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  ::مقدمة�التقريرمقدمة�التقرير

 العربية ا:نطقة Qي �نسان حقوق  وحماية تعزيز أجل من السOي

�
ً
�مبتذ[ �يكون�أمًرا �أن�الصراع�من�أجل�تعزيز�حقوق�8نسان�والحريات��أن�نؤكدربما ع5ى

يمكن�إذ� ،ة�سهلة،�و[�يزال�كذلك�إ�ى�nنmساسية�lي�جميع�دول�العالم�العربي�لم�يكن�مهم

�العربية �السياسية �ب<ن�mنظمة �بأنه�صراع �العرب�من��–من�ناحية– وصفه وب<ن�النشطاء

وع5ى�. من�ناحية�أخرى – 8قليمية�والدوليةmفراد�وكذا�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�الوطنية�و

الرغم�من�أن�العديد�من�الدول�العربية�قد�نالت�استق3لها�السيا��~�ب{|اية�الحرب�العا�ية�

أن�ميثاق�جامعة�الدول�العربية�قد�سبق�تأسيس�منظمة�mمم�ا�تحدة�عام�رغم�الثانية،�و 

[�أن�معظم�الدول�العربية�[�،�إالعالم~�لحقوق�8نسان�8ع3ن�سبق�صدور ،�وكذا�١٩٤٥

  .تزال�تس�ى�إ�ى�إحراز�أي�تقدم�ملموس�lي�مجال�تعزيز�وحماية�حقوق�8نسان

 –إن�ا�وقف�العربي�
ً
ضد�Lحت3ل�8سرائي5ي�لفلسط<ن�وتداعياته��–الذي�يكاد�يكون�شام3

�من� �قدر�ضئيل �تحقيق �من �الرغم �ع5ى �وذلك �الوحيد، �هو�Lستثناء �يكون �قد ا�أساوية

�التا�ي�،لنجاحا �السؤال �يطرح �أن �للمرء �يمكن �أيًضا �فهذا�: هنا �ذلك؟ �mسباب�وراء ��ي ما

�مع�التطورات�8قليمية�lي�أجزاء�أخرى�من�العالم فهذا�: الوضع�يتناقض�إ�ى�حد�ما�سلبًيا

البلدان�mمريكية�لحقوق�ميثاق�أوروبي�لحقوق�8نسان�ومحكمة�لحقوق�8نسان،�وميثاق�

لحقوق�8نسان،�وميثاق�إفريقي�ومحكمة�لحقوق�لجنة�البلدان�mمريكية�و ومحكمة�8نسان�

  .والشعوب�8نسان

إن�الغرض�من�هذه�ا�ذكرة�ا�وجزة�ليس�أن�نخوض�lي�تحليل�mسباب�ال�~�جعلت�الدول�

العربية�تتخلف�كث<ً=ا�عن�الركب،�أو�التساؤل�عن�ماهية�الجهود�ال�~�بذلها�نشطاء�ومنظمات�

�اذا�وكيف�لم�تستجب�الدول�كل�ع5ى�حدة�أو�جامعة�الدول��أن�نبحث�8نسان،�أو حقوق�

العربية�ع5ى�النحو�الذي�كان�متوقًعا�م{|ا؟�أو�ما��ي�النتائج�ح���nن؟�أو�ما�هو�8جراء�الحا�ي�

�الدول� �أو�من�جامعة �من�الدول�mعضاء �سواًء �اتخاذه، �أو�من�ا�توقع الذي�يجري�اتخاذه

mصعدة�8قليمية�والوطنية�والدولية؟�إنما�mهم�من�ذلك�هو�التساؤل�عما�هو�العربية�ع5ى�

الذي�ينب�ي�توقعه�من�التطورات�السياسية�للربيع�العربي�فيما�يتعلق��–وكذا�mمل–التأث<=�

بمستقبل�تعزيز�وحماية�حقوق�8نسان�lي�الدول�العربية؟�ما�الذي�فعله�mفراد�ومنظمات�

  أجل�تحقيق�هذه�mهداف؟�وما��ي�خططهم�ا�ستقبلية؟ا�جتمع�ا�دني�من�
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هذهذه�كلها�أسئلة�وثيقة�الصلة�جًدا،�ع5ى�الرغ كاتب أن رجة ل ة صع أ¡|ا يمالام�من تق

 
ً
  .لن�يغامر�با£جابة�وربما�[�يستطيع�أص3

/ ومع�ذلك،�فلحسن�الحظ�هناك�ناشطتان�عربيتان�lي�مجال�حقوق�8نسان،�وهما�السيدة

سه<=�رياض،�من�مصر،�اتخذتا�ع5ى�عاتق¨|ا�مهمة�/ اوي،�من�فلسط<ن،�والسيدةم<=فت�رشم

�التالية �الصفحات �lي �القارئ �سيجدهما �اللت<ن �ا�قالت<ن �lي �بذلك �للقيام وكلتا�. صعبة

السيدت<ن�قد�فعلت�ذلك�lي�ظل�إحساس�كب<=�با�هنية�وLلJ»ام،�وبالتا�ي�فإن�هات<ن�ا�قالت<ن�

�ا�طروحة �mسئلة �و8طار��تناقشا �التاريخ �إ�ى �تمتدا �أيًضا �بل �فحسب �هذا �ليس أع3ه،

السيا��~�والجهود�ا�بذولة�والنظرة�إ�ى�ا�ستقبل،�وكذا�إ�ى�عهد�ما�بعد�الربيع�العربي،�وذلك�

ا�نطقة�صوب�الديمقراطية�واحJ=ام�مبادئ�ن�طلعات�مواطن<كله�lي�محاولة�لتحقيق�آمال�وت

  .حقوق�8نسان

�أن�
ً
�أي�شخص�lي�أي�مكان�يرغب�lي�وأختتم�قائ3 الورقت<ن�التاليت<ن�[بد�من�أن�يقرأهما

معرفة�ا�ا�³~�والحاضر�وا�ستقبل�فيما�يتعلق�بإضفاء�الطابع�ا�ؤس�²~�ع5ى�مبادئ�حقوق�

  .كما�أه¶�µكلتا�الكاتبت<ن�ع5ى�هذه�ا�همة�الشاقة. 8نسان�والحريات�lي�العالم�العربي

 أم^ن�مدني/ الدكتور 

 داني�لحقوق��نسانا:رصد�السو 

الباحثة من مركز القاھرة
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ا:جتمع�ا:دني�Qي�ا:جتمع�ا:دني�Qي���مبادراتمبادرات: : الفصل�Tول الفصل�Tول 

العمل�مع�جامعة�الدول�العربيةالعمل�مع�جامعة�الدول�العربية

١١سه^[�رياضسه^[�رياض

١
�� ا��ول ا������، ���آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن ��  !"� ��
#�� 
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ً
Wأو 
ً
Wلي: : أوXليما�هو�دور�Xي�حماية�حقوق��نسان��اتاتما�هو�دور�Qي�حماية�حقوق��نسان�قليمية�Q�٢٢قليمية�

�النُ �منذ �النظر�إ�ى �lي �8نسان �حقوق �من�نشطاء �العديد �بدأ �ا�ا�³~، ظم�ستينيات�العقد

�� �عاي<=�8قليمية �8نسان �بحقوق �مستقبلية �أدوات �Lمتثال��لضماناعتبارها �من ا�زيد

كان�التصور�الخاص�بدور�النظم�8قليمية�lي�حماية�حقوق�قد�و �٣.وLلJ»ام�من�قبل�الدول 

�متطلعً  �ذلك، �من �هو�أبعد �ما �إ�ى �يذهب �8نسان�8نسان �حقوق �من �تعزز �خطوات �إ�ى ا

�من�. وتحم¨|ا �تتألف �8نسان �حقوق �منظومة �بأن �القول �يمكن �التعريف، �هذا �ع5ى وبناًء

إطار�lي�إجراءات�فعالة�ل3متثال�والنفاذ،�ظل�مجموعة�من�ا�ؤسسات�الدائمة�ال�~�تعمل�lي�

�لهذا�L ووفًق �٤قانوني�يضمن�تعزيز�حقوق�8نسان�العا�ية�ويحم¨|ا، عتقاد�أبدى�عدد�من�ا

  .جامعة�الدول�العربيةالعمل�مع�[نخراط�lي�با انشطاء�ا�جتمع�ا�دني�اهتماًم 

�nليات� �أن �إ�ى �الورقة، �هذه �تفاصيل �lي �الخوض �وقبل �الصدد �هذا �lي وتجدر�8شارة

� �ع5ى�LmعJ=اف�بفكرة�8قليمية�[�تع¶~ �الثقافية، قل�من�وجهة�نظر�mكاديمي<ن�النسبية

وكما�سيتم�–العكس��،�الذين�تستعرض�هذه�الورقة�جهودهم،�بل�ع5ىاء�الحقوقي<نشطنوال

جج�ال�~�تبن«|ا�الدول�mعضاء�lي�جامعة�الدول�العربية،�وا�تعلقة�فإن�الُح �–التوضيح�[حًقا

�مG=رات� �اعتبارها �باستمرار�ع5ى �وانتقادها �يتم�دحضها �العربية �للمنطقة �الثقافية بالنسبية

� �تس«|دف �من�واهية �التملص �وبالتا�ي �8نسان، �لحقوق �العالم~ �الطابع �من Lنتقاص

 .LلJ»امات�ا�J=تبة�عل¨|ا�بمقت¾���القانون�الدو�ي

؟"العربية"ما��ي�دول�ا�نطقة�

�lي�قارة��١٢دولة�عربية،�تتمركز��٢٢ح���يومنا�هذا،�تتألف�جامعة�الدول�العربية�من� م{|ا

�إفريقيا�١٠و�،آسيا �قارة �lي �العربية�و �٥.آخرين �الجامعة �ميثاق �من �mو�ى �قصرت�ا�ادة قد

�ا�يثاق�إ[�أن�L٦نضمام�لعضوية�الجامعة�ع5ى�الدول�العربية�ا�وقعة�ع5ى�ميثاق�الجامعة،

٢
ُ)"�, ه>; ا�
ر:� ا�9
ء '"7 �/�
'� �+ ا���6و5ت ا�., �34 و�2رت '+ ���01ت ا��/.�- ا����, �+ أ ( )�'�& �%
ن ��
ق  

�����، آ�� ).4- ا�
ر:� '�"�� إدراج ��
ق ا����ن ?�+ ا��01
�� ا�:"���� ا������ا����ن <,  ���� ا��ول ا�. 
٣

 D�E��6 ا�� ���
ق ا����ن،. ���6 ��6� ,���ا�K/��ي، I �G��� 5��  ?����ت ��
ق ا����ن و���Hت ا��G��6 <, ا����Fق ا�
  ).٢٠٠٦(، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن ١٩٩ – ١٨٥ص

٤
Dinah Shelton, The History and Place of Human Rights in Regional Organizations: the promise of 

Regional Human Rights Systems; in Shelton (ed), Regional Protection of Human Rights, pp 15-16 

(2008). 
٥

+، و �ر ا����، و �4
),، و��U، وا���اق، واIردن، وا�%
TG، ا�/�ا�S، وا�G�64: ا��ول اI'�9ء <,  ���� ا��ول ا������ ه, 

��ل، وا��
دان، و�
ر�G، و)
�V، وا���رات Uوا� ،�Gد
�و��14ن، و����4، و�
رG.����، وا���Xب، و'��ن، و<"��E+، و:�E، وا��

9
ر ا .��'�ت ٢٠١١)G�Y+ ا���F, /و<, �
<��4. ا������ ا��.�6ة وا���+� +� �Gر
�� ا��ول ا������، و<, ، )& �1- ��� 

ر�G �+ :٢٠١٣4ذار H/��رس� ��  .( ا��/"V ا�
^1, ا��
ري ا����رض، ا)\> ��

٦
  ،�����
ق ا����ن،  ���� ا��ول ا��6� ,���).٢٠٠٥( ٨٩٣)���G دو�, �6�
ق ا����ن،  ١٢)�T إ'�دة ^�4'._ <, ا����Fق ا�


ق ا����نه�1ك ا����G �+ اI�%�م وا��
اد ا���Yر إ��`� <, (�6� ,����cرات �+ )%
ن ه�1ك ا����G �+ ا�. ه>; ا���دة �+ ا����Fق ا�
  ).�"���Fق
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 ات�،"عربية"حدد�معاي<=�اعتبار�الدولة�لم�يُ 
ً
mمر�لتقدير�الدول�mعضاء�بمجلس�الجامعة،��ارك

� �لها � –وحدها–وال�~ �جديدة �طلب�أي�دولة �البت�lي �L الحق�lي �لعضوية�ترغب�lي نضمام

 .جامعة�الدول�العربية

�ع5ى�ذلك،�هناك�من�ب<ن�الدول�mعضاء�lي�جامعة�الدول�العربية�دول�[�تتشارك�lي� وبناًء

فا�نطقة�العربية�تتسم�بوجود�تناقضات�حادة�وأوجه�تباين�تاريخية،��.نظائرهاأمور�كث<=ة�مع�

�وث �دولهاودينية، �ب<ن �فيما �ولغوية �وسياسية، �واقتصادية، �اللغة�. قافية، �ا�ثال، �سبيل ع5ى

مثل�جيبوتي�وجزر�القمر،�بالجامعة�العربية�ليست�اللغة�السائدة�lي�بعض�البلدان�mعضاء�

�بلدان�مثل�البحرين� �من�السكان�lي �العظم� �الغالبية �[�تقر�به �الس¶~ �ح<ن�أن�8س3م lي

� �أعضوالعراق، ��ي �ال�~ �ح<ن �lي �الجامعة �mغلبية�اء �ذات �ا�جاورة �البلدان [�تعتG=�بعض

 
ً
�وباكستان�وإيران�دو[ �الرغم�من�إقرارها�8س3م�"عربية" 8س3مية�مثل�أفغانستان، �ع5ى ،

.ا�لهاا�رسميً دينً 

�دول�ا�نطقة�العربية�أمرً  �[�يع¶~�أن�إيجاد�سمة�مشJ=كة�تجتمع�عل¨|ا ،�فهذا�اضروريً �اهذا

�8قليمية� [ التنوع �التحالفات �من �فالعديد �العكس، �ع5ى �بل �وحدها، �ا�نطقة �به تنفرد

وإنما��ي�مجرد�محاولة�لتسليط�الضوء�ع5ى�طبيعة�. الحالية�تتشارك�lي�تصنيفات�متنوعة

  ".الثقافة�العربية" ـا�نطقة�وما�تفرضه�من�تحديات�ع5ى�تعريف�ا�كون�الرئي�²~�للـ

حقوق�8نسان��الباحث<ن�lي�شئون نشطاء�و الالعديد�من��إ�ى�هذه�الحجة،�يتحدى�اواستنادً 

� �الدول �Â|ا �تتشدق �ال�~ �الثقافية، �النسبية �حجج �العربية �ببعض�البغية �الوفاء �من «|رب

�يش<= �تعريف�للمنطقة �وضع �ع5ى �8طار�تحث�ا�نظمات�غ<=�الحكومية �هذا �وlي �،الحقوق،

�واضح �العوامل��،بشكل �تنوع �ضوء �lي �ا�صالح، �لتشابك �الواضح �التطبيق لسياسة

والسياقات،�ال�~�تحكم�السياسات�وا�مارسة�lي�كل�دولة�عربية،�[سيما�فيما�يتعلق�بحماية�

٧.حقوق�8نسان

،�وربما�تكون�وتوحدها�هناك�العديد�من�مشك3ت�حقوق�8نسان�ال�~�تبدو�أ¡|ا�تم<»�ا�نطقة

الحروباmكÆ=�وضوًححقوقية��ي�التلك�ا�شك3ت� اق س lي العنف وت<=ة تصاع ضوء lي

�وا�شردين�داخليً  �ال3جئ<ن �أعداد �عن�تزايد
ً
�فض3 �والصراعات�الطائفية، �ووجود�االدائرة ،

�العداء� �lي �ا�نطقة �بلدان �تشارك �عن �ناهيك �فلسط<ن، �مثل �Lحت3ل �تحت �أعضاء دول

احب�ذلك�من�مناخ�عدائي��نظمات�ا�جتمع�ا�دني،�الشديد�لعا�ية�حقوق�8نسان،�وما�يص

٧
Abd Allah Ahmed Naim, Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective, Human Rights 

Quraterly, Volume 23, Number 3, August 2001, pp. 701-732, Published by the John Hopkins 

 naim.html-http://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v023/23.3anUniversity Press (Page 708) 



10 

منظمات�ا�جتمع�يتج5ى�lي�مجموعة�من�القوان<ن�وا�مارسات�القمعية�ضد�ذلك�العداء�الذي�

8.٨نسان�lي�ا�نطقة�ا�ستقلة�لحقوق �ا�دني

.قةالقيود�و�ا�عوقات�ال�~�تواجه�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�lي�ا�نط  

بعض�القيود�وال«|ديدات�ال�~�تواجهها�منظمات�ا�جتمع�لقد�تساعد�النظرة�العامة�ا�وجزة�

تعاملها�مع�حكوماÊ|ا،��ىا�دني�lي�ا�نطقة�العربية�ع5ى�استيعاب�طبيعة�الحدود�ا�فروضة�ع5

  .تحت�مظلة�جامعة�الدول�العربية

�إقليمية، �كحركة �ا�نطقة �lي �8نسان �حقوق �حركة ��٩بدأت �mمر�الذي يفسر�أسباب�ربما

� �الحا�ي �Lهتمام �ا�شJ=ك �ا�دني�نظمات �العربية�ا�جتمع �الدول �تصاعد�. بجامعة فمع

� �حقوق�الحقوËيالخطاب �عن �ا�دافعة �وا�حلية �8قليمية �ا�نظمات �من �عدد �وظهور ،

وذلك�من�هذه�ا�ساحة�الناشئة،�ل ها8نسان�lي�ا�نطقة�العربية،�حاولت�الدول�فرض�احتكار 

  .منظمات�ا�جتمع�ا�دنيخ3ل�فرض�تحديات�قانونية�ومادية�ع5ى�وجود�

�ا�فكرين�ا�خضرم<ن�أحد�بحسب�ف �lي ظهور��فقد�صاحبحركة�حقوق�8نسان�العربية،

Ìي�السبعينيات�من�القرن�ا�ا�³~،�توسع�سرطاني�lالدولة�الب<=وقراطية��ةلا�جتمع�ا�دني�

�دور وmمنية �[نكماش �أدى �مما �والسيا��~�، �ا�دني ��١٠.ا�جتمع �هذا �تج5ى mمر�وبالفعل،

�د�أن�سمحت�الحكومة�ا�صرية،�أخ<ً=ا،بعف ،ع5ى�سبيل�ا�ثال ١٩٩٣بوضوح�شديد�lي�عام�

�الثالث �العام �اجتماعها �لحقوق�8نسان�بعقد �العربية �القاهرة�للمنظمة �lي أحد�" اختفى"،

�وهو� �الكيخيا"ا�شارك<ن�با[جتماع، �ا�نظمة،��"منصور �وعضو�مجلس�أمناء ~Îالناشط�اللي

�=Gي�نوفمl٢٠١٢.١١وبقى�مكانه�غ<=�معلوم�ح���أعلنت�الحكومة�الليبية�العثور�ع5ى�رفاته�  

من�ب<ن�ست�وعشرين�دولة�وقعت�ع5ى�بيان�يتحفظ�بشدة�ع5ى�إع3ن�mمم�ا�تحدة�كذلك�و 

. جامعة�الدول�العربيةدولة�أعضاء�ب�١٤الخاص�با�دافع<ن�عن�حقوق�8نسان،�كان�هناك�

�ع
ً
،�وخ3ل�اجتماع�استضاف�وزراء�داخلية�الدول�mعضاء�١٩٩٦ديسمG=��٥أنه�lي��نفض3

٨
 ).٢٠٠٦(ا����ن ، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ٦١- �٣٩`, ا��I �G��� 5 ،+�� +G��، ا�K/��ي، ص  
٩

  ،�����
��ت �
ل )�رeG ��آ� ��
ق ا����ن ا�"�  را -����G �+ ا��

Jill Crystal, The Human Rights Movement in the Arab World, Human Rights Quarterly 16 (1994).
١٠

  ،���
ق ا����ن ��+ ا���Yوع ا���4ا^
ري اI��G%, وا�01& ا�4.�5اد�G ���6 ا���� ��������، ا�K/��ي، I �G��� 5��، ص ا�
  ).٢٠٠٦(، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن ١٣- ٩
١١

Abd Allah Ahmed Naim, Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective, in Human 

Rights Quarterly, (Vol. 23/3), pp. 708 , the John Hopkins University Press ( August 2001), available 

 naim.html-http://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v023/23.3anat: 
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�ال�~�ب �ا�دني، �عمل�منظمات�ا�جتمع �إزاء �عن�قلقهم �أعرب�الوزراء �العربية، �الدول جامعة

١٢."تخريبية�و�خطر�ع5ى�mمن�القومي"وصفوها�بأ¡|ا�

اوال�~�،�للمنطقة�التاريخيةا�وروثات��هذا�با£ضافة�إ�ى
ً
هويات�جماعية�داخل�تدفع�ما��أحيان

� �العربية �mمة �بلربط�تعب<=ها �الذي�هو�ا�ستعمر�السابق،�العن�نفسها �الغرب، تناقض�مع

أماما�إضافيً mمر�الذي�يمثل�عائًق  نيا ا جتمع ا لحقوقمنظمات ة العا mفكار نشر lي

� �بيئة �lي �8نسان �سياسية �أجنبية، �بأ¡|ا �mفكار�وتعريفها �هذه �رفض �إ�ى �عن�تÏ»ع ناهيك

بسبب�الجدال�ا�تأصل�حول��؛ذاÊ|االحقوقية�العربية�Lنقسامات�ا�وجودة�داخل�الحركة�

�التوصل�إ�ى�منهج�مشJ=ك8خف �ا�نطقة،8س3مي<ن��اق�lي يتعامل�مع�القوت<ن�ا�هيمنت<ن�lي

�Lستبدادية، �أعقاب١٣وmنظمة �lي �العربي"وح�� �من�" الربيع �تجد ]� �الحجج �تلك �تزل لم

 .يدحضها

أصول�حقوق�8نسان�lي�الجامعة�العربية

ع5ى�الرغم�من�إنشاء�جامعة�الدول�العربية�كأول�منظمة�حكومية�دولية�إقليمية�قبل�ث3ثة�

غ<=�معJ=ف� "نظام�وليد"،�فÒ~�مازالت�تعتG=�إقرار�8ع3ن�العالم~�لحقوق�8نسانأعوام�من�

  .إقليمية�لحماية�حقوق�8نسان كآلية�–بشكل�كامل–به�

�تقرير� �lي �الحق �ذلك �lي �بما �8نسان، �حقوق �إ�ى �العربية �الدول �جامعة �يشر�ميثاق �لم إذ

ناهيك�عن�طرح�ا�ص<=،�mمر�الذي�يث<=�ا�زيد�من�الدهشة�بالنظر�إ�ى�توقيت�صياغة�ا�يثاق،�

�للحكومات،�فهو�لم�يشر��ممة�حصرًياصميثاق�الجامعة�العربية�كوثيقة�م
ً
أو�" شعب"إ�ى�مث3

 ١٤.ا�نطقة" شعوب"

،�إ[�٢٠٠٥و�٢٠٠٤عامي��خ3لوع5ى�الرغم�من�إدخال�بعض�التعدي3ت�ع5ى�ميثاق�الجامعة�

الجوانب�8جرائية�وإنشاء�الG=�ان�العربي،�بينما�خلت�من��بعضأن�التعدي3ت�اقتصرت�ع5ى�

يأتي�هذا�lي�الوقت�الذي�أقر�فيه�ميثاق�mمم�١٥ان�وتعزيزها،أية�إشارة�لحماية�حقوق�8نس

�مادة �lي �mساسية �ركائزه �كأحد �8نسان �حقوق �بحماية �القانون��١٦)٣(١ ا�تحدة، وكذا

 
ُ
�أ �الذي ��µن�Ôالتأسي�²~ �والذي �mفريقي، �Lتحاد �جزءً ابموجبه �8نسان من��عتG=�حقوق

.٤و�٣أهدافه�ومبادئه�lي�ا�ادت<ن�

١٢
 ،+�� +Gي �`, ا����/Kا� ،��I �G��� 5 ، ق ا����ن ، ٦١ – ٣٩ص
 ).٢٠٠٦(��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
١٣

 +Gي، ص  �`, ا����/Kا� ،��I �G��� 5 ،+��ق ا����ن ، ٦١ – ٣٩
 ).٢٠٠٦(��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
١٤

   / :http://www.lasportal.org���Fق ا�/���� ا������ �.�ح '"7 ا��ا�g ا�.��, 
١٥


�G ا���( ا����, ا��Y.�ك، وا�>ي ' E( ل

ق ا����ن، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن،  �٣٧?._ �>آ�ة ����01 �6�
 http://www.cihrs.org/?p=1884: ، �.�ح '"7 ا��ا�g ا�.��,)٢٠١٢أذار /��رس ٢(
١٦

 / :http://www.un.org/ar/documents/charter���Fق اI�& ا��.�6ة �.�ح '"7 ا��ا�g ا�.��, 
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� �تساعد �ا�حدودة�ربما �ا�حاو[ت �خلف �تقف �ال�~ �mسباب �فهم �محاولة �lي �الحقيقة تلك

لجامعة�الدول�العربية�نحو�دمج�تداب<=�فعالة�لحماية�حقوق�8نسان�lي�إطار�و[ي«|ا،�إ[�أنه�

�ا�بادرات�mولية �كافة �أن �ا�ث<=�ل3هتمام � ،ومن �العربية�تقريًبا، �الدول �جامعة �اتخذÊ|ا ال�~

لضغوط�دولية،�mمر�الذي�يعكس�عدم�ردود�أفعال�ما��ي�إ[��،8نسانحول�قضية�حقوق�

  .توافر�8رادة�الحقيقية�للجامعة�lي�8ص3ح

من��اعاًم �٢٠العربية�بعد�الدول�lي�مصطلحات�جامعة�mو�ى�مرة�للظهرت�حقوق�8نسان�

مم�ا�تحدة�ا�lي�منتصف�الستينيات�من�القرن�ا�ا�³~،�بعدما�صار�اتجاه�m وتحديًد . إنشاÕ|ا

�إقليمية �آليات �وتشجيًعا،أكÆ=� نحو�إنشاء
ً
�قرار�١٧قبو[ �خ3ل �من �ا�تحدة، �mمم �طلبت إذ

ا�ساعدة�من�كافة�mنظمة�الحكومية��،١٩٦٥ديسمG=��٢٠الذي�تم�إقراره�lي� الجمعية�العامة

8قليمية�القائمة�والدول�من�أجل�تطوير�أنشطة�تس«|دف�تعزيز�حقوق�8نسان�وحماي«|ا�lي�

�تمهيًد  �Â|ا �ا�ناطق�الخاصة �lي �لحقوق�8نسان �العالم~ �للذكرى�العشرين�ل×ع3ن ،�١٩٦٨ا

  ١٨.محول�العال" عام�حقوق�8نسان"والذي�أعلنت�mمم�ا�تحدة�أنه�

� �ذلك، �ع5ى ��أقامتبناًء �عام �lي �الدول�العربية �ب<=وت� ١٩٦٨جامعة �حول�lي أول�مؤتمراÊ|ا

�8نسان �يد�حقوق �ع5ى �فلسط<ن �lي �ا�رتكبة �Lن«|اكات �الضوء �سلط �ا�ؤتمر�الذي �ذاك ،

�lي�و  ١٩،قوات�Lحت3ل�8سرائي5ي �آليات�حماية�حقوق�8نسان�وتعزيزها �دمج تناول�أهمية

خ3ل�العام�نفسه،�تم�إنشاء�اللجنة�العربية�الدائمة�لحقوق�8نسان�نتيجة� .مهمة�الجامعة

،�كلف�مجلس�١٩٦٩سبتمG=��١١وlي� .١٩٦٨سبتمG=��٣�جلس�الجامعة�بتاريخ��٢٤٤٣لقرار�

  :العربية�اللجنة�العربية�الدائمة�لحقوق�8نسان�با�هام�التاليةالدول�جامعة�

.8نسان حقوق  مجال lي ا�شJ=ك العربي العمل دعم .�

 8نساني�للقضية للجانب السليم والعرض العربي، 8نسان حقوق  حماية ع5ى العمل .�

.العربية

٢٠.العربي الشعب lي 8نسان بحقوق  الوØي وغرس تنمية .�

  
١٧


ق ا����ن ��iن �\��4، �6� ,���، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ٧١- ٦١، ا�K/��ي، I �G��� 5��، ص ه( �+ �� � �"���Fق ا�

ق ا����ن ��)٢٠٠٦.(  

١٨
Abd Allah Ahmed Naim, Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective, in Human 

Rights Quarterly, (Vol. 23/3), pp. 708 , the John Hopkins University Press ( August 2001), available 

naim.html-23/23.3anhttp://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v0at:    
١٩

  �ً:kEا� gو�Iق ا�Yق ا����ن <, ا�

ل ��
ق ا����ن، �6
 ا)�K:�� إ:"���� �6�� ������`, ا���U� ،+�� +G"� وH<�ق ا�
3S�l ا�
  ).١٩٩٥(�+ ��14ن و��U، ��آ� ��
ق ا����ن �1���� ا���6���+ 

٢٠
  �1/"� ����Fا��`�� ا� �i��2 m�5"ق
�� �G��� 7"' )��، "ا����ن ا����,، وا���ض ا��"�& �"/��D ا�����, �"���9 ا������ ا�

ن �Gً�U. ا���ا�S",/'�4رة �YG- ا�.\�ا�`� ��cnرة إ�7 ا��Uاع ا����, ,وه%G �: ،آ��ًاo( �9+ ه>ا ا�5.\�ام �"%"��ت.G7  �و"'


ق ا����ن <, اIرا?, ا���1�E�"K ا��6."��� ���6� ،���.� 
6�.  
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�له�تشكلت �يكن �ولم �mعضاء، �الدول �من �اللجنة �إصدار�قرارات، �lي �الحق �ا تكتفي�فقط

� �بعد �فيما �إحال«|ا �تتم �للنظر�ف¨|ابإصدار�توصيات �الجامعة �جهة�. �جلس �تشكيل و�يعد

سياسية�يوكل�إل¨|ا�حماية�حقوق�8نسان�وتعزيزها�أحد�أهم�القيود�الرئيسية�ا�فروضة�ع5ى�

lي�آليات�إقليمية�أخرى،�فع5ى�سبيل�ا�ثال�يفوض�ا�يثاق� فعالية�اللجنة،�ع5ى�عكس�ا�تبع

�ا �الخG=اء �من �والشعوب�لجنة �لحقوق�8نسان �lي�mفريقي �ا�يثاق �تطبيق ��تابعة �ستقل<ن

  .إفريقيا

� �أصدرت �الدائمة، �للجنة �mول<ن �العمل �عامي �فلسط<ن��٢٠خ3ل �lي �الوضع �حول توصية

�أ �ح<ن �lي �mخرى، �العربية �البلدان �lي �الحقوËي �للوضع �التطرق �دون �الجامعة�فحسب، ن

،�١٩٨١وح����١٩٧١لحقوق�8نسان�خ3ل�الفJ=ة�من��اواحًد �العربية�لم�تصدر�قراًرا�جوهرًيا

وبالنظر�إ�ى�ا�نوط�باللجنة�عمله،�وهو�تنظيم�ورش�عمل�ومؤتمرات�حول�حقوق�8نسان،�

لم�تنجح��ال�~ا�همة�و�ي�وإصدار�توصيات�lي�مجال�حقوق�8نسان�ومراجعة�تقارير�الدولة،�

 ٢١.اللجنة�lي�تحقيقها�منذ�إنشاÕ|ا

�وبوجه�عام، �ليس��ومن�ثم، �النطاق، ظل�عمل�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�اللجنة�محدود

ا�ولية�حقيقية�لتفاعل�ا�نظمات�ا�ستقلة�مع�اللجنة،�ولكن�أيضً أفقط�لعدم�وجود�مساحة�

� �وتعزيز�حقوق �لحماية �غ<=�فعالة �كآلية �اللجنة �النظر�إ�ى �ا�نطقةبسبب �lي ففي�. 8نسان

�~Òة�دراسات�حقوق�الدين�حسن،�مدير�مركز�القاهر تقييمه�لعمل�اللجنة�الدائمة،�يقول�ب

٢٢!"وجودها أحدلم�يلحظ� ه[�أنتسم��بالدائمة،�إ�اللجنة�رغم�أن: "8نسان

٢١
 +Gي، ص  �`, ا����/Kا� ،��I �G��� 5 ،+��ق ا����ن ٦١- ٣٩
 ).٢٠٠٦(، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
٢٢

 )٢٠٠٦(، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن �٤٤`, ا��I �G��� 5 ،+�� +G��، ا�K/��ي، ص  
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  ::مبادرات�ا:نظمات�غ^[�الحكوميةمبادرات�ا:نظمات�غ^[�الحكومية: : ثانًياثانًيا

:ا�بادرات�mولية  

�ا�دني�العديد�من�ا�بادرات� �تبنت�منظمات�ا�جتمع منذ�بدايات�سبعينيات�القرن�ا�ا�³~،

� �العربية، �الدول �جامعة �lي �8نسان �حقوق �مجال �lي �الناشئة �لتعزيز�الجهود وقد�الرامية

 .اجًد �واضحبشكل�تزايدت�تلك�ا�بادرات�lي�فJ=ة�التسعينيات�

� �عام �حقوق�8نسان�١٩٧٠ففي �قدمت�جمعية �الدائمة�،العراقية، �إع3ن��،للجنة مسودة

إعyن�حقوق�ا:واطن�Qي�"،�مسودة�١٩٧١حقوق�8نسان،�وبناًء�عليه،�قدمت�اللجنة،�عام�

من�تسع�دول�أعضاء،�ورفضته�بعض�تعليقات� 8ع3ننال�وقد� ،"الدول�والبلدان�العربية

ا،
ً
له�بار�ردود�mفعال�ا�عادية�ونظًرا�لطبيعة�8ع3ن�غ<=�ا�لزمة،�يمكن�اعت٢٣الدول�رفًضا�بات

  .غ<=�مG=رة

� �عام �١٩٨٦وlي �ال، �للدراسات �الدو�ي �ا�عهد �أحد��عليااقJ=ح �برئاسة �الجنائية، �العلوم lي

دولة�عربية،�مبادرة�أخرى��١٣النشطاء�ا�صري<ن،�وبا[شJ=اك�مع�منظمات�غ<=�حكومية�من�

�ا�دني �ا�جتمع �مبادرات �الذ. من �ا�قJ=ح �ا�شروع �كان �ي �عنوان �8نسان�"حمل حقوق

،�بمثابة�مسودة�إع3ن�أفضل�نسبًيا�من�سابقه،�وأصبح�يعرف�"العربي�وطنب�lي�الو والشع

جّرم�8ع3ن�جميع�أنواع�ان«|اكات�الحق�lي�الحياة،�وشمل�بعض�٢٤".س^[اكيوز �ميثاق"باسم�

�lي �والحق �السياسية، �الحقوق �مثل �با�نطقة �والحريات �للحقوق �8يجابية عدم��8شارات

�من�ممارسات�مهينة �يماثله �تلك�الوثيقة��،التعرض�للتعذيب�أو�ما ومن�الجدير�بالذكر�أن

كانت�mو�ى�من�نوعها�lي�جامعة�الدول�العربية�وال�~�تو�ي�اهتماًما�كب<ً=ا�للحقوق�الجماعية،�

عرض�للتداول�lي�اللجنة،�ومن�ثم�ان«|ت�تلك�ا�بادرة�سريًعا
ُ
  .إ[�أ¡|ا�لم�ت

،�أطلق�ا�جتمع�ا�دني�مبادرة�جديدة،�lي�محاولة�لتنشيط�عمل�اللجنة،�١٩٧٩ أيار/lي�مايو

� �لحقوق�8نسانإذ ��يثاق�عربي �مسودة �العرب�مشروع �الحقوقيون �اتحاد وُيذكر�أن� .أعد

�لحقوق� �عربًيا ا
ً
�ميثاق �إعداد �مهمة �إسناد �ع5ى �الدول�العربية �ا�حاولة�شجعت�جامعة هذه

�الدائمة �للجنة �. 8نسان �وlي �الدول�١٩٨٣عام �ا�يثاق�إ�ى �مسودة �أحال�مجلس�الجامعة ،

 راءبداء�n إmعضاء�ل3ستعراض�و 
ُ
�أ �تلك�القضية �إ[�أن�استئناف�العمل�ع5ى �إ�ى�عام�، رÞئ

١٩٩٣.  

٢٣  ،+�� +Gا�� ,`���I �G��� 5 ص ��I �G��� 5 ،ي��/K٦١- ٣٩، ا��ه�ة ��را��ت ���آ� ا���ق ا����ن ، 
)٢٠٠٦.(
٢٤


ق ا����ن ا����,، ا������ ا��و���، ا��/"�  �� ،+�� +Gه�ام  �٩٢`, ا��I١٩٨٩(ا(
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لحقوق�8نسان��عالم~،�فرضت�تحض<=ات�الجامعة�العربية�لحضور�ا�ؤتمر�الl١٩٩٣ي�عام�

� �ا) ١٩٩٣حزيران�/يونيو(lي�فيينا لتفك<=�lي�استئناف�مناقشة�ا�يثاق�العربي�لحقوق�ضرورة

�العادي�رقم� 8نسان، �اجتماعه �lي �مجلس�الجامعة �اعتمد  ٥٤٣٨القرار�رقم��١٠٢وأخ<ً=ا،

  ).١٩٩٤أيلول /سبتمG=( قرار�ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسانإالخاص�ب

:١٩٩٤ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان�لعام�   

�مJ»ايدة �انتقادات �ا�يثاق �[�يمتثل�واجه �اعتG=ته �ال�~ �العربية، �8نسان �حقوق �حركة �من

�8نسان �لحقوق �ا�دني�و. للمعاي<=�الدولية �ا�جتمع �أفعال �ردود �دللت �فقد �mمر، �واقع lي

  .العربي�ع5ى�التطورات�ا�ختلفة�داخل�حركة�ا�جتمع�ا�دني�العربي�ذاÊ|ا

ا�يث¶~�١٩٩٤ففي�عام�
ً
ع5ى�جامعة�الدول�العربية�£قرار�،�أصدرت�منظمة�العفو�الدولية�بيان

�إياه�بأنه�خطوة�كب<=ة�إ�ى�mمام،�من�حيث�صياغة�معاهدة�إقليمية�لحقوق�
ً
ا�يثاق،�واصفة

بينما�تعرض�هذا�البيان�[نتقادات�شديدة�من�قبل�عدد�من�ا�دافع<ن�العرب�عن� 8.٢٥نسان

ة�ال�~�أشادت�بوثيقة�حقوق�8نسان،�زاعم<ن�أن�منظمة�العفو�الدولية�كانت�الجهة�الوحيد

٢٦.حقوق�8نسان�ا�ث<=ة�للمخاوف

��٤٣تألف�ا�يثاق�من�أربعة�أقسام�و �م{|ا مادة�حول�الحقوق�ا�دنية�والسياسية��٣٨مادة،

�والثقافية �وLجتماعية �لجنة� .وLقتصادية �إنشاء �ا�يثاق �قدمها �ال�~ �التطورات وشملت

ترشيحهم�واختيارهم�من�قبل�الدول�mعضاء،�خG=اء�يتم��٧تتألف�من�ال�~�الخG=اء�ا�ستقلة،�

�ßحكام� �امتثالها �ع5ى �ا�صدقة �الدول �من �والدورية �التقارير�mولية �اللجنة �تتلقى �أن ع5ى

  .ا�يثاق،�ثم�ترفع�م3حظاÊ|ا�الختامية�إ�ى�مجلس�الجامعة�للنظر�ف¨|ا�واعتمادها

� �توف<=�ضمانات �lي �لفشله �واسعة �انتقادات �العربي �ا�يثاق �حقوق�واجه �لبعض الحماية

�الطوارئ� �حالة �والحريات�أثناء �والحقوق �الحياة، �lي �ذلك�الحق �lي �بما 8نسان�mساسية،

�با£ضافة�لبعض� �والشائعة�lي�معظم�الدول�العربية، �ا�تكررة والتداب<=�Lستثنائية�mخرى،

�ع �lي �والحق �السياسية �الحقوق �ع5ى �ا�فروضة �بالقيود �ا�تعلقة �mخرى دم�التحفظات

  .التعرض�للتعذيب

للدول��حيث�أجازت�ا�ادة،�من�ا�يثاق�من�أهم�مواطن�Lنتقاد�الرابعةكان�ما�جاء�lي�ا�ادة�

�يتفق�مع� �وكما �ا�يثاق، �lي �ا�بادئ�ا�نصوص�عل¨|ا �تعارض�مع �lي �ا�حلية، �قواني{|ا صياغة

�وضعتومن�ثم� ،lي�كل�دولة�من�قيود�قوان<ن�الطوارئ �ما�تمليه�با£ضافة�إ�ى ،كل�دولة�تقدير 

٢٥

ق ا����ن �6� ,���
 ا��و��� <,  ،إ'�دة �i��2 ا����Fق ا�K�ا�K/��ي، �G��� 5  ، ٢٠٠٣د�4��G  ٢١)���G �2در '+ ���01 ا�


ق ا����ن، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ٢٧٧ -  I٢٥٥��، ص�� )٢٠٠٦(. 
٢٦

 )٢٠٠٦(، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن ٦١ -  �٣٠`, ا��I �G��� 5 ،+�� +G��، ا�K/��ي، I �G��� 5�� ص  
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لم�يلزم�الدول�ا�يثاق� كما�أن٢٧،"lي�مستوى�أقل�من�القوان<ن�ا�حلية"هذه�الخطوة�ا�يثاق�

 . mعضاء�بتعديل�قواني{|ا�ا�حلية�بما�يتوافق�وأحكامه
ً
سنِ ع5ى�ذلك،�فإن�ا�يثاق�[�يُ �ع3وة

 ٢٨.ا�ستقلة،�مهمة�تفس<=�أحكام�ا�يثاقلكيان�بعينه،�سواء�اللجنة�الدائمة�أو�لجنة�الخG=اء�

�لذلك �منظمات��؛ونتيجة �ارتأت �وتطبيقه، �ا�يثاق �مضمون �lي �الكب<=ة �التحديات وبسبب

ومتأخر��٢٩،ا�جتمع�ا�دني�lي�ذاك�الوقت�أن�الوصف�ا�ناسب�للميثاق�هو�أنه�بدائي�للغاية

�باÌليات�الدولية�و8قليمية�mخرى 
ً
  .مقارنة

�تملك� وبعبارة�أخرى، �وأخ<ً=ا�ع5ى�8رادة�السياسية�للدولة،�فÒ~�وحدها
ً
تعتمد�القضية�أو[

قرار�Lمتثال�ßحكام�ا�يثاق�م���تشاء،�أو�عدم�التقيد�بمسئولياÊ|ا�بموجب�ا�يثاق،�استناًدا�

٣٠.إ�ى�أحكام�ا�يثاق�ذاته

بالنظر�إليه� مع�ا�يثاق،�فلم�تكتف�راديكاليةتعاملت�حركة�حقوق�8نسان�العربية�بطريقة�

�اتخذت�قرارً  بعدم�ا�شاركة�lي�تعديله،�وإنما�دعت�£لغائه��ابوصفه�أداة�غ<=�فعالة،�ولك{|ا

�منظمات� �مع �بالتشاور �8نسان �لحقوق �ا�عاي<=�الدولية �يتوافق�مع �ميثاق�جديد، وصياغة

٣١.ا�جتمع�ا�دني

�غ<=�الحك �ا�نظمات �ا�باشر�ب<ن �العمل �ع5ى �ا�فروضة �للقيود �بحقوق�ونظًرا �ا�عنية ومية

8نسان�والحكومات،�فمن�ا�ث<=�ل3نتباه�تتبع�أمثلة�بعي{|ا�لتصريحات�بعض�ممث5ي�الدول�أو�

 
ً
قدم�ا�مثل�الدائم�فقد�. بشكل�شخl�~�áي�هذا�الصدد�جامعة�الدول�العربية،�ال�~�تأتى�عادة

�صر�lي�جامعة�الدول�العربية،�السف<=�نعمان�ج3ل،�شهادة�مث<=ة�ل3هتمام،�أثناء�حضوره�

� �با�يثاق، �إقليم~�أشار�ف¨|اا�داو[ت�الخاصة �دفاع �شكل �lي �تمرير�ا�يثاق�جاء �أن �إذإ�ى ،�

�وLمتث �للتصديق �عل¨|ا �الضغوط �من �هرًبا �عليه �تصدق �أن �العربية �الدول ال�اختارت

  ٣٢.�عاهدات�حقوق�8نسان�الدولية�أو�أحدهما

،�لم�تصدق�دولة�واحدة�عليه،�وبالتا�ي�لم�يدخل�ح<»�التنفيذ�١٩٩٤ميثاق�الجدير�بالذكر�أن� 

 .٢٠٠٤ح���تم�استبداله�بميثاق�

٢٠٠٤ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان�لعام�   

    
٢٧

 )٢٠٠٣( ���ن�، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا?����ت ��
ق ا����ن '"7 ا���.
ى ا�:"��, �7KEU '�4 ا��KXر، 
٢٨

 D�E��6 ا�� ���
ق ا����ن،?، ���6 ��6� ,���ا�K/��ي، I �G��� 5��  ����ت ��
ق ا����ن و���Hت ا��G��6 <, ا����Fق ا�
 )٢٠٠٦( ، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن١٩٩ - ١٨٥ص 
٢٩


ق ا����ن ا����ا�,، ���6 أ��+ �� �G��6� ����":ق  ،ا�"/�ن ا��و��� وا�
)٢٠٠٠(���ن ا���آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
٣٠

 ��0�Iوا ,%G��Iري ا

ق ا����ن ��+ ا���Yوع ا���4ا^�� ،���، ����، ا�K/��ي، I �G��� 5��ا�4.�5اد�G ا�� ���6 ا���� �
 )٢٠٠٦( ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن، ٣٩ – ١٣ص 
٣١

  �Gوا�01& ا�4.�5اد ,%G��Iري ا

ق ا����ن ��+ ا���Yوع ا���4ا^�� ،���ص ، ����، ا�K/��ي، I �G��� 5��ا�����6 ا���� �
  )٢٠٠٦( ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن، ٣٩ – ١٣
٣٢

 )٢٠٠٦(، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن �٥٤`, ا��I �G��� 5 ،+�� +G��، ا�K/��ي، I �G��� 5��، ص  
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ات�حماية�حقوق�8نسان�عاودت�آمال�التأث<=�ع5ى�جامعة�الدول�العربية�من�أجل�تعزيز�آلي

 
ً
،�حيث�بدا�أن�الدول�العربية�تعرضت�٢٠١١أيلول�/سبتمG=�١١بعد�أحداث��للظهور،�خاصة

و[�يمكن��.لضغوط�أكG=�من�أجل�تقديم�تناز[ت�lي�مجال�حقوق�8نسان،�ح���ولو�سطحية

�رأى� �العراق، �غزو �ع5ى �واحدة �مرور�سنة �فبعد �الوقت، �ذلك �lي �السيا��~ �السياق تجاهل

" التحديث"العديد�من�ا�راقب<ن�قرارات�الدول�العربية�[ستعراض�ا�يثاق�كجزء�من�حزمة�

 
ً
�امتثا[ �لها �للخضوع �اضطروا �ع�تصاعدل�ال�~ �ا�تحدة �الو[يات �خطاب ان«|اج��5ىترك<»

  .وحماية�حقوق�8نسانالديمقراطية�

ومن�الجدير�بالذكر�lي�هذا�الصدد�أن�هذه�الخطوات�لم�تكن�Ê|دف�بالضرورة�إ�ى�الوصول�

�تداب<=� �كانت �إذ �العربية، �ا�نطقة �lي �8نسان �حقوق �واحJ=ام �حقيقي، �ديمقراطي £ص3ح

�حقوق� �مراعاة �خطاب �زيادة �جانب �إ�ى �العراق، �ع5ى �للحرب �و8ذعان �8رهاب مكافحة

  ٣٣.سان�والخطاب�8صã3ي،�تبدو�lي�حدود�محاو[ت�اسJ=ضاء�الو[يات�ا�تحدة8ن
  

� �عام �القراراl٢٠٠٢ي �الدول�العربية �اعتمد�مجلس�جامعة ��ن، �اللذان�٦٢٤٣و�٦١٨٤رقم ،

،�عّرف�mم<ن�العام�للجامعة�التحديث�بكونه�٢٠٠٣ا�يثاق،�وlي�عام�" تحديث"يدعوان�إ�ى�

�أح" �لتحقيق �ا�طلوبة �Lمتثالالعملية �lي �ا�يثاق �لحقوق��كام �الدولية للمعاي<=

وmم<ن�العام�حزمة�التحديث،�وال�~�تضمنت�الجامعة�عليه،�اقJ=ح�مجلس��وبناءً ٣٤."8نسان

 
ً
 .عدل�عربيةيم~،�والG=�ان�العربي،�ومحكمة�للميثاق،�وتصور��جلس�أمن�إقل�تعدي3

�و �عام �منتصف �اللجنl٢٠٠٣ي �العربية �الدول �جامعة �كلفت �ا�يثاق�، �بمراجعة �الدائمة ة

�٢٦إ�ى��١٨ت�lي�الفJ=ة�من�ع5ى�ذلك،�اجتمعت�اللجنة�lي�ب<=و�وبناءً �؛"تحديثه"العربي،�Â|دف�

  .للنظر�lي�تعديل�ا�يثاق�٢٠٠٣حزيران�/يونيو

�قبيل�اجتماع�اللجنة�من� �١٢إ�ى��١٠وlي�هذا�8طار�نظمت�ا�نظمات�غ<=�الحكومية�مؤتمًرا

أي�ميثاق�عربي�: نحو�حماية�إقليمية�فعالة�لحقوق��نسان"عنوان�حزيران،�تحت�/ يونيو

ا،�من��٨٠ضم�ا�ؤتمر" ؟حقوق��نسانل
ً
منظمة��١١منظمة�غ<=�حكومية�عربية�و�٣٦مشارك

� �إ�ى �با£ضافة �دولية،  �اخب<=ً �١٥غ<=�حكومية
ً
�و�اومدافعً �مستق3 �8نسان �حقوق �٧عن

 وقد��.ل�العربيةمسئول<ن�حكومي<ن،�من�بي{|م�موظفي�جامعة�الدو 
ُ
إع3ن�"ص�ا�ؤتمر�إ�ى�خل

�العربي �العالم �lي �8نسان �حقوق �لحماية �8قليم~ �٣٥"ب<=وت �تقديمهالذي �اجتماع��تم إ�ى

�بعد�بضعة�أيام � .اللجنة�الدائمة�الذي�كان�من�ا�قرر�عقده �٢٤اشتمل�إع3ن�ب<=وت�ع5ى

                                                 
٣٣

  ,%G��Iري ا

ق ا����ن ��+ ا���Yوع ا���4ا^�� ،�������، ا�K/��ي، I �G��� 5�� وا�01& ا�4.�5اد�G ا�����6 ا���� �
  )٢٠٠٦( ���نا�، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ٣٩ -  ١٣ص
٣٤

 Mervat Rishmawi, The Revised Arab Charter on Human Rights: A Step Forward? 5:2 Human 

Rights Law Review  (2005).  
٣٥

 ,S�`1ا� �G��.ن ���وت، ا�k'إ :http://www.cihrs.org/?p=1093  
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ً
�.lي�النسخة�ا�نقحة�من�ا�يثاقإ�ى�إدراجها��جتمع�ا�دني�العربي�حاسمة،�داعًيارآها�ا��مبدأ

كل�ما�يتعلق��اركزت�ا�بادئ�ع5ى�ا�خاوف�السائدة�ا�تعلقة�بصياغة�ا�يثاق�السابق،�وكذوقد�

بقبول�واحJ=ام�التنوع،�وا�ساواة�أمام�القانون،�ورفض�اللجوء�إ�ى�مG=رات�نسبية�الثقافات�

lعراف�الدولية�للخروج�عن�ا�بادئ�العا�ية�لحقوق�8نسان�ا�نصوص�عل¨|ا�mي�ا�عاهدات�و

�8نسان �بحقوق �قوان<ن�. ا�عنية �بأ[�تنتقص �توف<=�ضمانات �ضرورة �ع5ى �ركز�8ع3ن كما

الطوارئ�من�حقوق�8نسان�mساسية،�با£ضافة�إ�ى�الJ=ك<»�ع5ى�القضايا�الخ3فية�ا�تعلقة�

ت،�وحرية�Lعتقاد،�بضمانات�الحق�lي�ا�شاركة�السياسية،�وحرية�التجمع�وتكوين�الجمعيا

أو�ى�8ع3ن��كما. وعدم�التعرض�للتعذيب�وا�عام3ت�والعقوبات�ا�هينة،�واستق3ل�القضاء

»�lي�ا�قام�<ا�زيد�من�Lهتمام�للحقوق�Lقتصادية�وLجتماعية�والثقافية،�مع�استمرار�الJ=ك

٣٦.mول�ع5ى�الحقوق�ا�دنية�والسياسية

حقوق�لحماية�وثيقة�أية�با£ضافة�إ�ى�ذلك،�دعا�إع3ن�ب<=وت�لوضع�آليات�تنفيذ�حقيقية�lي�

� �8نسان �بما�تقرها �الدائمة �اللجنة �تفويض �مراجعة �ذلك �lي �بما �العربية، �الدول جامعة

�الحقيقي��ضمني �والتفاعل �با�شاركة �غ<=�الحكومية �للمنظمات �ويسمح �مJ»ايدة �كفاءة لها

ي«|ا�ع3ن�إ�ى�تقديم�ضمانات�لكفالة�استق3ل�لجنة�الخG=اء�ا�ستقل<ن�ومهنكما�دعا�8 . معها

� �الخاصة �nليات �نظام �موضوعية�(ودمج �عمل �وفرق �خواص �مقررين �من �يتألف الذي

  .ما�يسمح�بتقديم�الشكاوى�الفردية�إ�ى�اللجنة�الدائمةب) وقطرية

�أيضً  �8ع3ن �دعا �ا �إ�ى �8نسان �بحقوق �مع¶~ �مستقل �مفوض �العربية،�تكليف �ا�نطقة lي

أوصت�ا�نظمات�غ<=�الحكومية�اللجنة�الدائمة��ماك. وإنشاء�محكمة�عربية�لحقوق�8نسان

�ا�يثاق �مراجعة �عملية �lي �ا�دني �ا�جتمع �إشراك �ضمانات �طلب��،بتوف<= �إ�ى با£ضافة

مم�من�مكتب�ا�فوض�السامي�لåمم�ا�تحدة�وهيئات�l mي�عملية�الصياغة�ا�ساعدة�التقنية�

 .ا�تحدة�mخرى�ذات�الصلة

�بشأن� �ا�دني �ا�جتمع �Ìراء �وملموس �شامل �تجميع �أول �بمثابة �الوثيقة �اعتبار�هذه يمكن

�العربية �الدول �بجامعة �8نسان �حقوق �Ìلية �كامل �بمثابة� .إص3ح �لكو¡|ا �أهمي«|ا وتJ»ايد

 منذ�ذلك�الح<ن،�مرجعية�لجميع�ا�بادرات�ال�~�أطلقها�ا�جتمع�ا�دني�بشأن�هذه�القضية

�ذاÊ|ا �با�طالب �غ<=�الحكومية �ا�نظمات �طالبت �قد �mمر، �واقع �أو�آخر– ففي lي��–بشكل

  .٢٠١٢آذار�/رسال«|م�ا�شJ=كة�mخ<=ة�لجامعة�الدول�العربية�lي�مارس

=Gي�ديسمl�،سف�أن�اللجنةåول�/ومما�يدعو�لmوضعت�مسودة�لم�تستوعب�٢٠٠٣كانون��،

�إ[� �للمسودة،�أتطلعات�ا�جتمع�ا�دني�أو�ا�جتمع�الدو�ي�وق«|ا، نه�وبسبب�الرفض�الواسع

٣٦
�� أو _ ا�5.��د ا���.��ة ا������S ��6آ� ��
ق ا����ن <, ا����& ا����, ه
 ا�.�آ�� '"7 ا�6�
ق ا������ وا������� �Y%( أ 

��>��Fوا5 .��'�� وا� �Gد�U.:5ق ا
  .أ���,، أآ�F �+ ا�6�
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وجدت�الجامعة�نفسها�تحت�ضغط�قبول�توصيات�ا�نظمات�غ<=�الحكومية�بطلب�ا�ساعدة�

عد�mو�ربما�دة،�lي�سابقة�التقنية�من�mمم�ا�تح
ُ
 .من�نوعها�lي�تاريخ�جامعة�الدول�العربية�ىت

� �مستقل<ن �عرب �خG=اء �سبعة �الجامعة �ا�عاهدات�استقدمت �هيئات �مختلف �من ممثل<ن

ليصبحوا�بمثابة�فريق�الخG=اء�ا�كلف�بإنتاج�ا�سودة�الثانية،�وعملت��؛التابعة�لåمم�ا�تحدة

G=اء�lي�عدد�من�ا�ناسبات،�وأرسلت�لهم�رؤي«|ا�بشأن�مراجعة�ا�نظمات�غ<=�الحكومية�مع�الخ

�يناير. ا�يثاق �/وlي ا�٢٠٠٤كانون�الثاني
ً
�لدراسات�حقوق�8نسان�بيان �أصدر�مركز�القاهرة ،

�مجلس� �إ�ى �الخG=اء �قدمها �ال�~ �ا�سودة �ع5ى �التصديق �بالجامعة �mعضاء �الدول يناشد

ع5ى��٢٠٠٤أيار�/سخة�ال�~�أقرÊ|ا�الجامعة�lي�مايوومع�ذلك،�احتوت�الن�٣٧.الجامعة�للنظر�ف¨|ا
ُ
�ا� �النسخة �و[قت �الخG=اء، �اقJ=حها �ال�~ �mولية �للمسودة �مخالفة �جوهرية  تغي<=ات
َ
رة�ق

 .أخرى �ةانتقادات�من�ا�نظمات�غ<=�الحكومية،�كو¡|ا�فشلت�lي�تلبية�ا�عاي<=�الدولية�مر 

ا:دني�Tول�ا:وازي��نتدىا: =�الحكوميةقبل�شهرين�من�اعتماد�ا�يثاق،�نظمت�ا�نظمات�غ<

mساسية��افيه�عن�انتقاداÊ|�تالذي�أعلنو ،�٢٠٠٤آذار�/لقمة�العربية�Qي�ب^[وت�Qي�مارسل

وقدمت�ا�نظمات�غ<=�الحكومية�التوصيات�نفسها�٣٨.للمسودة�ال�~�كان�من�ا�قرر�اعتمادها

ا:دني�الثاني�ا:وازي�للقمة�منتدى�ا:جتمع�،�من�خ3ل�٢٠٠٦شباط�/بعد�عام<ن�lي�فG=اير

٣٩.العربية�Qي�الرباط

�إ�ى� �الذي�أشار�مراًرا �نص�ا�يثاق، �تناقضات�lي �ا�ستمر�هو�وجود �Lنتقاد �أوجه كان�أحد

�lي�ذلك�LلJ»ام�ا�علن�بعا�ية� �بما ا�عاهدات�الدولية�وإع3نات�حقوق�8نسان�من�جانب،

ناحية�أخرى،�lي�8شارة�إ�ى�إع3ن� ما�استمر�منمن�ا�يثاق،�في) ١(حقوق�8نسان�lي�ا�ادة�

�الحقوق� �من �العديد �تقيد �وثيقة �بوصفها �ُينظر�إل¨|ا �للجدل، �مث<=ة �معاهدة �و�ي القاهرة،

  .والحريات�بما�lي�ذلك�الحريات�الدينية�وحقوق�ا�رأة

� �التناقض �هذا �حقوق� أيًضايتج5ى �عا�ية �مقابل �lي �الثقافية �النسبية �حول �نقاش �أي lي

�ويأتي �الدول�العربية�موقعة� 8نسان، �أن�جميع �التناقض�من�حقيقة�بسيطة�مفادها هذا

�ع5ى�ع5ى�عدد�من�ا�عاهدات�الدولية�لحقوق�8نسان�با£ضافة�إ�ى� ا�يثاق�العربي�توقيعها

 و 
ً
�تتعارض�مباشرة �أخرى، �الJ»امات�اتفاقيات�إقليمية بموجب�ا�عاهدات� الدول�العربية�مع

٣٧

ق ا����ن دون ��آ� ا��� �6� ,���
 ا�/���� ا������ 5'.��د ��Yوع اI�& ا��.�6ة �"���Fق ا�'�G ق ا����ن
ه�ة ��را��ت ��

 )G��(] eG�٥.�ر �G�1G / ,��Fن ا�
  )٢٠٠٦(ا�K/��ي، I �G��� 5��، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ا����ن ] ٢٠٠٤آ��

ق ا����ن، ا�K/��ي، I �G��� 5��، ص  اIول)
��2ت ا��1.�ى ٣٨�6� ,���
ص ا����Fق ا�U\� �����-٣٥٦ا��
ازي �"��� ا�

 )٢٠٠٦(���ن ا�، ��آ� ا���ه�ة ��را��ت ��
ق ٣٦٩
٣٩�F��2ت ا��1.�ى ا�

ق ا����ن، ا�K/��ي، I �G��� 5��، ص �)�6� ,���
ص ا����Fق ا�U\� �����-٣٦٩, ا��
ازي �"��� ا�

 )٢٠٠٦(���ن ا�ا���ه�ة ��را��ت ��
ق  ، ��آ�٣٧١



 

20 

�تلك�L ،الدولية �العربية �الدول �تتملص�م{|ا �الثقافة�تحت�لJ»امات�ال�~ ستار�الحفاظ�ع5ى

  .العربية

� �ا�ادة �واجهت�مرجعية �انتقادات�) ٤٣(كما �توصيات�ا�يثاق، �lي �بالقوان<ن�ا�حلية، ا�تعلقة

واسعة�من�ا�نظمات�غ<=�الحكومية،�وتحديًدا�بسبب�عدم�توافق�هذه�القوان<ن�مع�LلJ»امات�

  .ل�mعضاءالدولية�للدو 

حكم�8عدام�ع5ى�mشخاص�دون�عدم�النص�ع5ى�حظر�تطبيق�وشملت�Lنتقادات�mخرى�

١٨�� �ا�ادة �أساس �ع5ى �ا�يثاق) أ( ٧سنة �lي�. من �تمي<ً»ا �أظهر�ا�يثاق �ذلك، �إ�ى وبا£ضافة

�الحقوق� �هذه �أتاح �حيث �التجمع �lي �والحق �الجمعيات �تكوين �بحرية �ا�تعلقة أحكامه

�فقط �غ<=هم�للمواطن<ن �مع�دون �ا�سودة �هذه �تعامل �حول �مماثلة �مخاوف �تجددت �كما ،

  ٤٠.حقوق�ا�رأة،�والحق�lي�الحصول�ع5ى�محاكمة�عادلة،�والحق�lي�ا�شاركة�السياسية

 اللجنة�العربية�لحقوق�8نسان

� �lي �تصديق�٢٠٠٨آذار�/ مارس�١٥دخل�ا�يثاق�ح<»�النفاذ �بعد�مرور�شهرين�ع5ى دول��٧،

لت�اللجنة�العربية�لحقوق�،�تشك٢٠٠٩من�ا�يثاق،�وlي�مس«|ل�عام��٤٥مادة�عليه،�وفًقا�لل

،�وال�~�تألفت�من�سبعة�خG=اء�يعملون�بصف«|م�الشخصية،�مرشح<ن�من�قبل�دولهم�8نسان

  .5ى�عضوية�تستمر��دة�أربع�سنواتللحصول�ع

العالية�lي�مجال��أن�يكونوا�من�ذوي�الخG=ة�والكفاءة" :تنص�معاي<=�اختيار�mعضاء�ع5ى�التا�ي

 �."عمل�اللجنة
َ
كل

ُ
ف�اللجنة�با£شراف�ع5ى�تطبيق�ا�يثاق،�حيث�أ¡|ا�تستعرض�التقارير�ال�~�وت

�تقوم�بتقديم� �وكل�ث3ث�سنوات،�كما �الدول�بعد�مرور�سنة�واحدة�ع5ى�التصديق، تقدمها

  .م3حظاÊ|ا�الختامية

� �ح<ن �الاوlي �ظل �إيجابية، �الخطوة �هذه �ا�راقب<ن �من �مختلة�عتG=�عدد �اللجنة �يرى بعض

�و  �ا�حدود، �لنفوذها �نظًرا �سلطات�ضعف�وظيفًيا �بأية �تمتعها �وعدم معاي<=�اختيار�خG=اءها

  .تقريًبا
  

�أكتوبر �/lي �mول �٢٠٠٩تشرين �اللجنة�التقى،  �،أعضاء
ً
�حديث �اا�نشأة �ممث5ي��اعددً ، من

��ي �غ<=�الحكومية �وا�: ا�نظمات �8نسان، �حقوق �لدراسات �العربية�مركز�القاهرة نظمة

كما�أيًضا� ٤١،لحقوق�8نسان،�ومنظمة�العفو�الدولية،�والفيدرالية�الدولية�لحقوق�8نسان

من�مكتب�ا�فوض�السامي�لحقوق�8نسان�التابع�لåمم�ا�تحدة،�تمت�دعوة�أعضاء�اللجنة�

                                                 
٤٠


ق ا����ن، ��Yة ا�k2ح ا����,، ����r آ�ر��/, �"�kم ا��و�,  �6� ,���)G�Y+ اIول /أآ.
��(���<T ر��cوي، ا����Fق ا�
     http://ceip.org/19YokmY ، ا���Uر �.�ح '"7)٢٠٠٩

٤١
 Mervat Rishmawi, The Arab Charter on Human Rights and the League of Arab States: An Update, 

Human Rights Law Review, Vol. 10, Oxford University Press (January 2010) at 

http://hrlr.oxfordjournals.org/content/10/1/169.citation 
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لحضور�اجتماعات�الهيئات�ا�نشأة�بموجب�معاهدات�lي�جنيف،�حيث�التقوا�مع�ا�زيد�من�

٤٢.نظمات�غ<=�الحكومية�الدوليةا�

قدمت� فيما�٤٣دولة�ع5ى�ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان،�ةعشر �وح���تاريخه،�صدقت�أربع

ا�ßحكام�
ً
أربع�دول�فحسب�تقاريرها�mولية�إ�ى�اللجنة�العربية�لحقوق�8نسان�للنظر،�خ3ف

�ال�~�تنص�ع5ى�أنه�ع5ى�جميع�الدول�أن�تقدم�تقاريرها��٤٨ا�ادة� من�ميثاق�mمم�ا�تحدة

�من�mردن�والجزائر 
ً
�mولية�بعد�مرور�سنة�واحدة�من�تاريخ�تصديقها،�وقد�خضعت�تقارير�ك3

� �عام �lي �٢٠١٢للمراجعة �بينما �فG=اير�ااستعراضً �أجرى ، �٢٠١٣شباط��/لتقرير�البحرين�lي

٢٠١٣.٤٤حزيران�/تقرير�قطر�lي�يونيولو 

ا
ً
  التطورات�mخ<=ة�والطريق�إ�ى�ا�ستقبل: ثالث

�٢٠١١فيمـا�اجتاحــت�موجــات�Lحتجاجـات�ا�ؤيــدة�للديمقراطيــة�ا�نطقـة�العربيــة�خــ3ل�عــامي�

ا�حتم�أن�تتخذ�جامعة�الدول�العربيـة�خطـوات�ملموسـة�نحـو�إصـ3ح�آليـات��،�كان�من٢٠١٢و�

ا�مـن�التطـورات�مجال�حقـوق�8نسـان�بالجامعـة،�ومـن�ثـم�شـهدت�جامعـة�الـدول�العربيـة�عـددً 

  .ا�اضية�ةغ<=�ا�سبوقة�lي�السنوات�الث3ث

 ٢٠١١شـــــباط�/lـــــي�فG=ايـــــر
ُ
ـــــ،�أصـــــبحت�ليبيـــــا�أول�دولـــــة�ت

َّ
العربيـــــة�ق�عضـــــوي«|ا�بجامعـــــة�الـــــدول�عل

جلها�lــــــي�مجــــــال�حقــــــوق�8نســــــان،�lــــــي�حــــــ<ن�شــــــهدت�اســــــتعادة�ليبيــــــا�لعضــــــوي«|ا�lــــــي�بســــــبب�ِســــــ

الحركــــات�أول�تعامــــل�رســــم~�مــــع� –مــــن�خــــ3ل�ا�جلــــس�الــــوط¶~�Lنتقـــا�ي– ٢٠١١آب�/أغســـطس

قــرار�مجلــس��يوكانــت�آخــر�خطــوة�مذهلــة�lــي�التعامــل�مــع�ليبيــا��ــ. ةالسياســي�ةا�عارضــا�تمــردة�و 

،�والــــذي�طالــــب�فيــــه�٢٠١١آب�/ل�دورتــــه�غ<ــــ=�العاديــــة�lــــي�أغســــطسخــــ٧٣٦٠�3الجامعــــة�رقــــم�

ـــن�الــــدو�ي�باتخــــاذ�جميــــع�التــــداب<=�ال3زمــــة�لفــــرض�منطقــــة�حظــــر�جــــوي�ع5ــــى�ليبيـــــا ؛�مجلــــس�mمـ

  .حرًصا�ع5ى�حماية�ا�دني<ن

اتخذت�الجامعة�تداب<=�مماثلة�إزاء�الوضع�lي�سوريا،�حيث�أرسلت�بعثة�مراقب<ن�إ�ى�سوريا�

=Gنوفم� �اتفاق�وقف�إط3ق�النار�الذي�أسفرت�عنه�جهود�٢٠١١الثاني�تشرين�/lي ��راقبة ،

� �كفرصة�أخ<=ة �بالوساطة�مع�سوريا، �للحفاظ�ع5ى�عضوي«|ا . جامعة�الدول�العربيةلسوريا

=Gنوفم� �تعليق�حق�/وlي �lي�مشاركة�تشرين�الثاني،�صّوت�مجلس�جامعة�الدول�ع5ى سوريا

. ٧٤٣٨صادية�وسياسية�من�خ3ل�القرار�رقم�Lجتماعات،�با£ضافة�إ�ى�فرض�عقوبات�اقت

� �قرار�ا�جلس�رقم�كما �يوليو�٧٥١٠دعا �/lي �التنêي�٢٠١٢تموز ثم�. الرئيس�بشار�mسد�إ�ى

ا��� - ا����3 ٤٢
٤٣ ،�E:و ،+�E�">و ،�Gر

د�G، و��ا��ول اIر��� '�Y ه, اIردن، وا���رات، وا�G�64+، وا�/�ا�S، وا���"%� ا������ ا��

 .و��14ن، و����4، وا���+، و ا��
دان، و ا�%
TG، و ا���اق
٤٤

 ���.� �Gر��ا�.��, ا�. gل ا��ا�ks +� �1/"�6 ا�K2 7"' :http://goo.gl/fYjhky 
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بدأت�الجامعة�lي�عقد�لقاءات�رسمية�مع�جماعات�ا�عارضة�السورية�وا�يليشيات�ا�سلحة،�

� �السوري�lي �ا�جلس�الوط¶~ �إ�ى �أن�منحت�مقعد�سوريا �سبتمG=�. ٢٠١٣آذار�/مارسإ�ى وlى

٢٠١٣� �رقم �البيان �الجامعة �أصدر�مجلس �أدان ،١٧٨، �لåسلحة��والذي �ا�زمع Lستخدام

�طالب�بمثول�ا�سئول ن�عن�جرائم�<الكيماوية�من�قبل�الحكومة�السورية�ضد�ا�دني<ن�كما

l� �ارتكاÂ|ا �محاكم�جنا�يالحرب�ا�زمع �أمام �دوليةئسوريا �ا�تعل. ية ق�بتحقيق�ا�طلب�نفسه

العدالة�الدولية�فيما�يتعلق�بالجرائم�الدولية�ا�زمع�ارتكاÂ|ا�lي�سوريا،�تكرر�lي�قرار�مجلس�

  .٢٠١٣أغسطس��الصادر�lي�٧٦٥١الجامعة�رقم�

وبالرغم�من�ذلك،�تتدخل�موازين�القوى�وLعتبارات�السياسية�lي�صميم�كل�مبادرة�تطلقها�

جلس�التعاون�الخليëي�lي�جامعة�الدول�العربية�جامعة�الدول�العربية،�فJ»ايد�نفوذ�دول�م

�ال�~��ةأوقف�أي �تتعلق�بحالة�حقوق�8نسان�lي�دول�مثل�البحرين�واليمن، محادثات�بناءة

  .شهدت�ان«|اكات�صارخة�خ3ل�العام<ن�ا�اضي<ن

�إص3ح� �[قJ=اح ا
ً
�حديث �ا�ع<ن �العربية �الدول �جامعة �عام �أم<ن �التطورات �هذه �كل دفعت

مثل�فقد�رأى�نبيل�العربي،�. العربية،�وتحديًدا�ما�يتعلق�بحماية�حقوق�8نسان�جامعة�الدول 

  .سلفه،�أن�ا�يثاق�[�يرËى�إ�ى�مستوى�ا�عاي<=�الدولية

وقد�استمرت�مناقشات�إدراج�حقوق�8نسان�lي�ميثاق�جامعة�الدول�العربية�لفJ=ة�طويلة�

�قر  �إ[�أن�مجلس�الجامعة�لم�يعتمد�بشأ¡|ا �إذ�صدر  ،٢٠١١آذار�/ ار�ح���مارسمن�الزمن،

� �تحس<ن�عمل��٧٣٤٣القرار�رقم �سبل �بشأن �الدائمة �ا�جلس�تقرير�اللجنة �فيه �تب¶� الذي

وإدماج�حماية�حقوق�8نسان�وتعزيزها�باعتبارها�واحدة�من�مبادئ�الجامعة،�وتم��،اللجنة

�lي�جهود�جامعة �ا�نظمات�غ<=�الحكومية الدول�lي��عرض�بعض�ا�قJ=حات�لتعزيز�مشاركة

 . التقرير�الذي�اقJ=حته�اللجنة�وأقره�ا�جلس
ً
لذلك،�قام�mم<ن�العام�بتشكيل�لجنة��ونتيجة

�للنظر�lي�إص3ح�الجامعة� تطوير�التعاون�العربي�ا�شJ=ك�برئاسة�السف<=�mخضر�8براهيم~

  .العربية

� �٢٠١٢آذار�/مارس�l٢٠ي �أرسلت ،٣٧�� �بحقوق �معنية �غ<=�حكومية �عربية 8نسان�منظمة

. صفحات�إ�ى�mم<ن�العام�للجامعة�ورئيس�لجنة�إص3ح�جامعة�الدول�العربية�٦من�٤٥مذكرة

تضمنت�ا�ذكرة�اقJ=احات�ا�نظمات�غ<=�الحكومية�الرامية�لتعزيز�دور�اللجنة�العربية�لحقوق�

� �غ<=�الحكومية �ا�نظمات �ومشاركة �ومعاي<=�اختيار�أعضاÕ|ا، �السماح�(8نسان، �خ3ل من

�من�للمن �وغ<=ها �الدول �مشاركات �وحضور �ظل، �تقارير �بتقديم �الحكومية �غ<= ظمات

،�ا�ذكرة�)٢٠١٢آذار�/ مارس ٢٠(نسان،�8مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�،�منظمة�حقوقية�حول�تطوير�التعاون�العربي�ا�شJ=ك�٣٧ ب<نمذكرة��٤٥

  http://www.cihrs.org/?p=1884 يمتاحة�من�خ3ل�الرابط�التا�
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Lجتماعات�ذات�الصلة�داخل�جامعة�الدول�العربية،�والحصول�ع5ى�صفة�مراقب<ن�بطرق�

وتضمن�الخطاب�كذلك�ا�طلب�السابق�ا�تعلق�بتعزيز�اللجنة�الدائمة�لحقوق�). أقل�تعقيًدا

  .8نسان

�من�ا�ناسب�أن� �من�الخطاب�mخ<=�الذي�قدمته�ولعله �باقتباس�جزء �الورقة نختتم�هذه

  :ا�نظمات�غ<=�الحكومية�لجامعة�الدول�العربية،�جاء�فيه

�حقوق�" �مجال �Qي �العامل^ن �والنشطاء �غ^[�الحكومية �ا:نظمات �من �م��ايًدا �عدًدا إن

�سبا�نسان�Qي�ا:نطقة�يرون�ضرورة�تطوير�عyقة� ق�بي��م�س�[اتيجية�وعملية�أك�[�مما

�مع� �وعملها ��Wيتطلب�فقط�أن�تطور�ا:ؤسسات�عyق��ا �نرى�أن�هذا �ولكننا والجامعة،

ونود�هنا�. الجامعة،�بل�أيًضا�أن�تتب���الجامعة�رؤية�جديدة�لعyق��ا�مع�ا:جتمع�ا:دني

إعyمكم�أننا�بصدد�إجراء�حوارات�واسعة�النطاق�حول�كيفية�تطوير�تداخل�ا:نظمات�

  ٤٦."لعاملة�Qي�مجال�حقوق��نسان�مع�منظومة�الجامعةغ^[�الحكومية�ا

   

                                                 
،�ا�ذكرة�)٢٠١٢آذار�/ مارس ٢٠(نسان،�8منظمة�حقوقية�حول�تطوير�التعاون�العربي�ا�شJ=ك،�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��٣٧مذكرة�من��٤٦

   http://www.cihrs.org/?p=1884 يمتاحة�من�خ3ل�الرابط�التا�
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  ::الفصل�الثانيالفصل�الثاني

تعزيز�انخراط�منظمات�ا:جتمع�ا:دني�Qي�تعزيز�انخراط�منظمات�ا:جتمع�ا:دني�Qي�

  جامعة�الدول�العربيةجامعة�الدول�العربية

 مشروع�بشأن�تعزيز�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية

٤٧م^[فت�رشماوي م^[فت�رشماوي 

٤٧

ح ��.�Yر .Kا��/.�- ا�� ���r� 
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ً
Wأو 
ً
Wمقدمةمقدمة: : أو   

�بعض�الخطوات�نحو�إص3ح� �العربية �الدول �اتخذت�جامعة �السنوات�العشرين�mخ<=ة، lي

و[�تزال�مسألة�ما�إذا�كانت�هذه�الخطوات�تستند�إ�ى�قرار�أصيل�قائم�ع5ى�. الجامعة�داخلًيا

�lي� �أخر�التطورات �مع �تماشًيا �العربية، �الدول �جامعة �lي �تطورات �£حداث �حقيقية إرادة

�البلدان� �lي �الفعلية �Lحتياجات �ومع �و8قليم~، �الدو�ي �ا�ستوي<ن �ع5ى �ا�ماثلة ا�نظمات

  .العربية،�أم�[�موضع�خ3ف

" الربيع�العربي"إ�ى�جانب�التغي<=ات�ال�~�أحدì|ا�–ع5ى�الرغم�من�ذلك،�أسفرت�تلك�العملية�

�ع �تباينت �وال�~ �خ3له �العربية �الدول �جامعة �اتخذÊ|ا �ال�~ �السابقة�وا�واقف �ا�مارسات ن

�الدول��–للجامعة �جامعة �مع �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �[نخراط �غ<=�مسبوقة �فرص عن

  .العربية�ودورها�lي�تعزيز�حقوق�8نسان�وحماي«|ا،�lي�البلدان�العربية�وع5ى�الصعيد�العالم~

�³~�كانت�منظمات�ا�جتمع�ا�دني،�بما�lي�ذلك�منظمات�حقوق�8نسان،�قد�انخرطت�lي�ا�ا

مع�جامعة�الدول�العربية�من�خ3ل�سبل�مختلفة�بغرض�التأث<=�ع5ى�نتائج�الجامعة�بشأن�

�lي�mساس،�. ا�ناقشات�ا�همة �ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان، وقد�قدمت�عملية�مراجعة

فرصة�فريدة��نظمات�حقوق�8نسان،�حيث�شهدت�اجتماعات�الهيئات�ذات�الصلة�باßمر�

ربية،�بما�lي�ذلك�مؤتمرات�القمة�ا�نعقدة،�أنشطة�خاصة�موجهة�من�lي�جامعة�الدول�الع

كما�جذب�ظهور�مؤتمرات�القمة�Lقتصادية�وLجتماعية�lي�. جانب�منظمات�ا�جتمع�ا�دني

مرحلة�[حقة�أيًضا�انتباه�ا�نظمات�العاملة�بشأن�ا�وضوعات�ذات�الصلة�بالتنمية�والحقوق�

  .Lقتصادية�وLجتماعية

باستثناء�إقرار�ا�يثاق�-،�لم�تحدث�بالجامعة�سوى�تطورات�محدودة�للغاية�٢٠١١م�قبل�عا

�- العربي�لحقوق�8نسان�وإنشاء�الG=�ان�العربي�بوصفه�هيئة�جديدة�lي�جامعة�الدول�العربية

�lي� عدة�قرارات�لتغي<=�نظام��٢٠٠٥و�٢٠٠٤حيث�اتخذت�مؤتمرات�القمة�العربية�ا�نعقدة

�عن�بعض�التغي<=ات�8جرائية�mخرى التصويت�lي�جامعة�ال
ً
وتم�تأجيل�. دول�العربية،�فض3

  .اتخاذ�قرار�إدراج�مرجع�لحقوق�8نسان�lي�ا�يثاق�التأسي�²~�لجامعة�الدول�العربية�مراًرا

� �بداية �العربي"منذ �"الربيع �العربية �الدول �جامعة �تحركت �اتجاهات��-ببطء- ، �عدة نحو

�السياس �الهيئات �اتخذت �فقد �م{|ا�جديدة، �أثار�العديد �غ<=�مسبوقة �قرارات �بالجامعة ية

�الدول�. بواعث�قلق�بشأن�حقوق�8نسان �إص3ح�جامعة �اتخذت�عملية �الوقت�ذاته، وlي

العربية�زخًما�جديًدا،�حيث�جرى�تكليف�لجنة�خاصة�من�أجل�التوصل�إ�ى�مقJ=حات�محددة�

�ذلك�هياكلها �lي �بما �الدول�العربية، �. بشأن�إص3ح�جامعة بدأت�لجنة�حقوق�8نسان�كما

�عام� �إنشاÕ|ا �ومنذ �ذلك، �قبل �كانت �حيث �ودراس«|ا، �تقارير�الدول �تلقي �lي �عملها العربية
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�و8جرائية٢٠٠٨ �الداخلية �لوائحها �اعتماد �تركز�ع5ى ��نظمات�. ، �التطورات �هذه وتقدم

�والتأ �العربية �الدول �جامعة �مع �ل3نخراط �جديدة �فرًصا �ا�نطقة �lي �ا�دني ث<=�ع5ى�ا�جتمع

 .مهم«|ا�lي�مجال�حقوق�8نسان

�منظمات� �جانب �من �ا�طروحة �للمبادرات �الرئيسية �ا�ناقشات �إ�ى �التالية �الوثيقة تستند

� �خ3ل �ا�دني �جامعة��٢٠١٣-٢٠١٢ا�جتمع �مع �تطوير�Lنخراط �سياق�عملية �lي ونتائجها،

�العربية �والق. الدول �الرئيسية، �ا�بادرات �ع5ى �الضوء �بعض �تلقي �من�كما ث<=ت
ُ
�أ �ال�~ ضايا

�ا�بادرات �هذه �قد�. خ3ل �ا�ناقشات �أحدث �أن �ع5ى �الضوء �إلقاء �للغاية �ا�هم �من إ[�أنه

ا�جديًدا؛�
ً
أكدت�ع5ى�أن�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية�ليس�شأن

�ب �لنا �بالنسبة �ا�هم �من �وأنه �8نجازات، �بعض �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �حققت ناء�فقد

  .انخراطنا�lي�ا�ستقبل�ع5ى�أساس�تجاربنا�السابقة

  fنخراط�منذ�الربيع�العربيfنخراط�منذ�الربيع�العربي: : ثانًياثانًيا

،�أدركت�ا�زيد�من�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�زيادة�فرص�التأث<=�ع5ى�"الربيع�العربي"منذ�بداية�

�وبالتا�ي ولذلك،�عينت�مؤسسة�ا�جتمع�. أهمية�ا�زيد�من�Lنخراط�جامعة�الدول�العربية،

�تعزيز� �ع5ى �بالعمل �í|تم �ا�نطقة، �lي �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �مع �للعمل �استشارًيا ا�فتوح

وبدأت�هذه�العملية�بتقييم�مدي�. انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية

قة�وخططها�للمشاركة�مع�جامعة�الدول�العربية،�استعداد�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�lي�ا�نط

وهو�ما�أظهر�بوضوح�أن�عدًدا�مJ»ايًدا�من�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ترغب�lي�تطوير�معارفها�

�وتطوير�أساليب�Lتصال�بالجامعة �الدول�العربية، وقد�نتج�عن�عملية�. عن�هيكل�جامعة

ية�lي�ا�نطقة��ناقشة�هذه�التقييم�تلك�وضع�خطة�لعقد�سلسلة�من�Lجتماعات�التشاور 

وقد�جرى�Lتصال�بمركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�8نسان�وا�نظمة�. ا�سألة�ع5ى�نحو�موسع

العربية�لحقوق�8نسان�للعمل�جنًبا�إ�ى�جنب�مع�مؤسسة�ا�جتمع�ا�فتوح�من�أجل�تنظيم�

�ا�. هذه�Lجتماعات �أ¡|ما �اختيار�هات<ن�ا�نظمت<ن�إ�ى نظمت<ن�8قليميت<ن�وُيعزى�السبب�lي

�تحظى� �وبالتا�ي، �السابق، �lي �العربية �الدول �جامعة �مع �تعم3ن �كانتا �اللت<ن الرئيسيت<ن

�القاهرة� �lي �لكلت¨|ما �ا�قر�الرئي�²~ �ويقع �العربية �الدول �بجامعة �عميقة �بمعرفة ا�نظمتان

�أيًضا( �العربية �الدول �مقر�جامعة �بمن)حيث�يقع �اتصا[ت�واسعة �لكلت¨|ما �أن �كما ظمات�؛

�وخارجها �ا�نطقة �lي �ا�دني �لحقوق�. ا�جتمع �الدولية �الفدرالية واستمر�التنسيق�الوثيق�مع

�ا�ستقبلية� �خططها �ولدí|ا �السابق �lي �العربية �الدول �جامعة �مع �انخرطت �ال�~ 8نسان

 .لåنشطة�ا�تعلقة�بجامعة�الدول�العربية
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جتماع�التشاوري�mو�ي�مع�عدد�L �٢٠١٢وعقدت�ا�نظمة�العربية�لحقوق�8نسان�lي�مارس�

قليل�من�الجهات�الفاعلة،�حيث�لم�يكن�عقد�اجتماعات�lي�وقت�سابق�ممكًنا�بسبب�الوضع�

ويعد�التصميم�ع5ى�Lنخراط�lي�عملية�8ص3ح�واحًدا�من�أهم�نتائج�هذا�. ا�تقلب�lي�ا�نطقة

ام�لجامعة�الدول�العربية�Lجتماع،�إ�ى�جانب�اللجنة�ال�~�جرى�تعيي{|ا�من�جانب�mم<ن�الع

ا�شار�إل¨|ا�فيما�بعد�باسم�لجنة�(لتقديم�توصيات�بشأن�8ص3ح،�برئاسة�mخضر�8براهيم~�

وتقرر�أيًضا�أن�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�والناشط<ن�lي�حاجة�لتعميق�فهمهم�لهيكل�). 8ص3ح

� �أوسع �مجموعة �إ�ى �ا�علومات �تلك �ونقل �العربية �الدول �جامعة �من�وآليات �الشركاء من

 .كما�تقرر�أيًضا�ضرورة�عقد�اجتماع�تشاوري�أوسع. منظمات�ا�جتمع�ا�دني

�مارس� �lي �الدول�العربية رسل�خطابان�لجامعة
ُ
�أ يتضمنان�اقJ=احات�بشأن��٢٠١٢وبالتا�ي،

� �mول �الخطاب �وحدها �8نسان �لحقوق �العربية �ا�نظمة �أرسلت �إذ �إ�ى�(8ص3ح،
ً
مش<=ة

أما�الخطاب�الثاني،�فقد�نسقه�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�8نسان،�). قةأعضاÕ|ا�lي�ا�نط

ولم�تكن�. منظمة�إقليمية�وقطرية�٣٧وصاغه�مستشار�مؤسسة�ا�جتمع�ا�فتوح�وحمل�توقيع�

 .التعليقات�الواردة�lي�الرسالت<ن�تختلفان�كث<ً=ا�عن�بعضها�البعض

�ا�بادر  �هذه �lي �استمر�الشركاء �mشهر�التالية، �بمنظمات�ا�جتمع�lي �Lتصال �lي �ا�شJ=كة ة

وقد�اجتمع�الشركاء�أيًضا�. ا�دني�lي�ا�نطقة؛�£شراكها�lي�التطورات�lي�جامعة�الدول�العربية

انظر�(مع�مسئول<ن�lي�جامعة�الدول�العربية،�وحضروا�دورات�لجنة�حقوق�8نسان�العربية�

  .لتعميق�فهمهم�للمنظمة) أدناه

�عقدت�ا �أعقاب�ذلك، �غ<=�وlي �مصغًرا �تشاورًيا �لحقوق�8نسان�اجتماعا �الدولية لفدرالية

رسم~�lي�بداية�شهر�أكتوبر�حضره�مقرر�لجنة�8ص3ح�وعدد�قليل�من�ا�نظمات�والخG=اء،�

وقد�كان�هذا�. للمشاركة�lي�نقاش�حول�رؤية�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�بشأن�عملية�8ص3ح

�للغاية،�حيث�ناقش�ا�قرر  العديد�من�القضايا�مع�منظمات�ا�جتمع�ا�دني،��النقاش�مثمًرا

�lي�8عدادات�ا�قارنة �تجرب«|ا �من�منظور
ً
�وخاصة �استطاعت�ا�نظمات�تقديم�رؤي«|ا، . كما

،�حمل�توقيع�كل�من�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�٢٠١٢وأعقب�هذا�خطاب�آخر�lي�أكتوبر�

�تم�إرساله�8نسان�والفدرالية�الدولية�لحقوق�8نسان�وا�نظمة�ال عربية�لحقوق�8نسان،

وتوج¨|ه�ßم<ن�عام�جامعة�الدول�العربية�ل×عراب�عن�Lهتمام�البالغ�بعملية�8ص3ح�وعمل�

لجنة�8ص3ح،�و£ب3غ�mم<ن�العام�أنه�قد�جرى�عقد�اجتماعات�lي�ا�نطقة�للتشاور�بشأن�

�الخطاب<ن�ا�ذك �إ�ى �وللفت�انتباه�mم<ن�العام �القضايا، وmهم�من�ذلك،�. ورين�سابًقاهذه

�التأكد�من� دعا�الخطاب�mم<ن�العام�للتأكد�من�إتاحة�تقرير�لجنة�8ص3ح�للجمهور،�وكذا

�ع5ى� �ا�3حظات �£بداء �ا�دني �ا�جتمع ��نظمات �الكافية �والتسهي3ت �الكاlي �الوقت إتاحة
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جتمع�ا�دني��ناقشة�هذه�كما�ُدØي�mم<ن�العام�ل3جتماع�مع�ممثل<ن�عن�منظمات�ا�. التقرير

 .ا�سألة

�=Gي�نوفمlُعقد�اجتماع�تشاوري�آخر،�نظمه�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�8نسان�٢٠١٢و�،

ا�من�تسع�دول�عربية�l٢٥ي�هذه�ا�رة،�حضره�ما�يزيد�عن�
ً
وشمل�ا�شاركون�خمس�. مشارك

�ا �للفدرالية �8قليمية �ا�كاتب �إ�ى �با£ضافة �إقليمية، �وشبكات �لحقوق�منظمات لدولية

واستعرض�Lجتماع�أنشطة�Lنخراط�السابقة��نظمات�. 8نسان�ومؤسسة�ا�جتمع�ا�فتوح

�lي�هذا� ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية،�ومستوى�النجاح�والتحديات�ال�~�واجه«|ا

� �سياق �lي
ً
�خاصة �mخ<=ة، �والتطورات �العربي"الصدد �ال�~�"الربيع �والفرص �وا�خاطر ،

�ع{|اتمخ �الجامعة�. ضت �داخل �جرت �ال�~ �التغي<=ات �إخضاع �أيًضا �Lجتماع �تضمن وقد

ختتم�Lجتماع�بمناقشة�الخطوط�. العربية�نفسها�للتحليل�وتحديد�إمكانيات�Lنخراط
ُ
وقد�ا

�مستقبلية �[سJ=اتيجية �جامعة�. العريضة �مع �أن�Lنخراط �ع5ى �Lجتماع �lي �التأكيد وجرى

 ßمر�الجديد،�وبالتا�ي�علينا�أن�نتعلم�من�تجاربنا�السابقة،�كما�سوف�الدول�العربية�ليس�با

�ع5ى� �أيًضا �نجاحنا �يعتمد �وسوف �الجماعية، �جهودنا �إ�ى
ً
�مستقب3 �للمشاركة �قوتنا تستند

�عن�الوضع�الحا�ي
ً
 .تحليلنا�الدقيق�ßنشطة�Lنخراط�السابقة�فض3

�مارس� �غ<=�الحكوميl٢٠١٣ي �ا�نظمات�العربية �عقدت�شبكة �تشاورًيا�، �اجتماًعا �للتنمية ة

التنموية�Lقتصادية�وLجتماعية�lي�جامعة�الدول�العربية� العربية موسعا�قبل�مؤتمر�القمة

�قليل�من�ا�شارك<ن�إ�ى�). انظر�أدناه( �البيان�الختامي�الذي�نقله�عدد ووافق�Lجتماع�ع5ى

لدول�العربية�قبل�مؤتمر�Lجتماع�التشاوري��نظمات�ا�جتمع�ا�دني�الذي�عقدته�جامعة�ا

 .القمة

،�عقدت�الفدرالية�الدولية�لحقوق�8نسان،�بالتعاون�مع�مركز�القاهرة�٢٠١٣وlي�فG=اير�عام�

�للحقوق� �ا�صرية �وا�بادرة �8نسان �لحقوق �العربية �وا�نظمة �8نسان �حقوق لدراسات

8نسان،��الشخصية،�مؤتمًرا�حضره�ما�يزيد�عن�خمس<ن�شخًصا�من�ا�دافع<ن�عن�حقوق 

يمثلون�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ا�حلية�و8قليمية�والدولية،�وكذلك�خG=اء�lي�مجال�حقوق�

وناقش�ا�شاركون�التحديات�. 8نسان�من�آليات�حقوق�8نسان�8قليمية�والدولية�ا�ختلفة

�ا�نطقة، �lي �وتعزيزها �8نسان �حقوق �تعزيز�حماية �lي �العربية �الدول �جامعة �تواجه �ال�~

وقدموا�عدة�مقJ=حات�بشأن�إص3ح�وتعزيز�آليات�وعناصر�حقوق�8نسان�lي�عمل�جامعة�

 .الدول�العربية

�القاهرة� �مركز �استحدث ،=Gأك� �بدرجة �ومنسقة �جماعية �بطريقة �العمل �ßهمية ا
ً
وإدراك

�العربية �الدول �جامعة �للعمل�بشكل�خاص�ع5ى ��سئول . لدراسات�حقوق�8نسان�وظيفة
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�شا �لشبكة�ومن�ب<ن�مهام �العربية �الدول �ا�علومات�بشأن�جامعة �إتاحة �الوظيفة �هذه غل

 .أوسع�من�ا�نظمات،�وتسهيل�التنسيق�ب<ن�الجهات�الفاعلة�الرئيسية

�lي�أنه�من� �بشأن�السنت<ن�ا�اضيت<ن، تتمثل�إحدى�ا�3حظات�الرئيسية�ال�~�يمكن�إبداؤها

�ا� �من�منظمات�ا�جتمع �مJ»ايًدا �أن�هناك�عدًدا �والقطرية�الواضح �و8قليمية �الدولية دني

�8نسان �حقوق �مجال �lي �ومهم«|ا �العربية �الدول �جامعة �مع �Lنخراط �lي �ترغب وقد�. ال�~

أسفرت�عملية�التشاور�خ3ل�السنت<ن�ا�اضيت<ن�والوثائق�ال�~�صدرت�وكذا�Lنخراط�العم5ي�

ع�ا�دني�£مكانيات�مع�بعض�هيئات�جامعة�الدول�العربية�عن�زيادة�إدراك�منظمات�ا�جتم

إ[�أ¡|ا،�وmهم�من�ذلك،�أسفرت�أيًضا�عن�د[[ت�ع5ى�. التأث<=�ع5ى�جامعة�الدول�العربية

�والتشاور� �ا�دني �منظمات�ا�جتمع �مع �انخراطها �ßهمية �ذاÊ|ا �العربية �الدول إدراك�جامعة

�الدول�العربية �العامة. بشأن�مناقشات�جامعة �من�ا�سئول<ن�باßمانة لجامعة��وحضر�عدد

�أع3ه �ا�ذكورة �التشاورية �Lجتماعات �بعض �من �أجزاء �العربية �ذلك،�. الدول �من وبالرغم

�منظمات� �أكG=�مع �ل3نخراط�بدرجة �الدول�العربية �جامعة �أن�استعداد يتع<ن�التأكيد�ع5ي

 .ا�جتمع�ا�دني�[�يزال�lي�مراحله�mولية

|ñمكت� �خ3ل �من �ا�فتوح، �ا�جتمع �تستمر�مؤسسة �الشرق�وسوف �منطقة �lي �8قليم~ ا

�تعزيز�انخراط�منظمات�ا�جتمع� �والدعم�لعملية �تقديم�الخG=ة �lي mوسط�وشمال�أفريقيا،

�العربية �الدول �جامعة �مع �ا�جتمع�. ا�دني �منظمات �تطوير�معارف �ا�ؤسسة �تدعم وسوف

�عن�دعم�الجهود�
ً
ا�شJ=كة�ا�دني�بشأن�معاي<=�وهياكل�وآليات�جامعة�الدول�العربية،�فض3

كما�ستسهل�ا�ؤسسة�تبادل�ا�عارف،�بما�lي�ذلك�Lستفادة�من�خG=ات�. للتأث<=�ع5ى�الجامعة

  .أنظمة�إقليمية�أخرى 

ا
ً
اثالث
ً
أنشطة�انخراط�منظمات�ا:جتمع�ا:دني�مع�جامعة�الدول�العربية�أنشطة�انخراط�منظمات�ا:جتمع�ا:دني�مع�جامعة�الدول�العربية�: : ثالث

    Qي�السابقQي�السابق

إن�معاي^[�وآليات�وإجراءات�ومناقشات�حقوق��نسان�Qي�جامعة�الدول�العربية�ليست�

�واسع �نطاق �ع�ى ��نسان�. معروفة �منظمات�حقوق �من �للغاية �قليل �شارك�عدد وقد

يا،�وا:جتمع�ا:دني�Qي�ا:نطقة�وخارجها�مع�جامعة�الدول�العربية�ع�ى�أساس�منتظم�نسب

 .لكن�هذا�Wتجاه�قد�بدأ�Qي�التغ^[�Qي�Xونة�Tخ^[ة

إ�Wأنه�يوجد�عدد�من�ا:نظمات�كان�لها�بعض�Tنشطة�ا:تصلة�بجامعة�الدول�العربية،�

�Qي� �يرتكز�عملنا �أن �بمكان �Tهمية �ومن �الجامعة، �عن �مهمة �خ�[ة �اكتسبت وبالتا�ي

فيما�ي�ي�بعض�Tمثلة�القليلة�. فادةا:ستقبل�ع�ى��نجازات�السابقة�وع�ى�الدروس�ا:ست
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وال¢¡��Wتعكس�نطاق�وعمق�تجربة�منظمات�ا:جتمع�ا:دني�مع�جامعة�(ا:ختارة�ا:وجزة�

 ):الدول�العربية

إن�ا:نظمة�العربية�لحقوق��نسان�¤ي�منظمة�: ا:نظمة�العربية�لحقوق��نسان �

�ال¢¡�تحظى�بصفة�مراق �اللجنة�الدائمة�ا:جتمع�ا:دني��قليمية�الرئيسية ب�Qي

�اللجنة،� �جلسات �ا:نظمة �وتحضر �العربية، �الدول �بجامعة ��نسان لحقوق

�الدول�العربية،� �لجامعة �العامة �ل¨مانة �وحدات�وهيئات�تابعة وتش�[ك�مع�عدة

�Tحيان �كث^[�من �Qي �ا:شورة �تقدم �أ»�ا �السابق�. كما �Qي �ا:نظمة �نظمت وقد

وكانت�تشارك�Qي�بعض�ا:شاورات�بشأن��اجتماعات�حول�جامعة�الدول�العربية،

�العربية �الجامعة �مع �ا:نظمة �سافرت �كما �إطار�mنشطة��سوريا، �lي �سوريا إ�ى

� ومع�اتفاق�ا�نظمة�العربية�ع5ى�تقديم�(السابقة�لبعثة�الجامعة�العربية�إ�ى�سوريا

مخاوف�الدعم��رحلة�ما�قبل�البعثة،�إ[�أ¡|ا�انسحبت�من�العملية�نظًرا��ا�لدí|ا�من�

 ).بشأن�مدى�كفاءة�هذه�العملية

��نسان � �حقوق �لدراسات �القاهرة �حقوق��:مركز �لدراسات �القاهرة �مركز عقد

�lي� �بما �اجتماعات�إقليمية�ومشاورات�تتعلق�بجامعة�الدول�العربية، 8نسان�عدة

ذلك�ما�كان�يتعلق�سابًقا�بمراجعة�ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان،�ونظم�اجتماعات�

كما�يراقب�مركز�القاهرة�لدراسات�. قبل�مؤتمرات�قمة�منتقاة�لجامعة�الدول�العربية

�مجلس�حقوق�8نسان�lي�جنيف�وينشر� �lي �الدول�العربية حقوق�8نسان�جامعة

�حقوق�8نسان�ضمن�تقاريره� �مجال�حماية �lي �العربية �الدول �جامعة �لدور
ً
تحلي3

�الوثائق �من �وغ<=ها ��ركز�القاهرة�. السنوية �الدعوة �العربية �الدول �جامعة ووجهت

مات�الرئيسية�lي�ا�نطقة�lي�عدة�لدراسات�حقوق�8نسان�بوصفه�واحًدا�من�ا�نظ

مناسبات�للمشاركة�lي�ا�شاورات�وا�ناقشات،�بما�lي�ذلك�تلك�ا�شاورات�ال�~�دارت�

 .lي�nونة�mخ<=ة�بشأن�سوريا�وليبيا

�لحقوق��نسانيالف � �الدولية �العربية��:درالية �اللجنة �صادر�عن �قرار�سابق شجع

مؤتمر�بالتعاون�مع�/ربية�بعقد�اجتماعالدائمة�لحقوق�8نسان�lي�جامعة�الدول�الع

الفدرالية�الدولية�لحقوق�8نسان�بشأن�حقوق�8نسان�lي�ا�نطقة،�الفدرالية�ع5ى�

�القاهرة �lي �8قليم~ �مكتñ|ا �nن. فتح �ح�� �يتحقق �لم �ذلك �مكتب�. إ[�أن ويداوم

�دوري �بصورة �Lتصال �ع5ى �8نسان �لحقوق �الدولية �للفدرالية �8قليم~ ة�القاهرة

�القيادات� �مع �mحيان �أغلب �lي �ويجتمع �للجامعة، �العامة �لåمانة �التابعة بالهيئات

�ويمارس� �8نسان �بحقوق �ا�تعلقة �القلق �بواعث �بشأن �العامة �لåمانة السياسية
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�وحضر� �مؤخًرا �للفدرالية �8قليم~ �ا�كتب �نظم �كما �الشأن، �هذا �lي �عل¨|ا الضغط

 .لعربيةاجتماعات�تتعلق�بإص3ح�جامعة�الدول�ا

�الضغط��:منظمة�كرايسس�أكشن � �ممارسة �كرايسس�أكشن�أنشطة تنظم�منظمة

�مختلف� �حول �ا�نطقة �lي �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �من �واسع �تحالف �عن نيابة

وتشارك�ا�نظمة�. القضايا�بما�lي�ذلك�قضايا�دارفور�وغزة�وسوريا�وليبيا�وما�إ�ى�ذلك

 åل� �العليا �أو�القيادة �العام �mم<ن �مكاتب �العربية،�مع �الدول �لجامعة �العامة مانة

 .وتجتمع�معها�كلما�دعت�الحاجة�لنقل�رسائل�نيابة�عن�التحالف

�دارفور  � �أجل �من �التابعة��:التحالف �الهيئات �ع5ى �الضغط �التحالف �مارس لقد

� �العربية �الدول �mمانة�(لجامعة �lي �ا�سئول<ن �مع �لقاءات �عقد �أساسية وبصورة

�lي�وقد�عقد�التحالف�لق). العامة �العربية �هامش�مؤتمرات�القمة اءات�موازية�ع5ى

وحضر�ممثلون�عن�. ولم�يسفر�الكث<=�من�هذه�mنشطة�عن�نتائج. عدد�من�ا�ناسبات

�تحالف�ائت3ف�منظمات�ا�جتمع� جامعة�الدول�العربية�أيًضا�mنشطة�ال�~�عقدها

 .ا�دني�lي�عدد�من�ا�ناسبات

تعد�شبكة�ا�نظمات�العربية�غ<=� :للتنميةشبكة�ا:نظمات�العربية�غ^[�الحكومية� �

الحكومية�للتنمية��ي�منظمة�التنمية�8قليمية�الرئيسية�وال�~�تتألف�من�شبكة�من�

وÊ|تم�شبكة�. mعضاء�تشمل�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�والنقابات�العمالية�والشبكات

�Lج �التنمية �بشكل�خاص�بقضايا �للتنمية �غ<=�الحكومية تماعية�ا�نظمات�العربية

�lي� �تشارك �ال�~ �الرئيسية �8نسان �حقوق �منظمة ��ي �كانت �وبالتا�ي وLقتصادية،

وlي�. التنموية�Lقتصادية�وLجتماعية�لجامعة�الدول�العربية العربية مؤتمرات�القمة

�ب<ن� ��٢٠١١الفJ=ة �مؤتمر�٢٠١٣إ�ى �مشاورات�إقليمية�قبل�انعقاد �نظمت�الشبكة ،

  .ا�دني�القمة،�وحضرت�منتدى�ا�جتمع

    فرص�للمستقبلفرص�للمستقبل: : رابًعارابًعا

�=Gنوفم� �lي �وخاصة �أع3ه، �ا�شار�إل¨|ا �mخ<=ة �Lجتماعات �جرى�٢٠١٣وفG=اير��l٢٠١٢ي ،

�أساسيا�لضمان� التأكيد�ع5ى�الحاجة�إ�ى�إرساء�شكل�من�أشكال�التنسيق،�بوصفه�عنصًرا

� �ا�دني �تأث<=�ا�جتمع �الدول�دعم �جامعة �جانب �من �وحماي«|ا �8نسان �تعزيز�حقوق ع5ى

  .العربية

وفيما�ي5ي�مجموعة�من�القضايا�الرئيسية�ال�~�تطرحها�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�فيما�يتعلق�

�بأسلوب�منظم�£رساء�"الربيع�العربي"بانخراطها�مع�جامعة�الدول�العربية�منذ�بدء�
ً
،�مقدمة

  .ه�وزيادته�lي�ا�ستقبلmساس�لتنظيم�Lنخراط�وتنسيق
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Lعتبارات. ١  

  :جرى�الJ=ك<»�ع5ى�Lعتبارات�التالية�بوصفها�اعتبارات�أساسية�ßي�عمل�lي�ا�ستقبل

سيJ=كز�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية�lي�ا�ستقبل�ع5ى� �

LلJ»امات�ال�~�قطع«|ا�البلدان�العربية�بموجب�حقوق�8نسان�العا�ية،�بما�lي�ذلك�

 .مصادق«|ا�ع5ى�ا�عاهدات�الدولية�وتفاعلها�مع�آليات�حقوق�8نسان�الدولية

�ال�~� � �Lنجازات �وتحلي3ت �الخG=ة �ع5ى �ا�ستقبل �lي �يرتكز�العمل �أن �الضروري من

 .ت�سابقأسفر�ع{|ا�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية�lي�وق

من�الضروري�أيًضا�ارتكاز�تفاعل�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�وانخراطها�lي�ا�ستقبل�مع� �

�مع� �انخراطها �من ستفادة
ُ
�ا� �والدروس �ا�كتسبة �الخG=ة �ع5ى �العربية �الدول جامعة

لبلدان�شمال�أفريقيا�(nليات�الدولية�واللجنة�mفريقية�لحقوق�8نسان�والشعوب�

 ).وجنوب�الصحراء�الكG=ى 

�lي�Lزدياد�lي�تعزيز� � ا
ً
�أخذ تلعب�ا�نظمات�الحكومية�الدولية�8قليمية�mخرى�دوًرا

�يJ=اجع�دور�جامعة�الدول�العربية من�ا�هم�دراسة�. حقوق�8نسان�وحماي«|ا،�بينما

 .خG=ات�nليات�8قليمية�mخرى�[ستغ3ل�الدروس�lي�تنمية�جامعة�الدول�العربية

�ال � �الدول �جامعة �حقوق�لعبت �بأوضاع �يتعلق �فيما �ا�ا�³~ �lي �محدوًدا �دوًرا عربية

�العربية �البلدان �lي �ا�همة �العربية�. 8نسان �الدول �لجامعة �الحا�ي �الهيكل و[�يتيح

�مباشر� �بشكل �الجامعة �مع �Lن«|اكات �ضحايا �خ3ل�(اتصال �من �ا�ثال �سبيل ع5ى

امعة�الدول�العربية�إن�اتصال�هيئات�ج). إجراءات�خاصة�أو�آلية�لتقديم�الشكاوى 

 .بضحايا�ان«|اكات�حقوق�8نسان�سيكون�أمًرا�مهًما�lي�LسJ=اتيجيات�ا�ستقبلية

،�مواقف�"الربيع�العربي"lي�السنت<ن�mخ<=ت<ن،�أقرت�جامعة�الدول�العربية،�lي�إطار� �

�القائمة� �السابقة �عن�ممارساÊ|ا �كب<ً=ا �تبايًنا �واتخذت�خطوات�تتباين غ<=�مسبوقة

� �mعضاءعد"ع5ى �للدول �الداخلية �الشئون �lي �التدخل �[�يعكس�". م �هذا غ<=�أن

�الدول�العربية�من�شأ¡|ا� �مبادئ�واسJ=اتيجية�شاملت<ن�جديدت<ن�لجامعة بالضرورة

فمن�. أن�تجعل�بواعث�القلق�ا�تعلقة�بحقوق�8نسان�أمًرا�محورًيا�lي�عمل�الجامعة

 .ذا�mمرالضروري�أن�í|دف�العمل�ا�ستقب5ي�إ�ى�تحقيق�ه

�ا�دني،� � �ا�جتمع �نحو �وقديًما �جامًدا �نهًجا �تنتهج �العربية �الدول �جامعة �تزال ]

�8نسان �حقوق �منظمات �نحو �العمل�. وخصوًصا �í|دف �أن �يتع<ن ]� ولذلك،

ا�ستقب5ي�إ�ى�تعزيز�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية�فقط،�

 .جامعة�الدول�العربية�مع�ا�جتمع�ا�دني�بل�أيًضا�إ�ى�تغي<=�قواعد�انخراط
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بالرغم�من�أن�هناك�أمثلة�ع5ى�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول� �

�و[�اسJ=اتيجًيا� �و[�ممنهًجا �منسًقا �يكن �لم �ذلك�العمل �إ[�أن �ا�ا�³~، �lي العربية

� �كب<=ة �ا�دني(بدرجة �ا�جتمع �منظمات �جانب �من �í|د). وخصوًصا �أن ف�ويتع<ن

Lنخراط�ا�ستقب5ي�إ�ى�مستوى�من�التنسيق�ب<ن�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�الرئيسية�

 .لتحقيق�قدر�أكG=�من�التأث<=

�العربية� � �الدول �جامعة �عمل �كيفية �لفهم �حاجة �lي �ا�دني �ا�جتمع �منظمات إن

 .وهيئاÊ|ا�من�أجل�وضع�اسJ=اتيجية�م3ئمة�[نخراطها�معها

�الخاص � �العربية �الدول �جامعة �هيئاÊ|ا��عمل �ع5ى �مقصوًرا �ليس �8نسان بحقوق

اللجنة�الدائمة�لحقوق�8نسان،�واللجنة�(ا�عنية�بحقوق�8نسان�بصورة�واضحة�

�الصلة� �ذات �أو�الهيئات �العربية �8نسان �حقوق �ولجنة �8نسان، �لحقوق الفرعية

�mمانة �السياسية). داخل �بالهيئات �Lتصال �أساليب �دراسة �ا�هم �يمكن�. من كما

� �العليا �mمانة �بقيادات �Lتصا[ت �خ3ل �من �أيًضا �8نجازات �العام�(تحقيق mم<ن

�ذلك �إ�ى �وما �وmمانات �القطاعات �ورؤساء �العام �mم<ن �خ3ل�)ونائب �ومن ،

 .Lجتماعات�السياسية�لجامعة�الدول�العربية،�بما�lي�ذلك�اجتماعات�ا�جلس

  مجا[ت�الJ=ك<»�الرئيسية. ٢٢

وقد�[�. فيما�ي5ي�ا�راحل�الرئيسية�ال�~�حددÊ|ا�منظمات�ا�جتمع�ا�دني��شارك«|ا�ا�ستقبلية

�ع5ى�ا�دى�ا�توسط� يمكن�إدراك�هذه�ا�راحل�lي�ا�دى�القص<=،�لكن�يمكن�تحقيق�أغلñ|ا

  .والبعيد

�إ�ى�: يةجدول�أعمال�لحقوق��نسان�Qي�جامعة�الدول�العرب � يتع<ن�أن�í|دف�هذا

�ُينظر� �وال�~ �قلب�أعمال�الجامعة؛ �بحقوق�8نسان�lي �بواعث�القلق�ا�تعلقة وضع

. بموجñ|ا�إ�ى�تعزيز�حقوق�8نسان�وحماي«|ا�بوصفها�أحد�ا�بادئ�التوج¨|ية�للجامعة

�من�خ3ل�الجهود�التعاونية�وLستشارية�ب<ن�منظمات� ويتع<ن�أن�يجري�إظهار�هذا

 .ع�ا�دني�وبي{|ا�وب<ن�جامعة�الدول�العربيةا�جتم

��نسان � �لحقوق �العربي �ا:يثاق �8نسان�: مراجعة �لحقوق �العربي �ا�يثاق [�يفي

�لم� �أنه �كما �ا�واضع، �بعض �lي �الدو�ي �القانون �مع �فهو�يتعارض با�عاي<=�الدولية،

�أخرى  �مواضع �lي �بمعاي<=�مهمة �ا�. يعJ=ف �mحكام �من �العديد �هناك �أن همة�إ[

و8يجابية�lي�ا�يثاق؛�ولذلك�يتع<ن�النظر�بعناية�إ�ى�مراجعة�ا�يثاق�ح���يتما���ôمع�

 .ا�عاي<=�الدولية
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í|دف�هذا�إ�ى�إص3ح�و[ية�الهيئات�الرئيسية�لحقوق�: إصyح�هيئات�حقوق��نسان �

8نسان�lي�جامعة�الدول�العربية�ودورها�وقواعد�إجراءاÊ|ا،�بما�lي�ذلك�لجنة�حقوق�

�و[ية�8 �تعزيز �Â|دف �8نسان، �لحقوق �الدائمة �العربية �واللجنة �العربية نسان

 .الحماية�الخاصة�Â|ا�وإتاحة�هذه�nليات��نظمات�ا�جتمع�ا�دني�ع5ى�نحو�أسهل

يتسع�النقاش�حول�معاي<=�حقوق�8نسان�: ا:حكمة�العربية�بشأن�حقوق��نسان �

�إقرار�مؤتم �الدول�العربية�nن�مع �مارس�لجامعة �ا�نعقد�lي �الجامعة �٢٠١٣ر�قمة

�8نسان �لحقوق �العربية �ا�حكمة �إنشاء �ع5ى �منظمات�. لقرار�يصادق وستشارك

�من� �ذلك �إ�ى �وما �وهيكلها �ا�حكمة �اختصاص �بشأن �ا�ناقشة �lي �ا�دني ا�جتمع

 .ا�وضوعات�mخرى�ا�تعلقة�بإنشاÕ|ا،�وستوضح�ا�قJ=حات�بشأن�هذا�mمر

�lي�ا�شاورات�الجارية�حول��:معاي^[�أخرى  � تطالب�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�بإشراكها

القرارات�mخرى�وmعمال�التحض<=ية�ا�تعلقة�بحقوق�8نسان،�مثل�مناقشة�وشرح�

نماذج�القوان<ن�وخطط�الJ=بية�lي�مجال�حقوق�8نسان�وا�عاهدات�الجديدة�وما�إ�ى�

 .ذلك

� � �داخل �ا:دني �ا:جتمع �منظمات �وضع �ا�جتمع�: الجامعةإصyح ��نظمات يمكن

�الدائمة� �العربية �أن�تحصل�ع5ى�صفة�مراقب�لدى�اللجنة �الوقت�الحا�ي ا�دني�lي

وتعد�معاي<=�الحصول�. لحقوق�8نسان�ولدى�ا�جلس�Lقتصادي�وLجتماØي�العربي

�إمكانية� �ا�دني �ا�جتمع ��نظمات �تتاح ]� �لذا �معاي<=�تقييدية، �الصفة �هذه ع5ى

�الهيئاتLنخرا �هذه �مع �العمل �lي �صفة�, ط�بفعالية �إ�ى �الصفة �تغي<=�هذه ويتع<ن

�ا�جتمع� ��نظمات �م3ئمة �معاي<=�وإجراءات �وضع �خ3ل �من �مع¶� �ذات استشارية

ا�دني�للحصول�ع5ى�هذه�الصفة،�وتحديد�إجراءات�أكÆ=�وضوًحا�لعملية�تشاور�ذات�

 .مغزى 

تمك<ن�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�من��يتع<ن: تشاور�أوسع�مع�منظمات�ا:جتمع�ا:دني �

ا�شاركة�lي�مشاورات�ما�قبل�عملية�اتخاذ�القرار�بشأن�أوضاع�البلدان�وما�إ�ى�ذلك�

�مستويات�اجتماعات�ا�مثل<ن�السياسي<ن�أو� �ع5ى �سواًء من�ا�سائل�ا�همة�mخرى،

نظمات�ويتع<ن�أ[�يقتصر�هذا�بأي�حال�من�mحوال�ع5ى�م. التشاور�مع�mمانة�العامة

� �مراقب �صفة �ع5ى �الحاصلة �ا�دني �منظمات�). أو�استشاري (ا�جتمع �دعوة فيتع<ن

�عملية� �خ3ل �من �مناقشات �lي �وLنخراط �ومعارفها �آراءها �لتقديم �ا�دني ا�جتمع

 .تشاور�فعالة�وحقيقية�تتم�lي�الوقت�ا�3ئم

�Tخرى  � �و�قليمية �الدولية �وXليات �العربية �الدول �أ[ : جامعة يكون��يتع<ن

�ا�ناقشات� �التأث<=�ع5ى �ع5ى �الدول�العربية�مقصوًرا �مع�جامعة Lنخراط�ا�ستقب5ي



 

35 

�بل�يجب�أن�يشمل� �الدول�العربية، الداخلية�وnليات�والقرارات�الخاصة�بجامعة

�و8قليمية �الدولية �ا�حافل �مع �الجامعة �تفاعل �كيفية �أن�. أيًضا �أيًضا �يتع<ن كما

�ج �دور �التأث<=�ع5ى �هذا �العربيةيشمل �الدول �mمم�/امعة �داخل �العربية ا�جموعة

 .ا�تحدة

ُيعد�عدم�إتاحة�ا�علومات��نظمات�ا�جتمع�ا�دني�بما�lي�: الحصول�ع�ى�ا:علومات �

ذلك�عن�طريق�ا�وقع�8لكJ=وني�أو�lي�الواقع�من�مقر�الجامعة�وmمانة�العامة،�سبًبا�

 .ي�مع�جامعة�الدول�العربيةرئيسًيا�لJ=اجع�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دن

  الهيئات�ا�قرر�Lنخراط�معها. ٣٣

�التالية�عن�هيئات�جامعة�الدول�العربية�الرئيسية�تمي<»�الهيئات� ستسهل�ا�3حظة�ا�وجزة

� �ليست �وهذه �ا�ستقبل، �lي �معها �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �ستنخرط �عن�ال�~ �شاملة �حة

  .هيكل�جامعة�الدول�العربية�وهيئاته

  مقدمة�-هيئات�جامعة�الدول�العربية�الرئيسية��١.٣

��٧أسست� �سنة �lي �العربية �الدول �جامعة �مستقلة �الهيئات�. ١٩٤٥بلدان�عربية �ي5ي وفيما

  .دول�العربية�ع5ى�النحو�ا�حدد�lي�ميثاق�جامعة�الدول�العربيةالرئيسية�لجامعة�ال

�الجامعة: ا:جلس � �القرارات�lي �[تخاذ �العليا وتشمل�و[ية�. يعد�ا�جلس�هو�الهيئة

�القضايا� �من �ذلك �ومثل �ا�عاهدات �وإقرار �للبلدان �الرئيسية �mوضاع ا�جلس

ا�ويتألف�ا�جلس�من�ممث5ي�الدول�mعضاء،�. الرئيسية
ً
ويكون�لكل�دولة�عضو�صوت

� ويجتمع�ا�جلس�ع5ى�ث3ث�). من�ميثاق�جامعة�الدول�العربية�٣ا�ادة�رقم�(واحًدا

 :مستويات

 .مؤتمرات�قمة�رؤساء�الدول  �

 .وزراء�الشئون�الخارجية �

 .ا:مثل^ن�الدائم^ن �

من�ميثاق��٤ا�ادة�رقم�(تختص�هذه�اللجان�با�سائل�التالية��:اللجان�ا:تخصصة �

 ):جامعة�الدول�العربية

 .ا�سائل�ا�الية�وLقتصادية �

 .ومسائل�النقل �

 .وا�سائل�الثقافية �

 .وا�واطنة�والتأش<=ات �
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 .وا�سائل�Lجتماعية �

 .ومسائل�الصحة �

 ).٤رقم�غ<=�ا�ذكورة�ع5ى�وجه�التحديد�lي�ا�ادة�(وا�سائل�السياسية� �

 ).٤غ<=�ا�ذكورة�ع5ى�وجه�التحديد�lي�ا�ادة�رقم�(وحقوق�8نسان� �

 ).من�ميثاق�جامعة�الدول�العربية�١٢ا�ادة�رقم�( أمانة�عامة�دائمة �

 ).من�ا�يثاق�ا�عدل�لجامعة�الدول�العربية�١٩ا�ادة�رقم�( بر:ان�عربي �

ق�ا�عدل،�لك{|ا�لم�من�ا�يثا�٢٠ُسمح�Â|ا�بموجب�ا�ادة�رقم�( محكمة�عدل�عربية �

نشأ�بعد
ُ
 ).ت

تأسست�اللجنة�العربية�الدائمة�لحقوق�: اللجنة�العربية�الدائمة�لحقوق��نسان �

�الدائمة�لحقوق�8نسان�أو�اللجنة� �العربية �باسم�اللجنة �أيًضا 8نسان�وا�عروفة

،�وتعد�إحدى�لجان�جامعة�١٩٦٨العربية�الدائمة�ا�عنية�بحقوق�8نسان�lي�سنة�

�الفنيةالدو  �الناحية �من �الدائمة �ا�تخصصة �العربية �ممثل�. ل �من وتتألف�اللجنة

� �عددها �البالغ �mعضاء �الدول �من �دولة �مسودات�. دولة�٢٢لكل �جميع وتحال

�8نسان� �لحقوق �الدائمة �العربية �اللجنة �إ�ى �8نسان �بحقوق �ا�تعلقة ا�عاهدات

�من�جانب�ا�جلس�أو�مؤتمر�القمة �إقرارها �. قبل �النسخة�ولذا �أقرت�اللجنة فقد

ا�نقحة�من�ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان�وخطة�الJ=بية�العربية�lي�مجال�حقوق�

�lي�mمانة�العامة�من�إدارة�حقوق�8نسان�. 8نسان وتحصل�اللجنة�ع5ى�خدماÊ|ا

�مع� �تعمل�بشكل�أسا��~ �بشأن�حقوق�8نسان�ولك{|ا �واسعة �مهمة �ليس�لها ال�~

 .اللجنة

� fالعربيا:جلس�� �وfجتما°ي �وLجتماØي�: قتصادي �Lقتصادي �ا�جلس تأسس

ويوافق�هذا�ا�جلس�ع5ى�إنشاء�أي�منظمة�متخصصة�تابعة�. ١٩٥٣العربي�lي�سنة�

�العربية �الدول �عقد�. لجامعة �lي �مؤخًرا �وLجتماØي �Lقتصادي �ا�جلس �بدأ وقد

تماعية�بالكويت�lي�يناير�التنموية�Lقتصادية�وLج العربية اجتماعات�مؤتمر�القمة

�يناير�٢٠٠٩ �ومصر�lي �يناير�٢٠١١، �والسعودية�lي ويخلص�كل�مؤتمر�من�. ٢٠١٣،

 .مؤتمرات�القمة�هذه�إ�ى�إقرار�برنامج�عمل

ُيخول�لهذه�اللجنة�ا�نشأة�بموجب�معاهدة�8شراف��:لجنة�حقوق��نسان�العربية �

دولة�عضو�هذا�ا�يثاق��١١ت�وقد�أقر . ع5ى�ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان�وتنفيذه

� �العربية �الدولة �جامعة �مايو�(lي �من �اعتباًرا �التصديق �تاريخ �من �mطراف الدول

mردن�والجزائر�والبحرين�وليبيا�وسوريا�وفلسط<ن�و8مارات�العربية�ا�تحدة�: ٢٠١٣

�ولبنان �السعودية �العربية �وقطر�وا�ملكة �لحقوق�). واليمن �العربي �ا�يثاق ويعد
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lي�جامعة�الدول�العربية�ال�~�Â|ا��-والوحيدة�ح���nن-ان�هو�ا�عاهدة�mو�ى�8نس

�ذاÊ|ا وتتألف�لجنة�حقوق�8نسان�العربية�. آلية�رقابية�مستقلة�وضعت�ا�عاهدة

من�ا�يثاق�ع5ى�أن�mعضاء�يشغلون��٤٥من�سبعة�أعضاء�مستقل<ن،�وتنص�ا�ادة�

يكون�mعضاء�من�ذوي�الخG=ة�lي��عضوية�اللجنة�بصف«|م�الشخصية،�وتشJ=ط�أن

ولم�تضمن�الدورات�Lنتخابية�mو�ى�ßعضاء�اللجنة�وجود�أي�. مجال�عمل�ا�يثاق

�اللجنة �lي�عضوية �. نساء �للمادة �تقدم�كل�دولة�من�الدول��٤٨ووفًقا من�ا�يثاق،

�mطراف�تقارير�أولية�إ�ى�اللجنة�بعد�عام�من�تاريخ�دخول�ا�يثاق�ح<»�التنفيذ�لدى

�سنوات �ث3ث �كل �العضو�وتقارير�دورية �تقارير�. الدولة �تقديم �طلب �للجنة ويمكن

،�درست�اللجنة�٢٠١٢وبحلول�يونيو�. أخرى�أو�معلومات�إضافية�من�الدولة�ا�عنية

�لحقوق� �العربي �ا�يثاق �lي �mطراف �عشرة �8حدى �الدول �من �دول �أربع تقارير

�والجزائر�وال �mردن ��ي �الدول �وهذه �إدارية�8نسان، �أمانة �وللجنة �وقطر، بحرين

 .وفنية�منفصلة�عن�إدارة�حقوق�8نسان�lي�mمانة�العامة�لجامعة�الدول�العربية

[�يش<=�ميثاق�جامعة�الدول�العربية�إ�ى�محكمة�: ا:حكمة�العربية�لحقوق��نسان �

 
ً
�عربية�لحقوق�8نسان�ع5ى�وجه�التحديد�ع5ى�النحو�ا�ذكور�سابًقا،�بل�يش<=�بد[

� �عربية �عدل �محكمة �إ�ى �ذلك �(من �ا�عدل�٢٠ا�ادة �ا�يثاق �مملكة�). من وقدمت

[ستحداث�محكمة�عربية�لحقوق�8نسان�lي�هيكل��٢٠١١البحرين�مقJ=ًحا�lي�سنة�

�العربية �الدول �العامة�. جامعة �mمانة �من �وطلب �ا�قJ=ح �الجامعة �مجلس وناقش

�طلب. التشاور�مع�الخG=اء�بشأن�هذا�mمر �عقد�اجتماع�للدول��كما ا�جلس�أيًضا

دمت�نتائج�هذه�ا�شاورات،�ال�~�لم�تشJ=ك�ف¨|ا�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�. mعضاء
ُ
وق

الذي�اتخذ�قراًرا��l٢٠١٣ي�ا�نطقة،�إ�ى�مؤتمر�قمة�جامعة�الدول�العربية�lي�مارس�

مزيًدا�ومن�ا�قرر�أن�يتم�إجراء�. با�صادقة�من�حيث�ا�بدأ�ع5ى�إنشاء�هذه�ا�حكمة

من�ا�شاورات�للفصل�lي�اختصاص�ا�حكمة�ومهم«|ا�ونظم�عملها�وما�إ�ى�ذلك�من�

ولم�يتضح�إذا�ما�كان�سيجري�إنشاء�ا�حكمة�من�خ3ل�بروتوكول�. ا�سائل�mخرى 

ُيضاف�للميثاق�العربي�لحقوق�8نسان،�أو�من�خ3ل�تعديل�ميثاق�جامعة�الدول�

�. العربية �ما �إذا �أيًضا �يتضح �لم �لحقوق�كما �العربي �ستقر�ا�يثاق �ا�حكمة كانت

�إدخال� �سيتم �أو�أنه �إطار�عملها �وثيقة �بوصفه �الحالية �هو�بصورته �كما 8نسان

ولم�يتضح�أيًضا�ما�إذا�كان�لåفراد�حق�. تعدي3ت�ع5ى�ا�يثاق�قبل�إنشاء�ا�حكمة

نة�الوصول�ا�باشر�إ�ى�ا�حكمة�لرفع�قضايا،�وكيف�س<=تبط�دور�ا�حكمة�بدور�لج

وتعد�هذه�ا�سائل�مجرد�أمثلة�للمسائل�ال�~�تحتاج�£جراء�. حقوق�8نسان�العربية

 .مناقشات�بشأ¡|ا�والفصل�ف¨|ا
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،�٢٠١٣وفًقا�لهيكل�mمانة�الجديد،�الذي�دخل�ح<»�التنفيذ�lي�يناير�: Tمانة�العامة �

�العام،� �mم<ن ��كتب �مباشرة �تخضع �ا�دني �للمجتمع �جديدة �أمانة �إنشاء جرى

مع�أمانة�(ولذلك�فÒ~�تشكل�إحدى�الدعائم�الث3ث��سؤوليات�مكتب�mم<ن�العام�

�الجامعة �مجلس �وأمانة �العربي �وLجتماØي �Lقتصادي �أمانة�). ا�جلس وتخضع

�حقوق� �للجنة �مستقلة �أخرى �وأمانة �8نسان �لحقوق �الدائمة �العربية اللجنة

وتجدر�. نفصلتان�عن�بعضهما�البعضوmمانتان�م. 8نسان�العربية�ل×دارة�القانونية

8شارة�إ�ى�أنه�ليست�هناك�هيئة�أو�إدارة�شاملة�لحقوق�8نسان�lي�mمانة�العامة�

  .لجامعة�الدول�العربية

  الهيئات�الرئيسية�ا�قرر�Lنخراط�معها�٢.٣

� �تقدم، �ما �ع5ى �ألقت�بناًء �ال�~ �وخارجها �العربية �الدول �جامعة �داخل �الهيئات �ي5ي فيما

�ا�نظمات� �ستكون �ال�~ �الرئيسية �الهيئات �بوصفها �عل¨|ا �الضوء �ا�دني �ا�جتمع منظمات

بحاجة�ل3نخراط�معها�من�أجل�التأث<=�ع5ى�تعزيز�حقوق�8نسان�وحماي«|ا�lي�جامعة�الدول�

  .العربية

جنة�عملها�مؤخًرا،�و�ي�تفتقر�إ�ى�خG=ة�واسعة�وبعثت�بدأت�الل: لجنة�حقوق��نسان �

�للتعاون�مع�منظمات�ا�جتمع�ا�دني وينعكس�هذا�بشكل�. بإشارات�عن�استعدادها

�من� �تتعامل ]� �اللجنة �أن �من �الرغم �ع5ى �الداخلية، �إجراءاÊ|ا �قواعد �ع5ى جزئي

 .الناحية�الرسمية�إ[�مع�ا�نظمات�ا�سجلة

�ذ � �Qي �بما �العامة، �وأمانة�Tمانة ��نسان �حقوق �وإدارة �العام �Tم^ن �مكتب لك

�العربية ��نسان �حقوق �لجنة �وأمانة �ا:دني �كل�: ا:جتمع ��ي �8دارات �هذه تعد

8دارات�ذات�الصلة�ا�باشرة�داخل�mمانة�العامة�و�ي�جهات�التحاور�ا�همة�للغاية�

�ا�دني �ا�جتمع ��نظمات �أ. بالنسبة �8دارات �هذه �ع5ى �مع�ويتع<ن قصر�عملها
ُ
�ت ]

ومن�ا�هم�أيًضا�زيادة�. منظمات�ا�جتمع�ا�دني�الحاصلة�ع5ى�صفة�استشاري�فقط

 .انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�هذه�الهيئات�ا�ختلفة

يتع<ن�إص3ح�دور�اللجنة�الدائمة�لحقوق�: اللجنة�العربية�الدائمة�لحقوق��نسان �

�منظمات�ا�جتم. 8نسان �يتع<ن�ع5ى �الهيئات�كما �إ�ى �ونقلها �nراء �ا�دني�صياغة ع

ا�عنية�lي�جامعة�الدول�العربية�فيما�يتعلق�بإص3ح�دور�اللجنة،�وخاصة�ع5ى�أساس�

 .خG=ة�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�الهيئات�الدولية�و8قليمية�mخرى 

�الجامعة� � �مجلس �ذلك �Qي �بما �العربية، �الدول �جامعة �Qي �السياسية الهيئات

[�تتيح�هذه��:القمة�ومؤتمرات�القمة�التنموية�fقتصادية�وfجتماعيةومؤتمرات�



 

39 

�اجتماعاÊ|ا �إ�ى �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �لوصول �فرصة �أي �تقريًبا إ[�أن�. الهيئات

 .ا�نظمات�lي�حاجة�مستمرة�لتوصيل�صوÊ|ا�ومواقفها�[جتماعات�هذه�الهيئات

�العربي � �الكيفي: ال�[:ان �بعد �يتضح �لم �أنه �ح<ن �ا�جتمع�lي ��نظمات �يمكن �ال�~ ة

ا�دني�Â|ا�Lنخراط�مع�الG=�ان�ومستوى�تأث<=�الG=�ان�ع5ى�حقوق�8نسان،�يتع<ن�ع5ى�

�وتعزيز�مواقفه� �مناقشاته �الG=�ان�للتأث<=�ع5ى �ا�دني�Lنخراط�مع منظمات�ا�جتمع

 .ال�~�قد�يتخذها�فيما�يتعلق�بحقوق�8نسان

�الوطنية � �ممثل: الحكومات �جامعة�يشكل �lي �mعضاء �للدول �الوطنية و�الحكومات

�يجب�التفاعل�معهم�حول� �ا�ختلفة�أهمية�لذا الدول�العربية�ا�شاركون�lي�هيئاÊ|ا

�لهم �التوصيات �وتقديم �للنقاش �ا�طروحة �lي�. ا�وضوعات �ممثل<ن �هذا ويشمل

�وا�جلس� �ا�تخصصة �الوزارية �وا�جالس �الجامعة �ومجلس �القمة مؤتمرات

 .وLجتماØي�والG=�ان�ومؤتمرات�القمة�Lقتصادية�وLجتماعية�Lقتصادي

عقدت�عدة�هيئات�حكومية�دولية�حوارات�مع�: الهيئات�الحكومية�الدولية�Tخرى  �

�lي�ذلك�Lتحاد�mوروبي�و�Lتحاد�mفريقى �بما ويتع<ن�أن�. جامعة�الدول�العربية،

�ا�سائ �بشأن �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �مواقف حال
ُ
�mعمال�ت �جدول �lي �الواردة ل

وا�ناقشات�إ�ى�هذه�الهيئات،�بحيث�يمكن�لهذه�الهيئات�أيًضا�نقل�هذه�الرسائل�إ�ى�

 .جامعة�الدول�العربية

  كيف؟: ا�نهجية�٣.٣

lي�سياق��ح���يتس¶��تحقيق�ما�سبق،�فيما�ي5ي�عدة�اعتبارات�هامة�يتع<ن�أخذها�lي�Lعتبار 

  :عملية�تعزيز�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�جامعة�الدول�العربية

�تبدي� � �ال�~ �ا�دني �ا�جتمع ��نظمات �تحالف �تشكيل �بمكان �mهمية �من سيكون

 .اهتماًما�ورغبة�lي�توسيع�انخراطها�مع�جامعة�الدول�العربية

بية�بصورة�منتظمة،�سيكون�من�mهمية�بمكان�وجود�آلية��تابعة�جامعة�الدول�العر  �

�ا�ناسب،� �الوقت �lي �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �مع �والتنسيق �ا�علومات، وتبادل

� �الوثائق �الضرورة(وصياغة �تقت¾�~ �انخراط�) حسبما �من �مزيد �لتحقيق وذلك

 .منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مع�الجامعة�lي�الوقت�ا�ناسب�وبشكل�فعال

�ا� � �منظمات �تتو�ى �هو�أن �mمر�mكÆ=�منطقية �8قليمية �ا�دني �lي�–جتمع القائمة

 .ا�سئولية�mساسية�lي�توجيه�آلية�التنسيق�تلك�لخدمة�التحالف�–القاهرة

ينب�ي�أ[�يقتصر�دور�آلية�التنسيق�ع5ى�الرصد�وتبادل�ا�علومات،�بل�ينب�ي�أن�يكون� �

�من� �الضغط �لزيادة �اسJ=اتيجية �أفكار�إبداعية �تطوير�واقJ=اح �nلية �هذه بإمكان
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ع5ى�سبيل�ا�ثال،�(جانب�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ع5ى�هيئات�جامعة�الدول�العربية�

�العربية� �حقوق�8نسان �لجنة �والضغط�ع5ى �تطوير�الفكرة �nلية ��ثل�هذه يمكن

� �الدول �بمطالبة �سوريا- £قناعها �ا�ثال �سبيل �ع5ى �أن��-سوريا، �معينة �مواقف lي

 ).د�إجراءات�للجنةتقدم�تقريًرا�خاًصا�وفًقا�للميثاق�وقواع

�تبادل� � �قدر�أكG=�من �هناك �يكون �أن �بمكان �mهمية �من �أفضل؛ �انخراط لتحقيق

ا�علومات�ب<ن�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�حول�طبيعة�عمل�الجامعة،�ونهجها�وأفضل�

عقد�دورات�تتضمن�معلومات�أساسية�ودورات�تدريبية�. ا�مارسات
ُ
�يتع<ن�أن�ت كما

�ذلك �لتسهيل �. ومناقشات �معلومات�وسوف �ع5ى �تحتوي �عامة �وثيقة �هذا يشمل

� �(أساسية �ا�دني �ا�جتمع ��نظمات �شكل �أدوات–lي �مجموعة �ا�ثال �سبيل ) ع5ى

توضح�هيكل�جامعة�الدول�العربية�ودور�مختلف�الهيئات�Â|ا،�وآليات�صنع�القرار،�

 .ووضع�منظمات�ا�جتمع�ا�دني،�وكيف�يمكن�لتلك�ا�نظمات�Lنخراط�مع�الجامعة

�لجامعة��يجب � �السنوي �التقويم �Lعتبار�نظام �lي �تأخذ �تفصيلية �عمل �خطة وضع

الدول�العربية�وmحداث�الهامة�lي�ا�نطقة�وخارجها،�وتوزيعها�ع5ى�أعضاء�التحالف�

 .من�أجل�ضمان�انخراط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ا�عنية�lي�الوقت�ا�ناسب

�لكل � �LسJ=اتيجية �العمل �وأولويات �مطالب �تحديد �lي��يجب �الرئيسية �الهيئات من

مجلس�(جامعة�الدول�العربية�ال�~�ينب�ي�أن�تنخرط�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�معها�

) الجامعة،�وmمانة�العامة،�ولجنة�حقوق�8نسان،�واللجنة�الدائمة�لحقوق�8نسان

 .وتوزيعها�ب<ن�mعضاء�lي�التحالف

شأن�الكيفية�ال�~�تكون�عل¨|ا�ينب�ي�ع5ى�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�صياغة�مقJ=حاÊ|ا�ب �

الصفة�Lستشارية�lي�جامعة�الدول�العربية�ونقل�هذا�mمر�والعمل�بشكل�جماØي�

�صفة� �لها �ال�~ �ا�دني�الحالية �وتستطيع�منظمات�ا�جتمع �العملية، نحو�التأث<=�ع5ى

 .مراقب�أن�تلعب�دوًرا�هاًما�lي�هذا�الشأن

عمل�الجامعة�lي�ا�جا[ت�ا�وضوعية،��يجب�وضع�اسJ=اتيجيات�تكميلية�للتأث<=�ع5ى �

ع5ى�سبيل�ا�ثال�فيما�يتعلق�بحقوق�ا�رأة�والJ=بية�lي�مجال�حقوق�8نسان�وحرية�

وسيتطلب�mمر�وضع�. التعب<=�وغ<=ها،�وذلك�بالتشاور�مع�ا�نظمات�ا�عنية�lي�ا�نطقة

رفق�با[س
ُ
�حول�ا�وضوع�ذي�الصلة�لكي�ت

ً
J=اتيجيات�معلومات�أساسية�أكÆ=�تفصي3

�ذلك� �lي �Lنخراط �ع5ى �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �قدرة �زيادة �أجل �من ا�وضوعية

 .العمل�ا�وضوØي

�سيضمن� � �Lعتبار�8نجازات، �lي �mخذ �مع �ل3سJ=اتيجية، �دورية �مراجعة �إجراء إن

 .تعديل�الخطط�بصورة�منتظمة�وفًقا�لذلك
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ها�بع<ن�Lعتبار�التواريخ�يجب�أن�تأخذ�اسJ=اتيجية�حقوق�8نسان�ال�~�سيتم�وضع �

�وmنشطة� �ا�واد �وأن�تضع �الدول�العربية، �جدول�أعمال�جامعة �lي �الواردة الهامة

�لذلك �. وفًقا �ا�ثال، �سبيل �بالعيد��٢٢فع5ى �Lحتفال �هو�يوم �سنة �كل �من مارس

� �العربية �الدول �لجامعة �(السنوي �lي �العربية �الدول �جامعة مارس��٢٢تأسست

 .كل�سنة�هو�اليوم�العربي�لحقوق�8نسانمارس�من��١٦،�و)١٩٤٥

يجب�أن�تطور�آلية�التنسيق،�بالتعاون�مع�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ا�عنية،�أدوات� �

الضغط�ال�~�تتعلق�بدور�جامعة�الدول�العربية�lي�ا�حافل�الدولية�و8قليمية،�ع5ى�

 .سبيل�ا�ثال�دور�الجامعة�lي�مجلس�حقوق�8نسان�التابع�لåمم�ا�تحدة

�عقد� � �إ�ى �mحيان �بعض �lي �التنسيق �تبادر�آلية �أن �يجب �أع3ه، �ورد �ما لتحقيق

اجتماعات�تشاورية،�وتنظيمها،�وأن�تضمن�تبادل�ا�علومات�والنقاش�ب<ن�منظمات�

  .ا�جتمع�ا�دني�ا�عنية

    مواقف�منظمات�ا:جتمع�ا:دنيمواقف�منظمات�ا:جتمع�ا:دني: : خامًساخامًسا

�ا�واقف�والوثائق� كرت�lي
ُ
�وذ �ا�ناقشات، ث<=ت�lي

ُ
�أ �ال�~ �الرئيسية �ملخص�للقضايا �ي5ي فيما

[�يشمل�ا�لخص�. الصادرة�عن�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�نتيجة�للجهود�الجماعية�وا�شاورات

  .الوارد�أدناه�النتائج�ا�ختلفة�ل3جتماعات�أو�ا�واقف�الفردية

  ميثاق�جامعة�الدول�العربية

�إ�ى�ا�عاي<=�العا�ية�
ً
يتع<ن�تعديل�ميثاق�جامعة�الدول�العربية�بحيث�يقر�ويش<=�صراحة

�تطوير�منظومة�حقوق�8نسان�lي�. لحقوق�8نسان وسوف�يكون�لذلك�تأث<=�كب<=�ع5ى

  .جامعة�الدول�العربية�ككل

  ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان

� �لحقوق�8نسان �العربي �ا�يثاق �جامعة�([�يتسق �ميثاق �وب<ن �الخلط�بينه �عدم ينب�ي

�العربية �يجب�تعديل�) الدول �لذا �لحقوق�8نسان؛ �ا�عاي<=�الدولية �مع �الحا�ي �شكله lي

  .=�العا�ية�لحقوق�8نسانا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان�لكي�يتوافق�مع�ا�عاي<

�ا�يثاق�العربي�لحقوق�8نسان�lي� �التصديق�ع5ى لن�تدعو�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�إ�ى

ومع�ذلك،�فإن�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ستشرف�ع5ى�تنفيذه�من�جانب�. صورته�الحالية

  .الدول�ال�~�صدقت�ع5ى�ا�يثاق
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  لجنة�حقوق�8نسان�العربية

�طريق� �عن �العربية �8نسان �حقوق �لجنة �تعزيز�دور �إ�ى �ا�دني �ا�جتمع تدعو�منظمات

�الخG=اء� �وانتخاب �اللجنة، �مع �بّناء �حواٍر �lي �وا�شاركة �تقاريرها، �لتقديم �الدول دعوة

  ).بما�lي�ذلك�انتخاب�النساء(ا�ؤهل<ن�وا�ستقل<ن�لعضوية�اللجنة�

وضع�معاي<=�واضحة�لتعي<ن�أعضاء�اللجنة�من�أجل�ضمان�استق3لي«|م�ولذلك،�[بد�من�

  .وتفان¨|م�وخÊ=G|م�lي�مجال�حقوق�8نسان

كما�يجب�ع5ى�اللجنة�أن�تكفل�تطوير�ع3قة�إيجابية�بي{|ا�وب<ن�منظمات�ا�جتمع�ا�دني،�

�مشاركة� �لضمان �السبل �أفضل �تشمل �mجل �طويلة �اسJ=اتيجية �وضع �تضمن وأن

  .جتمع�ا�دني�lي�عمل�اللجنةمنظمات�ا�

ومن�جانñ|ا،�يجب�ع5ى�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�القطرية�و8قليمية�والدولية�أن�تنخرط�

بما�lي�ذلك�تقديم�تقارير�-بشكل�أكG=�مع�اللجنة،�عن�طريق�إمدادها�با�علومات�والتقارير�

�lي�عملية�مراجعة�تقارير�الدول،�وشرح�طبيعة�الJ»امات�الد�-ظل ول�mطراف��ساعدÊ|ا

  .باستفاضة�بموجب�مختلف�أحكام�ا�يثاق

وسوف�يتطلب�هذا�mمر�أن�يكون�بوسع�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مراجعة�تقارير�الدول�

�عن� �صادرة �عامة �رسمية �وثائق �بوصفها �البديلة �وإصدار�تقاريرها �جيد، �بشكل سلًفا

  .اللجنة�وحضور�جلسات�اللجنة

�اللج �تقوم �أن �الضروري �من �فإنه �مبادئ�لذا، �و8جراءات�lي �الع3قة �هذه �بتوضيح نة

�بإط3ع� �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �قيام �إمكانية �ذلك �lي �بما �وعامة، �منفصلة توج¨|ية

  .الخG=اء�ع5ى�ما�لدí|ا�من�م3حظات�وتعليقات�بشكل�موجز�قبل�انعقاد�جلسات�اللجنة

اق�وفًقا�للمعاي<=�ويجب�توسيع�و[ية�اللجنة�عن�طريق�تكليفها�بمهمة�تفس<=�أحكام�ا�يث

  .الدولية�لحقوق�8نسان�ا�عمول�Â|ا�عا�ًيا

  .ومن�mمور�mساسية�ضمان�وجود�ا�وارد�والخG=ات�الكافية�لدى�أمانة�اللجنة

   الG=�ان�العربي

� �العربية �الدول �جامعة �lي �أن�تأسيس�الG=�ان �ا�دني �هو�تعتG=�منظمات�ا�جتمع مؤخًرا

فرصة�لتحقيق�ا�زيد�من�التقدم�نحو�إجراءات�أكÆ=�عملية�وفعالية�وربما�نحو�دور�رئي�²~�

  .lي�تعزيز�حقوق�8نسان�وحماي«|ا

�الدول� �تعديل �كيفية �بشأن �توج¨|ية �مبادئ �الG=�ان �ُيصدر �أن �بمكان �mهمية فمن

  .ع5ى�ا�عاهدات�الدولية�لقواني{|ا�بما�يتما���ôمع�الJ»اماÊ|ا�الدولية�الناشئة�عن�التصديق
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ويجب�ع5ى�الG=�ان�العربي�أيًضا�مراجعة�عدة�قوان<ن�من�القوان<ن�LسJ=شادية�العربية�

  .ال�~�اعتمدÊ|ا�جامعة�الدول�العربية�لضمان�الJ»امها�مع�ا�عاي<=�الدولية�لحقوق�8نسان

إيجاد�آليات��وينب�ي�توضيح�دور�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�lي�عمل�الG=�ان�وذلك�من�خ3ل

�منظمات� �ذلك�إمكانية�حضور �lي �بما �والفعالة، �والع3قات�8يجابية تضمن�الشفافية

�ع5ى� �والحصول �ا�داخ3ت �وتقديم �وجلسات�Lستماع �لجلسات�الG=�ان �ا�دني ا�جتمع

  .ا�علومات

  آليات�حقوق�8نسان

ربية�ضمان�إنشاء�آليات�لتوف<=�دعم�شامل�وحقيقي�وفعال�يجب�ع5ى�جامعة�الدول�الع

  .لو[ية�الجامعة�lي�حماية�حقوق�8نسان�وتعزيزها

وبالتا�ي�يتع<ن�ع5ى�الجامعة،�ضمان�وضع�إجراءات�خاصة�مستقلة�لتلقي�ا�علومات�من�

�بشأن�الدولة�أو�ا�واقف� أي�مصادر،�والتحقيق�lي�Lدعاءات،�و8ع3ن�عن�م3حظاÊ|ا

�لهاا�و  �الدراسة �قيد �أو�الفردية �الدول�. ضوعية �جامعة �يجب�ع5ى �ذلك، �إ�ى وبا£ضافة

مستقلة�للشكاوى�للتعامل�مع�ا�راس3ت�الفردية�) آليات(العربية�أن�تس�ى�إ�ى�إنشاء�آلية�

  .والجماعية�الواردة،�وفًقا��مارسات�mنظمة�8قليمية�والدولية�mخرى 

�ا �ع5ى �يجب �بذلك، �القيام �سبيل �بع<ن�Lعتبار�خG=ات�وتطورات�وlي �تأخذ �أن لجامعة

  .آليات�حماية�حقوق�8نسان�lي�mنظمة�8قليمية�والدولية�mخرى 

ويجب�أن�تضمن�آليات�وإجراءات�حقوق�8نسان�ع5ى�وجه�الخصوص�وصول�مختلف�

  .الفئات�ا�حرومة�إل¨|ا

  الع3قات�مع�منظمات�ا�جتمع�ا�دني

تواصل�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�مواجه«|ا�لقيود�شديدة�ع5ى�فعالية�انخراطها�مع�هيئات�

ويعتمد�حصول�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ع5ى�وضع�مراقب�الذي�. جامعة�الدول�العربية

�معاي<=� �ع5ى �ا�داو[ت، �حضور �ذلك �lي �بما �الجامعة، �هيئات �مع �Lنخراط �من يمك{|ا

�ا�نظماتق �الواقع�أن�. ديمة�تشمل�موافقة�دولة�ا�قر�الخاص�Â|ذه وتتطلب�ا�عاي<=�lي

يجري�تسجيل�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�ا�عنية�lي�البلدان�ال�~�تعمل�Â|ا،�وهذه�مشكلة�lي�

حد�ذاÊ|ا�lي�ضوء�القيود�الصارمة�ا�فروضة�ع5ى�حرية�تكوين�الجمعيات�lي�العديد�من�

  . البلدان�العربية

�ا�جتمع�وي �مع �بع3ق«|ا �يتعلق �فيما �جديدة �رؤية �العربية �الدول �جامعة �تتب¶� �أن تع<ن

ويتطلب�هذا�mمر�ضمان�وجود�ع3قة�اسJ=اتيجية�وشفافة�ودائمة�ب<ن�ا�جتمع�. ا�دني

ا�دني�والجامعة�وعدم�ترجمة�هذا�mمر�فقط�من�خ3ل�التطوير�و8ص3ح�ا�ؤس�²~،�بل�
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ي�lي�النظرة�إ�ى�تلك�الع3قة،�مع�اعJ=اف�الجامعة�با�جتمع�أيًضا�من�خ3ل�تغي<=�حقيق

  .ا�دني�باعتباره�رك<»ة�أساسية��نظومة�الجامعة

�ا�دني�ا�حلية� �ومنظمات�ا�جتمع �الدول�العربية �يجب�تعديل�التفاعل�ب<ن�جامعة كما

ة�و8قليمية�والدولية�من�خ3ل�وضع�أساليب�عملية�ل3نخراط�ب<ن�جميع�الهيئات�ا�عني

�الجامعة�ومنظمات�ا�جتمع�ا�دني �[بد�من�وضع�معاي<=�واضحة��نح�صفة�. lي ولذلك،

�ا�دني �منظمات�ا�جتمع �مع �التشاور �بعد �للمنظمات�ا�ستقلة ويجب�إنشاء�. استشارية

إن�غياب�الوضع�القانوني�. جهة�مستقلة�£دارة�العملية�ال�~�تتعلق�بمنح�صفة�استشاري 

�د �ا�دني �ا�جتمع �لهذه��نظمات �استشاري �صفة �منح �دون �أ[�يحول �يجب �دولها اخل

�أن�. ا�نظمات �مصداقي«|ا، �ع5ى �للحفاظ �العربية، �الدول �جامعة �هيئات �ع5ى وينب�ي

�تتعلق� �قيود �دون ،� �حقيقًيا
ً
�استق3[ �ا�ستقلة �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �مع تتعاون

�تعديل��كما. بموقف�هذه�ا�نظمات�من�التسجيل�lي�الدول�ال�~�تتواجد�Â|ا يجب�أيًضا

8جراءات�لضمان�الوصول�إ�ى�ا�علومات؛�وح���يتس¶���نظمات�ا�جتمع�ا�دني�مراجعة�

�Lجتماعات�ال�~� �ا�دني�حضور ��نظمات�ا�جتمع �والسماح �مسبًقا؛ �ذات�الصلة ا�واد

  .تعقدها�جميع�هيئات�جامعة�الدول�العربية،�والتدخل�lي�ا�داو[ت�عند�Lقتضاء

�أن �إ�ى��ويتع<ن �استناًدا �للتنفيذ، �وقابلة �خطوات�ملموسة �العربية �الدول �جامعة تتخذ

�مكافحة�ظاهرة�Lنتقام�من�ا�دافع<ن� �Ê|دف�إ�ى �ذلك�الصدد، �lي معاي<=�mمم�ا�تحدة

�عن� �ا�دافع<ن �حق �lي �وmمنية �8دارية �ا�ضايقات �ذلك �lي �بما �8نسان، �حقوق عن

�مداو  �lي �يشاركون �الذين �8نسان �أو�الذين�حقوق �العربية، �الدول �جامعة �هيئات [ت

�العربية �البلدان �مختلف �lي �8نسان �حقوق �أوضاع �عن �وتحلي3ت �معلومات . يقدمون

�منظمات� �تعمل �بحيث �نحو�حقيقي، �ع5ى �تشاورية �الع3قة �تصبح �أن �ينب�ي لذلك،

�مراقب �كو¡|ا �مجرد �تتجاوز �بصورة �بموجب�تلك�الع3قة �ا�دني ويجب�إرساء�. ا�جتمع

�مع�ذ �تعاملها �lي �ا�تحدة �mمم �تنفذها �ال�~ �لتلك �مماثلة ��عاي<=�مؤسسية، �وفًقا لك

  .منظمات�ا�جتمع�ا�دني

  اللجنة�الدائمة�لحقوق�8نسان

�عملها �وآليات �اللجنة �لدور �حقيقية �مراجعة �إجراء �lي �البدء �الضروري �أن�. من ويجب

�تلك� �من �يتجزأ ]� �أساسًيا �جزًء �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �مع �الحقيقي �التشاور يكون

  . ا�راجعة،�[سيما�قبل�أي�عملية�لصنع�القرار�lي�هذا�الصدد

و�مناسبة�لتلقي�أية�شكاوى�من�و[بد�أن�تبدأ�اللجنة�lي�تحديد�إجراءات�خاصة�مستقلة�

�ان«|اكات�حقوق�8نسان� �التحقيق�lي �وإجراء ،
ً
�ان«|اكات�حقوق�8نسان�مباشرة ضحايا
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�ا�تحدة� �mمم �lي �به �العمل �يجري �النحو�الذي �ع5ى �اختصاصها، �نطاق �lي �تقع ال�~

  .وLتحاد�mفريقي

لجنة،�بحيث�تكون�كما�يجب�وضع�مبادئ�توج¨|ية�عامة�حول�مشاركة�ممث5ي�الدول�lي�ال

�وا�عاي<=�8قليمية� �8نسان �حقوق �مجال �lي �خG=ة �لدí|م �أشخاص �من لة
َّ
�ُمشك اللجنة

  .والدولية

  اللجنة�الدائمةأمانة�

إدارة�"منظمة�من�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�خطابا�إ�ى�8براهيم~�بشأن�إص3ح��٣٧وجهت�

إ[�أنه�. �ي�الهيئة�ا�كلفة�بدعم�اللجنة�lي�عملها�داخل�mمانة�العامة...... حقوق�8نسان

حيث�[�يتجاوز�عدد�العامل<ن�–ليس�لدى�8دارة�ح���يومنا�هذا�عدد�كاlي�من�العامل<ن�

�أشخاص �بضعة �وجود�. Â|ا �وضمان �جهة �من �الدائرة �موارد �زيادة �الضروري �من لذا،

lات�ومؤه3ت�عالية�=Gي�مجال�حقوق�8نسان�من�جهة�أخرى مجموعة�عامل<ن�ذوي�خ .

وبا£ضافة�إ�ى�ذلك،�يتع<ن�وضع�اسJ=اتيجية�طويلة�mمد�ع5ى�نحو�فوري،�تشمل�أفضل�

  ".السبل�وأكÆ=ها�فاعلية�لضمان�مشاركة�منظمات�ا�جتمع�ا�دني

  ا�حكمة�العربية�لحقوق�8نسان

�ت �أن �سبل�[بد �ا�ستقبل �lي �إنشاءها �يجري �8نسان �لحقوق �عربية �محكمة وفر�أية

�الجهات� �lي�ذلك�Lن«|اكات�ال�~�ترتكñ|ا �بما �ان«|اكات�حقوق�8نسان، 8نصاف�لضحايا

  .الفاعلة�من�غ<=�الدول،�ويجب�إنشاء�تلك�ا�حكمة�وفًقا�للمعاي<=�الدولية

و�ي�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�اهتماًما�كب<ً=ا
ُ
لهذه�ا�سألة،�وتطالب�بأن�يجري�استشارÊ|ا��وت

�من�ا�سائل� �وغ<=ها �ونظم�عملها، �واختصاصها، �تتعلق�بو[ية�ا�حكمة، �العملية�ال�~ lي

  .mخرى�من�هذا�القبيل

  الحصول�ع5ى�ا�علومات

� �الحصول �lي �ا�دني �ا�جتمع �منظمات �تواجه �صعوبات �عن�هناك �معلومات ع5ى

اجتماعات�هيئات�جامعة�الدول�العربية؛�فالقرارات�والتقارير�وا�واد�mخرى�غ<=�متاحة�

lي�أغلب�mحيان،�وإن�توافرت�من�خ3ل�الصفحة�LلكJ=ونية،�فيكون�ذلك�lي�الغالب�

�الجامعة� �ب<ن �فعالة �ع3قة �أي �أمام �عائًقا �يشكل �mمر�الذي �ا�ناسب، �غ<=�الوقت lي

  .ف�والجهات�ا�ختلفة�بما�lي�ذلك�منظمات�ا�جتمع�ا�دنيوmطرا
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تدعو�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�جامعة�الدول�العربية�إ�ى�استحداث�آليات�تسمح�بإتاحة�

�الوقت�ا�ناسب�من�أجل�ضمان� �ا�دني�lي ��نظمات�ا�جتمع وثائق�ومعلومات�الجامعة

  .التفاعل�الحقيقي

�ا�دني�جام �تدعو�منظمات�ا�جتمع �إ�ى�ضمان�8ع3ن�عن�تقرير�كما �الدول�العربية عة

لجنة�8ص3ح�وإتاحته��نظمات�ا�جتمع�ا�دني،�وإمداد�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�بالوقت�

�العام� �mم<ن �وتطالب �عليه، �ا�3حظات �وإبداء �التقرير ��راجعة �الكافية والتسهي3ت

 .التقريربا[جتماع�مع�ممث5ي�تلك�ا�نظمات��ناقشة�م3حظاÊ|م�ع5ى�




