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 :الملخص

ىذه الورقة دلناقشة  دور جامعة الدول  تأيت، اإلنسانوالدويل حلقوق  واإلقليمياالىتمام العريب  إطاريف 
الدويل،  اإلنسانتعزيز حقوق اكة بُت منظمات اجملتمع ادلدين وادلؤسسات احلكومية لنشر والعربية يف ربقيق الشر

الذي يقوم على مفهوم ادلشاركة الذي يستند على لية ادلشًتكة ووادلسؤ انطبلقا من ربقيق جامعة الدول العربية دلبدأ
 حلقوق الدولية بادلعايَت التزاماً وآليات، ىيئات من العربية، الدول جامعة معايَت مجيع وترقية تعزيز فكرة

 االجتماعية العدالة لتحقيق مطالب ادلؤسسات احلكوميةو ادلدين اجملتمع بُت منظمات ربالف وإعداد.اإلنسان
 الدول جامعة آليات العربية،والذي فرض ربديث احلكومات على العربية الثورات فرضتها اليت األساسية واحلريات

 واإلقليمية ادلستقلة،احمللية ادلدين اجملتمع منظمات مع وتعامبلهتا عبلقاهتا منهج ؼلص فيما فعال لتغيَت العربية
 ضمان أجل من اإلنساينإىل القانون الدويل  تستند الوضوح سبام واضحة ومعايَت آليات تضع والدولية،وحىت

 حقوق حلماية فعال إقليمي نظام وتطوير ادلدين لدعم اجملتمع بُت ادلؤسسات احلكومية ومنظمات الدائمة العبلقة
. العربية ادلنطقة يف اإلنسان

ىود ادلقدمة من جامعة الدول العربية بالتنسيق مع منظمات اجملتمع ادلدين اًفستحاول ىذه الورقة النظر يف واقع 
لية ، وذلك هبدف وضع قراءة مستقباإلنساينوادلؤسسات احلكومية لدعم الًتبية على مبادئ وقواعد القانون الدويل 

يف الوطن  اإلنسانحقوق  بإنفاذلدور جامعة الدول العربية ووظيفتها يف ادلتابعة لتحقيق ىذه الشراكة ادلعنية 
 .القوميةكة والتنسيق مع اجلهات القطرية والعريب، والدور ادلطلوب من منظمات اجملتمع ادلدين لتعزيز مبادئ  الشرا

 

 

 



 :مقدمة

عندما كانت معظم الدول العربية ترزح ربت االستعمار،  1945جامعة الدول العربية يف العام  أنشئتلقد 
الدول العربية ادلستقلة يف أوساط األربعينيات لتشمل اليوم اثنتُت  واتسعت عضويتها من سبع دول عربية، ىي مجلة

صر ميثاق اجلامعة على اهنا أنشئت ، وقد نوعشرين دولة عربية ىي رلموع األعضاء يف النظام اإلقليمي العريب
استجابة للرأي العام العريب يف مجيع األقطار العربية، حيث عرب الرأي العام العريب يف الفًتة السابقة عن ضرورة 

إنشاء ارباد إقليمي عريب يف ادلؤسبرات والندوات واحلركات واألحزاب، ويف التحركات احلكومية واذليئات الوطنية، 
 .للجهود األىلية و الوطنية دورا مهما يف إنشاء جامعة الدول العربيةوىذا يربز أن 

إال أن واقع وعمل جامعة الدول العربية مل ػلقق مطالب الشعوب العربية يف محاية احلقوق واحلريات، ومل يفسح 
اجلامعة، والتنسيق اجملال دلنظمات اجملتمع ادلدين خاصة ادلدافعة عن حقوق اإلنسان يف مشاركة  فعلية لنشاطات 

ضلاول من خبلل ىذا البحث من اجل ذبسيد اجلهود األىلية اليت كانت األساس يف إنشاء اجلامعة اليوم، وعليو س
إلقاء ، واإلنسانواقع عبلقة جامعة الدول العربية بادلؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع ادلدين ادلعنية حبقوق شرح 

واإلجابة ، ين ىذه ادلؤسسات وأوجو الدعم اليت تقدمها جامعة الدول العربية ذلانقاط العمل ادلشًتكة بالضوء على 
بُت منظمات اجملتمع ادلدين العريب وىيئات جامعة  لتنسيق والتعاون ادلستقبليا آلياتعلى التساؤل الرئيس حول 

. ؟اإلنسان واحلرياتحقوق محاية يف رلال  الدول العربية

للدول العربية  المؤسسات الحكوميةب وعالقتها المدني المجتمع منظمات: أوال
 واإلشكاليات ادلدين اجملتمع منظمات نشوء حول ادلاضيُت العقدين خبلل ظهرت الكثَت من الدراسات

. للببلد واالجتماعية االقتصادية التنمية يف ادلنظمات ىذه تلعبو أن تستطيع الذي اذلام الدور وحول ،بوادلرتبطة 
وادلتعلقة بتطور الدولة  األخَتةنتيجة تلك النزاعات اليت ارتسمت يف الفًتة " اجملتمع ادلدين " وتزداد أعلية مفهوم 

وكذلك العبلقات الناشئة بينها وبُت اجملتمع، حيث ذبري بلورة العبلقات الضرورية بُت اجملتمع ادلدين واجملتمع 
مل " اجملتمع ادلدين" قاش الدائر حول ونظراً ألن الن. لك العبلقاتالسياسي، وتبذل جهود فكرية لتأصيل نظري لت

" اجملتمع ادلدين"إذن، أن مصطلح  صرفا، بل ازبذ طبيعة السياسة العملية ادللموسة، فإنو ؽلكن القول، أكادؽليايظل 
تلف مستويات ربويبلت عميقة يف مخ إجراء إىليصبح شعارا تعبويا دلختلف القوى والفئات االجتماعية الساعية 

  . 1التشكيل االجتماعي يف العديد من البلدان
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 غَت وادلنظمات ادلدنية، واالربادات واجلمعيات اخلَتية، ادلؤسسات من تتكون ادلدين اجملتمع منظمات إن
 اخلَتية اجلمعيات– االجتماعية اتواحلرك ادلهنية، وادلنظمات ادلهنية، والنقابات التطوعية، واجلماعات احلكومية،

 تشكل واليت– اإلنسان وحقوق ادلرأة حقوق ومجاعات البيئة، على احملافظة ومجاعات الرياضية، والنوادي الطبية،
 ادلدين اجملتمع ومنظمات مؤسسات عملت.والسوق احلكومة عن بعيدا احلديثة، للحياة "الثالث القطاع" دبجموعها

 وهناك ميزة يف مجيعا تشًتك لكنها ثَتة،ك سلتلفة أشكال يف وتظهر واألمور، القضايا من واسعة رلموعة على
 بشكل دعمها أو إليها االنضمام يف أحرار األفراد وأن ذاهتا، وربكم رحبية، غَت خاصة، ومؤسسات منظمات

 على (العادلي اإلعبلن) 1948 لعام اإلنسان حلقوق العادلي اإلعبلن من 19 نصت على ذلك ادلادةكما .طوعي
 االجتماع والتجمع" يف األفراد حق فتحمي 20 ادلادة وأما ،"الرأي وإبداء التعبَت حرية يف احلق فرد لكل"أنو

 لؤلمم العامة اجلمعية يف باإلمجاع إقراره اإللزام لدى أثر أو صفة العادلي لئلعبلن يكن مل أنَّو من وبالرغم، "السلمي
 وضعية النصوص من العديد اكتسب ذلك، إىل باإلضافة.معيارية قوة  اكتسب أنَّو إال ، 1948 عام يف ادلتحدة
 احلقوق حول الدولية االتفاقية" فيها دبا األطراف، متعددة الدولية االتفاقيات  يف بإدخاذلا وذلك ملزمة قانونية
 حقوق حول قياألفريادليثاق و ،األساسية واحلريات اإلنسان حقوق حلماية األوروبية واالتفاقية، "والسياسية ادلدنية

، 2اإلنسان حقوق حول األمَتكية وواجباتو واالتفاقية اإلنسان حقوق حول األمَتكي واإلعبلن ،والشعوب اإلنسان
 واتساعا إلزاماً  األكثر االتفاقية باعتبارىا ،"والسياسية احلقوق ادلدنية حول الدولية االتفاقية" على النقاش زويًتك
  .رمتطوتشريع  أفضل على تنطوي اتفاقية باعتبارىا ،"األوروبية اإلنسان،واالتفاقية حبقوق صلة ووثاقة
 149 إىل ملزمة بالنسبة مباشرة التزامات والسياسية ادلدنية احلقوق حول الدولية توجد االتفاقية ادلثال سبيل على
التوايل،  على واالجتماع السلميوالتجمع  التعبَت حقوق تضمن 22 و 21 و 19 ال فموادىا .عليها موقعاً  بلداً 

 على تشًتط بل فحسب، األفراد هبا يتمتع احلقوق اليت ضمنياً  تكفل ال االتفاقية ىذه فان شروطها، وحبسب
 احملكمة قرارات أوضحت احلريات، وقد ىذه محاية تضمن إجراءات أخرى، أي أو قوانُت، تبٍت ادلوقعة الدول

 ما هوأنّن  رمسية، مدنية منظمة بإنشاء الدويل ػلميو القانون حقاً  ىناك أن ،مؤخرا ادلتخذة اإلنسان، حلقوق األوروبية
.  3الدولة قبل من قيود أو لتدخ أي من األوروبية لبلتفاقية الكاملة متمتعة باحلماية تصبح منظمة أي تنشأ إن

  واالختبلف، الفروق من الكثَتىناك وعبلقاهتا باجملتمع ادلدين  العربية الدول كوماتبح أما فيما يتعلق
 غَت بادلنظمات ادلتعلقة قوانُتال أن النقاط ىذه أىم ومن .التنويو تستحق اليت الرئيسية النقاط من العديدو

 تستطيع اليت الظروف ربدد اليت األقسام خصوصا الوضوح، وغَت الغموض من األحيان أغلب يف تعاين احلكومية
 احلكومية غَت ادلنظمات ألعلية احلديث الفهم تعكس وال، احلكومية غَت ادلنظمة حظر أو حل ظلها يف احلكومة

 تنظيم من بدال السيطرة يف احلكومة رغبة تعكس احلكومية غَت ادلنظمات قوانُت فإن ،اجملتمع تنمية يف شريكةك
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 غَت ادلنظمات من واذلائل الكبَت العددوجود  ىو اجملال ىذا يفر بالذك اجلدير منو. احلكومية غَت ادلنظمات قطاع
  .العربية الدول أغلب يف حاليا تعمل اليت احلكومية

إن ما ؽليز الدولة يف العامل العريب بعد االستقبلل ىو طغياهنا الكلي على رلموع اجملتمع ادلدين بواسطة 
ل أنظمة حكم شديد ادلركزية أو حزب سياسي ذي طبيعة مشولية، ولكنو اكتسب شرعيتو السياسية والتارؼلية بفض

 أيديولوجياعن طريق االنقبلبات العسكرية، وىيمنت عليو " الشرعية الثورية " النضال ضد االستعمار أو بفضل 
 زلدودةوبفعل ضغوط اجتماعية داخلية وضغوطات خارجية جرت زلاوالت . مشولية اقصائية أيديولوجيايو أو توفيق

اصطدمت بعقبات بنيوية حقيقية، لعل " التحول الدؽلقراطي " غَت أن عملية . الدؽلقراطية اإلصبلحاتلبعض 
أعلها االخًتاق اإلمربيايل لبلقتصاد واجملتمع، وعبلقات التبعية للنظام السياسي إزاء ادلراكز الرأمسالية الغربية اليت 

رس يف الوقت عينو تسلط الطبقة وفرت لو موارد مالية عن طريق القروض والتسهيبلت االئتمانية للديون، واليت تك
أن عملية فالدؽلقراطية ،  اإلصبلحاتالربجوازية احلاكمة ادلهيمنة، اليت صلدىا غَت مستعدة لتقدمي تنازالت دلصلحة 

إىل  أدى ، مااالنتقال ضلو التعددية اليت جرت يف بعض البلدان العربية سبت ربت قيادة جهاز الدولة البَتوقراطية
. 4دين، وانسحاب تكويناتو وقواه احلية من اجملال السياسيضعف اجملتمع امل

 اليت الدول يف وحىت ليربالية قوانُت يسودىا اليت الدول يف احلكومية غَت للمنظمات ادلذىل االنتشار إن
 اغَته عن زبتلف ادلنطقة العربية وال .ياحملل "الثالث القطاع" ونفوذ لقوة اختبار ىو جدا، متشددة قوانُت يسودىا

ومن ىنا تعيش فكرة التعددية مرحلة  .األخَتة اآلونة يف رئيسية بتغيَتات مرت اليت العامل يف األخرى ادلناطق من
ذلك يف أن تزيل احتكارىا الذي بقي مفروضا خبلل الفًتة الطويلة لتلبية  شلا يضطرىاذبديد يف مجيع أشكاذلا، 

بادلثل تكاثرت ادلنظمات غَت احلكومية اليت هتتم بالشؤون ذاهتا الوطنية والدولية  و. السابقة على رلاالت سلتلفة
مثبل من أىم اذليئات اليت  اإلنسانوأصبحت منظمات حقوق . اليت كانت من اختصاص الدول حىت وقت قريب

التنمية ودعم كما أصبحت منظمات ادلشاركة يف . ربظى بالشرعية العادلية للتصدي للحكومات ادلستبدة والقمعية
الشعوب أو اجلماعات الفقَتة أو اليت تتعرض لكوارث طبيعية أو هتديدات خطَتة أكثر نشاطا من ادلنظمات 

ويف مواجهة سياسات العودلة اجلديدة اليت تطورىا رلموعة الدول الصناعية الرئيسية، ظلت . العاملالرمسية على صعيد 
وات ضغط متزايد على الدول الصناعية يف ميدان ضمان احلقوق وال تزال تنمو منظمات أىلية عادلية سبثل أد

 . 5االجتماعية أو توجيو السياسات الدولية وجهة إنسانية
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، حيث رباول تلك األخَتةشهدت منظمات اجملتمع ادلدين يف الدول العربية نشاطا واسعا يف العقود لقد 
على  التأثَتهنمة تتعلق باجملتمعات العربية وبسياسات احلكومات ذات الرأي العام حول قضايا ادلؤسسات تعبئة 

، كما تزخر ادلنطقة باختبلفات تبدو متعددة ، ليس من حيث وجود أو حضور بأخر أوالقطاعات الشعبية بشكل 
عملية يكون مؤثرا يف  أنشاطاتو وقدرتو على نو أدوارهفاعلية من حيث تنوع و وإظلا ،سباجملتمع ادلدين فيها فح

االجتماعي والثقايف والسياسي واالقتصادي،وبالتايل مساحة احلرية ادلتوافرة ، ادلرتبط دبستوى الفضاء إمجاالالتنمية 
تلك ىي اليت ربدد اتساع ومرونة دور منظمات اجملتمع ادلدين وعبلقتها بادلؤسسات احلكومية  أويف ىذه الدولة 

ىكذا فإن االستثمار ادلادي وادلعنوي يتجو أكثر و .سلتلفة من التنظيم يف اغلب الدول العربية بأشكالوصيغها 
. فأكثر يف الدول ذات الدؽلقراطية الناضجة من الًتكز على السلطة ادلركزية والدولة ضلو السلطات االجتماعية

 .ذبسيدىا يعد من ادلمكن للدولةوتزداد مراىنة الرأي العام على ىذه السلطات يف ربقيق األىداف اليت مل 
المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في أجهزة جامعة الدول العربية : اثاني

دلعايَت  اإلقليميةالنظم  إىليف النظر  اإلنسانمنذ ستينات العقد ادلاضي بدأ العديد من نشطاء حقوق 
قد كان التصور وااللتزام من قبل الدول، وتثال مستقبلية لضمان ادلزيد من االم أدواتباعتبارىا  اإلنسانحقوق 

وربميها،  اإلنسانيذىب اىل خطوات تعزز من حقوق  اإلنسانيف محاية حقوق  اإلقليميةاخلاص بدور النظم 
من رلموعة من ادلؤسسات الدائمة اليت  تتألف اإلنسانبناء على ىذا التعريف ؽلكن القول بان منظومة حقوق و

ووفقا  ػلميها،اإلنسان العادلية وقانوين يضمن تعزيز حقوق  إطارالنفاذ، يف لبلمتثال وإجراءات فعالة تعمل يف ظل 
ذلذا االعتقاد أبدى عدد من نشطاء اجملتمع ادلدين العريب اىتماما باالطلراط يف العمل مع جامعة الدول العربية، 

 اإلنسان، حقوق رلال يف اجلهود تعزيز بشأن 2001 العام يف اجلامعة مقررات تفعيل وعقب األخَت، العقد خبلل
 تونس يف القمة العربية وتبنتو ادلتحدة، األمم مع بالتعاون اإلنسان حلقوق العريب ادليثاق ربديث مت فقد

 ادلنطقة يف السياسي اإلصبلح احلديث عن تزايد سياق يف "واإلصبلح التحديث عهد"ب يسمى ما ضمن2004
 آلية أول دبقتضاه وتأسست ، 2008يف مارس النفاذ حيز ادليثاق دخل وقد ،2001 سبتمرب 11 أعقاب يف

 ثقافتها ونشر اإلنسان حقوق على للًتبية خطط ووضع ،2010العام  يف اإلنسان حقوق رلال يف عربية قانونية
قرار  عن فضبل العريب، الطفل حقوق اتفاقية لتحديث العربية الدول جامعة تسعى ، كما2009و 2008 عامي
 طورت كما.حقوق اإلنسان بتعزيز يتعلق نصا لتضمينو العربية الدول جامعة ميثاق لتعديل الدائمة العربية للجنة

 القرارات ازباذ تبٍت باذباه باإلمجاع بازباذ القرارات األساسي نظامها فرضو قيد عن نتج الذي اجلمود من اجلامعة
 .6باألغلبية

 7:ومنها واجملتمع ادلدين، اإلنسان حقوق بقضايا صلة أو والية ذات متعددة أجهزة اجلامعة لدى ويتوافر
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االىتمام  تزايد من اإلفادة هبدف 1969 العام يف اللجنة تأسست :اإلنسان لحقوق الدائمة العربية اللجنة -
احملتلة،  األراضي العربية يف اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي االحتبلل انتهاكات مواجهة يف رلال اإلنسان حبقوق الدويل

 بصفة وشئون حقوق اإلنسان بقضايا معنية باعتبارىا اللجنة على وأجهزهتا اجلامعة أبقت الدور، ذلذا واضطراداً 
 .منها الشاملة ادلطلوبة الطبيعة ذات ادلهام طبيعة من أضيق واليتها ألن االعتبار دون عامة،

حلقوق  الدائمة العربية اللجنة أسست: اإلنسان لحقوق الدائمة العربية للجنة التابعة العرب الخبراء لجنة -
 العربية الدول من ادلختصة احلكومية األجهزة شلثلي بُت أو من أعضائها بُت من النوعية الفرق من العديد اإلنسان
 للمساعلة اإلعداد أو الًتبية والثقافة، رلاالت يف العربية اخلطط وضع مثل طبيعة فنية، ذات زلددة دبهام للنهوض

 .اإلسرائيليُت احلرب جرائم مرتكيب جهود مبلحقة يف
 بعد ،2008 آذار/مارس يف النفاذ حيز اإلنسان حلقوق العريب ادليثاق دخل :العربية اإلنسان حقوق لجنة -

الئحة  ونصف لوضع العام قرابة اللجنة ،واحتاجت 2004 تونس عام قمة يف كاتفاقية إقراره سنوات من أربعة
 أجهزة اجلامعة عن اللجنة استقبللية بتأكيد تتصل ضغوط ظل يف اخلاصة سكرتاريتها وبناء الداخلية عملها

 تزايد فبينما تفعيل دورىا، يف صعوبات اللجنة وتواجو .اجلامعة ألمانة وادلالية اإلدارية تبعيتها عدم وضمان
 تقاريرىا تقدمي يف األطراف الدول تباطأت فقد ادلاضية، الثبلثة األعوام خبلل ضلو نسيب على ادليثاق إىل االنضمام
 .واجلزائر األردن تقريري سوى اللجنة ومل تتلق األولية،

 اإلنسان، حلقوق الدائمة العربية اللجنة عمل دعم على اإلنسان حقوق إدارة تعمل :اإلنسان حقوق إدارة -
 ادلهام ذات يف ادلساعلة عن فضبلً  اإلنسان، حبقوق يتصل فيما للجامعة العامة األمانة إدارات بقية والتنسيق مع

 .والدولية اإلقليمية تعاوهنا أطر يف للجامعة العامة األمانة هبا تضطلع اليت الصلة
 وكذا اإلدارة، بو الذي تسهم الدور طبيعة أن غَت باجلامعة، االجتماعية الشئون قطاع اإلنسان حقوق إدارة وتتبع
 حبقوق يتعلق فيما السياسى إلعداد القرار كأداة اإلنسان حلقوق الدائمة العربية باللجنة ادلنوط الدور طبيعة

 فمن للجامعة، العامة باألمانة السياسية الشئون إىل قطاع "اإلنسان حقوق إدارة" تبعية تكون أن فيفضل اإلنسان،
 االجتماعية الشئون قطاع بُت تنسيق واتصال وسيلة اإلنسان حقوق إدارة اإلدارة ىذه تبقى أن دبكان األعلية
  .العامة القانونية باألمانة الشئون إدارة وكذا السياسية، الشئون وقطاع

 بُت التعاون جهود تعزيز هبدف 2004 العام يف ادلدين اجملتمع مفوضية تأسست :مفوضية المجتمع المدني-
خلطاب  األعضاء الدول حكومات من العديد تبٍت مع ذلك ترافق وقد ادلدين، اجملتمع اجلامعة ومؤسسات

 ناحية من الصعيد اإلقليمي على ادلدين اجملتمع مؤسسات حضور وتزايد ناحية، من سبتمرب 11 بعد إصبلحي
 (.2003 لئلصبلح اإلسكندرية وثيقة)  ثانية
 مع والتنسيق ناحية، من دعم ادلفوضية يف للجامعة العامة لؤلمانة التابعة ادلدين اجملتمع إدارة تلعبو الذي الدور ورغم
 شبو باتت حىت كبَت ضلو على تراجع قد دور ادلفوضية أن إال ادلدين، اجملتمع شئون يف األخرى اجلامعة أجهزة
 .دورىا وتعزيز نفسها عن لئلعبلن 2005 و 2004 عامي ادلفوضية خبلل بذلتها عديدة جهود رغم غائبة،



 على القائمة وتعدد األجهزة العربية، الدول جبامعة ادلنوطة وادلهام االىتمامات من الواسعة الشبكة ىذه مع
 بسبب التنسيق يف ضعف أحيانا أخرى ويشوهبا االختصاصات ىف التداخل بعض أحيانا ػلدث هبا، النهوض

 ذباه العربية الدول جامعة يف األعضاء الدول العربية موقف يتفاوت ذلك عن فضبل ادلعلومات، انسياب نقص
 .ومرجعيتها اإلنسان حقوق قضايا

 ادلثال سبيل بينها على من كان اإلنسان، حبقوق ادلتصلة ادلهام من عدد ىف العربية الدول جامعة تنخرط
 اجلامعة أوفدهتا الىت ادلستقلة احلقائق الدولية تقصي وبعثة بالسودان، دارفور إلقليم العربية الدول جامعة بعثة زيارة
 العنف وقف لتناول جوانب اجلامعة اذباه يف ذبلى سوريا، يف العربية ادلبادرة سياق يف مهم تطور وقع كما .غزة إىل

 ادلدين اجملتمع منظمات مع مث بالتعاون .الوقائع بتغطية األجنبية اإلعبلم لوسائل والسماح ادلعتقلُت سراح وإطبلق
 وضع وقد.األويل تشكيلها يف سوريا إىل اجلامعة مراقيب بعثة وإيفاد تشكيل يف اإلنسان حبقوق ادلعنية وخاصة
 خرباء ندوة لعقد وبادر أولويات مهامو، سلم يف عامة بصفة اجلامعة نظام إصبلح مهمة للجامعة العام األمُت

 األخضر" السيد برئاسة خرباء جلنة عن تشكيل االجتماع وأسفر الشأن، ىذا يف مقًتحات لبلورة متخصصة
 يف دبقًتحاهتم لئلسهام 2012 يناير هناية يف اإلنسان ادلدين وحقوق اجملتمع منظمات دعا والذي "اإلبراىيمي

 .اجلامعة نظام تطوير شأن
 اإلنسان جسيمة حلقوق انتهاكات مواجهة ىف مباشرة بأدوار سابقة أوقات يف اجلامعة اضطلعت كما

 بُت التنسيق و .الدولية العدل أمام زلكمة العازل العنصري اإلسرائيلي اجلدار قضية ىف ادلبذول اجلهد غرار على
 أحياناً  إغلابية عوائد لو يكون قد والذي اإلنسان، حبقوق الصلة ذات الدولية ادلؤسبرات واحملافل ىف العربية الدول
احلكومات  تكفلها اليت ادلتبادلة باحلماية يتعلق فيما سلبية عوائد لو يكون وقد الفلسطينية، يتصل بالقضية فيما

 .البعض لبعضها العربية
ة  جامعة الدول العربيتحديات حركة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في : اثالث

فكر قومي، وتدخل حاد من : الوجود وىي ربمل معها تناقضات متغَتات ثبلثة إىللقد برزت اجلامعة 
كما أن ادليثاق .البيئة الدولية، ومنطق القطرية والسيادة الوطنية وىو ما انعكس على نشاطها خبلل العقود ادلاضية
قوم على التعاون الذي حكم اجلامعة أكد على أهنا جامعة دول عربية، أي أهنا منظمة بُت دول ذات سيادة، وت

. 8االختياري بُت الدول العربية األعضاء فيها على أساس ادلساواة واحًتام استقبلل الدول األعضاء وسيادهتا
ويبلحظ بذلك أن ادليثاق مل يشَت إىل جهود الشعوب العربية ومؤسساهتا األىلية، وقد استخدمت ديباجة ادليثاق 

على غرار ديباجة ميثاق " ضلن شعوب األمة العربية" وال مرة واحدة  باستمرار تعبَت الدول العربية،ومل تستخدم
، وهبذا تأجل التواصل مع اجملتمع ادلدين حىت التسعينات، حيث 9"ضلن شعوب األمم ادلتحدة: " األمم ادلتحدة

من نتائج اىتمت األمانة العامة للجامعة بتحقيق بعض التواصل بينها وبُت منظمات اجملتمع ادلدين العريب، فكان 
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ىذا االىتمام تبٍت وتشجيع األمانة العامة للعديد من األنشطة األىلية، وسعت إىل إشراك ىيئات وشخصيات 
عربية مستقلة يف بعض نشاطاهتا، كما برز ذلك بشكل واضح يف إطار اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان وفق 

 18نة حوايل ىذه ادلنظمات اليت ربضر اجتماع اللجمعايَت مت وضعها للمشاركة بصفة مراقب، و قد وصل عدد 
إنشاء مفوضية خاصة باجملتمع ادلدين العريب، وكذلك إدارة خاصة للعمل األىلي العريب و. منظمة غَت حكومية

تعتٍت بتنمية العبلقات مع منظماتو، وسبقتها قبل ذلك تأسيس إدارات متخصصة هتتم بقضايا الطفولة وادلرأة 
. 10وعملت على إشراك بعض الكيانات ادلعنية بالعمل األىلي يف ىذه اجملاالت وحقوق اإلنسان،
يف رلال حقوق  تقدم عمل اجملتمع ادلدين أمامادلعوقات  أكثرابرز ادلشكبلت اليت تعترب من  أنواجلدير بالذكر 

شلا ىي جامعة سبثل  أكثراجلامعة العربية ال تزال تعترب نفسها جامعة للحكومات العربية  أن، تتمثل يف اإلنسان
مل وال تشىناك ظلط من الثقافة السياسية العربية يعتقد بان الدولة ىي احلكومة،  أصبحالشعوب العربية، حيث 

بُت العامة كجسر  األمانةالشعوب، ومعٌت ذلك عدم فهم دور اجلامعة العربية و اجملتمعات األىلية وادلدنية و
الف اجملتمع ادلدين يشوهبا اخلمات العربية ووادلدنية، فان العبلقة بُت احلكو األىليةاجملتمعات األنظمة واحلكومات و

حبقوقو بوجو عام و باإلنسانالتنسيق للقيام بالدور ادلنوط هبا يف احلركة االجتماعية ادلعنية التنازع بدال من التعاون وو
. بوجو خاص

مكوناتو أمكننا أن نستنتج بأن جوىر عبلقة جامعة الدول العربية دبنظمات اجملتمع  إىلوإذا حللنا التعريف السابق 
، حبسب وجهة النظر ىذه، ينطوي على رلموعة يف ادلنطقة العربية اإلنسانودوره يف دعم و تعزيز حقوق  ادلدين

:  11رئيسيةمن العناصر ال

 إنشاءية يف بعض البلدان العربية واليت سبنع من التحديات التنظيم، وو التشريعية احلالية التحديات القانونية -1
 .اإلنسانمنظمات للمجتمع ادلدين و منظمات حقوق 

 يف ادلنطقة العربية عدم تعاون ادلؤسسات الرمسية مع اجملتمع ادلدين -2
يف رلاالت تعزيز و تدعيم  األدوارعدم تعاون ادلؤسسات الرمسية مع جامعة الدول العربية و انعدام تكامل  -3

 و عمل منظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة اإلنسانحقوق 
 التحوالت السياسية الراىنة يف ادلنطقة العربية و انعكاساهتا على اجملتمع ادلدين -4
عدم وجود اسًتاتيجيات واضحة يف رلال عمل حقوق اإلنسان، وكذلك عدم وضوح الرؤية العملية فيما  -5

 .عة الدول العربية ىو مطلوب من جام
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دول لبعض الربديات خاصة بوجود وحرية تداول ادلعلومات، والتعارض يف بعض األحيان ما بُت ادلعايَت  -6
عمل جامعة الدول العربية يف رلال حقوق سقف حرية التعبَت و الرأي  و اليت تعاين من اطلفاض العربية

 .اإلنسان
تصل بُت منظمات اجملتمع ادلدين وبعضها البعض وبينها عدم وجود شبكة مفعلة يف جامعة الدول العربية  -7

 .وبُت ادلنظمات احلكومية
أن يكون عدم احلرية  أويكون ضعف التمويل  أن إما -التحديات االقتصادية و ادلالية وربديات التمويل  -8

صارمة  ضوابطادلنظمة لو ويف بعض البلدان توضح  لآللياتيؤدي لضعف العمل وفقدان  -يف التمويل
. للتمويل وسبنع وصولو للمنظمات

على الرغم من إنشاء جامعة الدول العربية كأول منظمة حكومية دولية إقليمية يف ادلنطقة العربية إال أهنا و 
مازالت تعترب نظام غَت معًتف بو بشكل كامل كآلية إقليمية حلماية حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من إدخال 

إال أن التعديبلت اقتصرت على بعض  2005و  2004ق اجلامعة خبلل عامي بعض التعديبلت على ميثا
اجلوانب اإلجرائية و إنشاء الربدلان العريب، بينما خلت من أية إشارة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزىا، يأيت ىذا يف 

كذا ، و(3)1ادة ملالوقت الذي اقر فيو ميثاق األمم ادلتحدة حبماية حقوق اإلنسان كأحد ركائزه األساسية يف ا
الذي اعترب حقوق اإلنسان جزء من أىدافو و مبادئو يف ، والقانون التأسيسي الذي أنشئ دبوجبو االرباد األفريقي

توحدىا، ة اليت تبدو أهنا سبيز ادلنطقة واإلنسان يف البلدان العريبىناك العديد من مشكبلت حقوق ، 4و3ادلادتُت 
كثر وضوحا يف ضوء تصاعد وتَتة العنف يف سياق احلروب الدائرة والصراعات وتعترب ادلشكبلت احلقوقية ىي األ

الطائفية، فضبل عن تزايد أعداد البلجئُت وادلشردين داخليا، و وجود دول أعضاء ربت االحتبلل مثل فلسطُت، 
مناخ يضاف إىل ذلك العداء الشديد لعادلية حقوق اإلنسان يف بعض البلدان العربية، وما يصاحب ذلك من 

عدائي دلنظمات اجملتمع ادلدين، يظهر جليا يف رلموعة القوانُت وادلمارسات القمعية ضد منظمات اجملتمع ادلدين 
ادلستقلة حلقوق اإلنسان يف ادلنطقة، االمر الذي يفسر أسباب االىتمام احلايل ادلشًتك دلنظمات اجملتمع ادلدين 

واحمللية ادلدافعة عن  اإلقليميةقي، وظهور عدد من ادلنظمات جبامعة الدول العربية، فمع تصاعد اخلطاب احلقو
لك من خبلل حقوق اإلنسان يف ادلنطقة العربية، حاولت الدول العربية فرض احتكارىا ذلذه ادلساحة الناشئة، وذ

دولة  14ذبلى ىذا األمر بوضوح يف ربفظ .مادية على وجود منظمات اجملتمع ادلدينفرض ربديات قانونية و
أعضاء جبامعة الدول العربية  من بُت ست وعشرين دولة على بيان إعبلن األمم ادلتحدة اخلاص بادلدافعُت عن 

، أعرب 1996ديسمرب  5حقوق اإلنسان، وخبلل اجتماع وزراء داخلية دول األعضاء جبامعة الدول العربية يف 
. 12"زبريبية وخطر على األمن القومي" بأهناالوزراء عن قلقهم إزاء عمل منظمات اجملتمع ادلدين، اليت وصوفها 
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العربية  األمةما تدفع ىويات مجاعية داخل  أحيانااليت إىل ادلوروثات التارؼلية للمنطقة، و باإلضافةىذا 
، األمر الذي ؽلثل عائقا إضافيا أمام لربط تعبَتىا عن نفسها بالتناقض مع الغرب، باعتباره ىو ادلستعمر السابق

سبع ادلدين يف نشر األفكار العادلية حلقوق اإلنسان يف بيئة سياسية تنزع إىل رفض ىذه األفكار عمل منظمات ادلج
وتعريفها بأهنا أجنبية ودخيلة على اجملتمع العريب، يضاف إىل ذلك االنقسامات ادلوجودة داخل احلركة احلقوقية 

هنج مشًتك يتعامل مع القوتُت ادلهيمنتُت يف العربية ذاهتا، بسبب اجلدال ادلتأصل حول اإلخفاق يف التوصل إىل م
نطقة العربية يف ادلنطقة، اإلسبلميُت واألنظمة االستبدادية اليت زادت و تعمقت يف أعقاب الثورات اليت شهدهتا امل

.  الفًتة األخَتة
ردود  الإ، ما ىي اإلنساناليت ازبذهتا جامعة الدول العربية جول قضايا حقوق  األوليةكافة ادلبادرات  إن

تطوير لنهوض جبامعة الدول العربية يف او اإلصبلحاحلقيقية يف  اإلرادةيعكس عدم توافر  مالضغوط دولية،  أفعال
األمر الذي من جهة، واجملتمعات ادلدنية العربية من جهة أخرى،  بُت مؤسسات النظام العريبفيما بينها والتواصل 

ضلو دمج تدابَت فعالة حلماية يتطلب من اجلامعة توفَت اإلمكانات البشرية وادلادية، والقيام بالكثَت من اخلطوات 
، بإتاحة فرصة مساعلة اجملتمع ادلدين يف الفعاليات والربامج، اليت تنظمها اجلامعة واليتها إطاريف  اإلنسانحقوق 

زبصصة لئلدارات الفنية ادلختلفة، ومن ادلهم ىنا تشجيع الدول ابتداء من اجتماعات القمة وحىت االجتماعات امل
العربية على إتاحة فرص اكرب دلشاركة منظمات اجملتمع ادلدين العريب، على ادلستوى القطري أو القومي، ورفع القيود 

. القانونية واإلدارية وغَتىا اليت تعوق من نشاط ىذه ادلنظمات
 الدور المتوقع من جامعة الدول العربية : رابعا

  :المجتمع المدنيمنظمات تحسين البيئة التشريعية لعمل  -1
اإلنسان  اجملتمع ادلدين ضلو تعزيز حقوقنظرا الن موضوع الشراكة بُت جامعة الدول العربية و منظمات 

، فان الدور أىدافويرتبط باإلشكاليات اليت تثار حول اجملتمع ادلدين ودوره، و تشكك بعض احلكومات يف 
بذل اجلهود لتوضيح دور اجملتمع ادلدين وأىدافو و توفَت  األوىلادلطلوب من جامعة الدول العربية يف ادلرحلة 

ذ اخلطوات البلزمة من خبلل ادوار زلددة و انتقالية بدال البيئة ادلبلئمة لعملها قطريا وإقليميا، و يتطلب ازبا
من شراكة كاملة، لتهيئة احلكومات لقبول عمل منظمات اجملتمع ادلدين  وقبول التغيَت الشامل يف ادلوضوعات 

 يف ادلنطقة العربية ، لتأسيس شراكة حقيقية تتيح دلنظمات اجملتمع ادلدين اإلنسانو القضايا اليت تتناول حقوق 
 :، نذكر أعلها13سات العمل العريب الرمسي ادلشًتكادلشاركة الفاعلة يف مؤس

 .أعلية سبثيل مؤسسات اجملتمع ادلدين يف العمل الرمسي، وضرورة وضع ضوابط لتنظيم ادلشاركة -
 .العمل على توحيد القوانُت يف الدول العربية اليت تنظم عمل مؤسسات اجملتمع ادلدين -
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والدولية بشان سبثيل منظمات اجملتمع ادلدين يف العمل الرمسي، كتجربة  إلقليميةامن التجارب  االستفادة -
اجمللس االقتصادي واالجتماعي  إطاريف  األىليةالتعاون مع ادلنظمات  أساسادلتحدة القائمة على  األمم

عمال األلديو، حق وضع بنود يف جدول  ادلعتمدة، الذي يتيح للمنظمات األفريقيذبربة االرباد أو ، 
 . 14ذي يبحثو االرباد، وىذا يعٍت ادلشاركة ادلباشرة يف صنع القرارال

النظر يف إشكالية مشاركة منظمات اجملتمع ادلدين الفاعلة، واليت ال تعًتف هبا بعض احلكومات و ال  -
 .ربظى باالعًتاف القانوين، و العمل على إغلاد حلول ذلا

توافر الشروط ادلوضوعية ادلطلوبة للعضوية كاالنتخابات الدؽلقراطية، وشفافية التمويل،  أعليةعلى  التأكيد -
 .وللوائح ادلنظمة األىدافووضوح 

وضع معايَت ومقاييس للعضوية يف العمل العريب ادلشًتك، ومراعاة التنوع واالختبلف يف طبيعة اجملتمع  -
بَتوقراطية تعوق و تكبل  أداة إىلمفوضية، حىت ال يتحول مبدأ ادلرونة يف اذليكل التنظيمي لل وإتباعادلدين 

 .حرية اجملتمع ادلدين
تقنُت وجود منظمات اجملتمع ادلدين يف مؤسسات العمل العريب ادلشًتك، من مجيع أوجهو وخاصة  -

 .باألجهزة ادلسئولة عن ازباذ القرار
 تعزيز دور المدافعين عن حقوق اإلنسان والعمل على حمايتهم -2
الدؽلقراطي  اإلصبلحمواصلة عملها يف رلال  إىل اإلنساندعوة ادلنظمات العربية العاملة يف رلال حقوق  -

واقًتاح ادلشاريع  اإلصبلحيف عملية  للتأثَتواعتماد منهج نقدي بناء، و تطوير اسًتاتيجياهتا ورؤاىا 
 .البديلة

والتدريب لرفع  التأىيلضرورة تركيز جامعة الدول العربية على تطوير و بناء القدرات من خبلل برامج  -
ادلتخصص للنشطاء  اإلداري، مع الًتكيز على التدريب اإلنسانالعاملُت يف رلال حقوق النشطاء وقدرات 

التعاون والشراكة بُت  إطار يف حىت ؽلكن االنطبلق بصورة أكثر فعالية وكفاءة للقيام بدورىا واإلداريُت
 .واألىليةادلؤسسات الرمسية 

منظمات اجملتمع ادلدين العريب للمساعلة يف تطوير مفوضية اجملتمع ادلدين التابعة جلامعة الدول  إشراك -
 .العربية، باقًتاح مشاريع تنسيقية والتعريف بربارلها و أنشطتها لدى ادلفوضية

وادلشاركة  اإلنسانالقيام خبطط لنشر ثقافة حقوق  إىلالعريب تفعيل دور منظمات اجملتمع ادلدين  -
 .الرمسية و الشعبية األوساطالدؽلقراطية لدى 
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 واإلقليميالقرار على ادلستويُت الوطٍت للمجتمع ادلدين العريب عن ادلشاركة قي ازباذ  اإلقصاءحالة  إلغاء -
ار حقوق عربية دبا يتماشى مع اعتبالدول الوعلى تطوير ميثاق جامعة جامعة الدول العربية،  إطاريف 

 و النشطاءادلساواة ودولة القانون أسسا للمنظومة العربية دبا يضمن محاية العاملُت و الدؽلقراطية و اإلنسان
 .15إقليمياقمع يعيق عملهم  زلليا ومن أي متابعة أو 

اجملتمع ادلدين العريب يف كافة  العاملُت دبنظمات لؤلعضاءالبلزمة  واإلمكانياتادلبلئم  اإلطارتوفَت  -
اجملاالت وباخلصوص ادلدافعُت عن احلقوق واحلريات داخل رلتمعاهتم، للقيام بدورىم يف تفعيل التعاون 

 .بُت جامعة الدول العربية ومنظمات اجملتمع ادلدين
ة تشكيل العمل على زيادة التنسيق بُت ادلدافعُت عن حقوق اإلنسان، والعمل على تعزيز واحًتام حري -

اجلمعيات يف إغلاد آلية للتنسيق بُت ادلؤسسات الرمسية والقطاع اخلاص وادلنظمات اإلقليمية والدولية يف 
 .إطار جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية، وزلاولة بناء رلتمع تواصلي بينهم  إطارتطوير التواصل بُت نشطاء اجملتمع ادلدين يف  -
التواصل احلديثة  أدواتن التواصل يف ادللتقيات و ادلؤسبرات وغَتىا، و الًتكيز على سواء يف البيئة الفعلية م

، اإلنسانشبكة الكًتونية لرفع مستوى الوعي احلقوقي و القانوين لدى فئة ادلدافعُت عن حقوق  بإنشاء
ولتكون رلاال للحوار بُت نشطاء اجملتمع ادلدين العريب الستغبلذلا يف الربط بُت قواعد البيانات القائمة 

ومن مث درلها، حبيث تساعد مفوضي اجملتمع ادلدين جبامعة الدول العربية يف تسهيل احلصول على 
 .16واعد البياناتق إنشاءيف رلال  اإلجرائية األمورمن ادلوافقات لتجميع البيانات وغَتىا 

في مجال الحقوق  الحكوميةوالمؤسسات  منظمات المجتمع المدني تحقيق الشراكة بين -3
 : والحريات

تعزيز آليات فتح  تتطلبإن تطوير عمل جامعة الدول العربية من خبلل مفوضية اجملتمع ادلدين التابع ذلا 
مع احلوار بُت احلكومات ومنظمات اجملتمع ادلدين، وخاصة فيما يتعلق بتحديث آليات الشراكة بُت منظمات اجملت

تطوير أدائها، وبالتايل ربديد مبادئ عامة ذلذه الشراكة ضلو تعزيز التعاون يف حقوق ، وجامعة الدول العربيةادلدين و
: 17وىي كالتايل. العمل الرمسي ون ادلشاركة فعلية وليس على طريقة الدعاية أواإلنسان وإغلاد قواعد ذلا، لتك

فلسفة لكيفية التعامل مع اجملتمع ادلدين، وتوجيو االىتمام ضلو تفعيل الشراكة بُت احلكومات  إبراز -
ظلاذج جديدة ذلذه الشراكة، يتم من خبلذلا تقريب الرؤى وادلسافات بُت  وإبرازواجملتمع ادلدين، 
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العاملة يف رلال حقوق  حلكومات ومؤسسات اجملتمع ادلدين،ولعلو من ادلفيد تفعيل دور الشبكات العربيةا
 .العام يف سلتلف زلافل جامعة الدول العريب الرأيصوت  وإبرازاحلريات، و اإلنسان

دور  البدء بالشراكة يف رلاالت التنمية والعمل االجتماعي أما على الصعيد السياسي فيمكن ان يكون -
على  أمامتصبل بتشكيل رلموعات الضغط، ويكون ىذا الدور على الصعيد احمللي،  األىليةادلنظمات 

الدويل  اإلنسانيكون داعما للحكومات يف تبٍت وتطبيق مبادئ حقوق  أنادلستوى الدويل فانو ينبغي 
يف الشئون الداخلية  ةاألجنيبالذي يضمن احلريات ويساىم يف عملية التنمية و التطور دون تدخل القوى 

 .18للدول العربية
، يف األىليةللعمل ادلشًتك للمنظمات  األولوياتاقًتاح تشكيل ىيئة استشارية مصغرة، للتنسيق وربديد  -

منظمات اجملتمع  وإشراكادلرنة والفعالة القادرة على ربقيق التعاون  باألنشطةاجلامعة، حبيث تبدأ  إطار
منظومة العمل العريب ادلشًتك، العمل على  إطارادلدين ادلختلفة العاملة يف رلال احلقوق واحلريات، يف 

 .ادلطلوب العمل فيها وطنيا  اقليميا ودوليا األولوياتربديد 
ربية بُت اجلامعة الع تنسيق العبلقاتسكرتارية يف جامعة الدول العربية لتقوم بدور اقًتاح تشكيل  -

صفة )ادلتحدة  األمموادلنظمات اليت سيكون ذلا وضع ادلراقب، مثل ما ىو قائم يف ذبربة 
 .والعمل على تصنيف ادلنظمات، وفقا جملاالت عملها، عند وضع قاعدة البيانات(.استشارية

 بناء دورىا يف لتأخذ أدائهاعلى بناء قدرات منظمات اجملتمع ادلدين العريب، والرفع من مستوى  التأكيد -
. اطر للتنسيق حبسب ميادين اىتمام اجلامعة وإغلادالشراكة مع سلتلف مكونات اجملتمع ادلدين، 

توصيات ومقترحات :خامسا

وإعادة النظر يف النظام  .العادلية اإلنسانتعديل ميثاق جامعة الدول العربية حبيث يقر علنا دبعايَت حقوق  -
 .ادلدينكرب للمجتمع أالداخلي ذلا، دبا يسمح بدور 

مراجعة ودراسة تفاسَت االتفاقيات وادلعاىدات الدولية، وتقدمي تلك التفاسَت من وجهة نظر حقوقية  -
التنسيق مع مراكز البحوث و .جلامعة الدول العربية، دبا يسهم يف تعزيز ودعم حقوق اإلنسان الدويل

اإلنسان يف التشريعات والسياسات  حقوق إلدماجوالتفكَت واالستعانة هبا يف رلال بناء ادلقًتحات اذلادفة 
 .وتصويب ادلمارسات
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من خبلل زلاولة التعرف على أجندة  اإلنسانتفعيل تواجد منظمات اجملتمع ادلدين ادلدافعة عن حقوق  -
للجهود ادلبذولة من قبل  اإلعبلميالقمم قبل انعقادىا بوقت كاف للتخطيط، و العمل عليها والتسويق 

 .اجملتمع ادلدين خبصوصها
التقارير ادلوازية وتسويق ية لعمل منظمات اجملتمع ادلدين واحلرص على استمرار فعاليات ادلنتديات ادلواز -

 .إعبلمياذلك 
العربية، و  منح الوضع االستشاري دلنظمات اجملتمع ادلدين ادلستقلة يف جلسات ىيئات جامعة الدول -

تعديل ظوابط وزلددات منح صفة ادلراقب ادلمنوحة دلنظمات اجملتمع ادلدين داخل اللجنة العربية الدائمة 
أزمة  إىل ادلنظمات غَت ادلشهرة يف ضوءالعمل على توسيع مداىا، لتمتد اإلنسان يف اجلامعة، وحلقوق 
 .اليت تعيشها أغلب الدول العربية اإلشهار

بية قابلة للتطبيق هتدف اىل وسة على مستوى احلكومات العربية و جامعة الدول العرازباذ خطوات ملم -
مناقشات ىيئات جامعة الدول العربية ت والذين يشاركون يف مداوال اإلنسانمحاية ادلدافعُت عن حقوق 

 .يف دوذلم اإلنساناو من يوفرون وربليبلت عن حالة حقوق 
خبلل دعوة الدول اىل تقدمي تقاريرىا وادلشاركة يف حوار بناء مع العربية من  اإلنسانتعزيز جلنة حقوق  -

 .اللحنة يهدف اىل اخلروج بنتائج ملموسة تدعم حقوق اإلنسان الدويل
العاملة يف رلال حقوق  تعاون بُت جامعة الدول العربية و منظمات اجملتمع ادلدين إسًتاتيجيةوضع  -

رجعيتها الرئيسية القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدولية، تكون م اإلقليميةتراعي ادلتغَتات  اإلنسان
 .وادلواثيق وادلعاىدات الدولية

ضرورة خلق عبلقة بُت ادلعايَت الدولية و ادلعايَت اليت تتبناىا جامعة الدول العربية دبا يتعلق حقوق   -
  .اإلنسان

 :الخاتمة

بادلواءمة مع  مهمة يف تأسيس وعمل ادلؤسسات طفرةخبلل العقد األخَت ادلنطقة العربية  لقد شهدت
عانت من هتديدات  أهنا، إال الوطنية حلقوق اإلنسان، واليت تسعى حثيثا من أجل تعزيز قدراهتاادلؤسسات 

 استقبلليتها يف التشريع ويف ادلمارسة، وبناء قدراهتا من أجل النهوض دبسئولياهتا اليت ألقاىاوضغوطات نالت من 
وغياب العبلقة بُت ىذه ادلؤسسات و ىيئات جامعة الدول العربية ما اثر سلبا يف على عاتقها قانون تأسيسها، 

 السنوات الثبلث ادلاضية وخبلليف رلاالت احلماية وادلراقبة والدفاع وما يتصل هبا من نشاطات،  القيام بدورىا



، يف ادلنطقة العربية بالثورات واالنتفاضات الشعبية نساناإلارتبط نشاط منظمات اجملتمع ادلدين ادلدافعة عن حقوق 
جنب مع النخب  اندفاع حركة حقوق اإلنسان إىل صدارة ادلشهد جنبا إىلبخطاب حقوق اإلنسان  فقد تأثر

 لالسياسات ادلتبعة خبلل مراح السياسية التقليدية واجلديدة، وىو أمر كان ضروريا كوسيلة من أجل التأثَت يف
غَت . حات ادلعتزمةالالسياسي اجلديد أو اإلص والتحوالت وهبدف ترسيخ حقوق اإلنسان يف بنية النظامنتقال الا

 يف إدارة مرحلة االنتقال على أساس توافقي دولالنخب السياسية للو التنسيق مع جامعة الدول العربية أن افتقاد
بُت اجملتمع واجملتمع ادلدين من ناحية وبُت  وبناء اجلسرحقوق اإلنسان يف الفعل والتأثَت،  أثر على قدرة حركة

واالنتفاضات مهددا ألن  وبات اذلامش الدؽلقراطي ادلتسع يف أعقاب الثورات.الدولة ومكوناهتا من ناحية أخرى
يف تعزيز ودعم حقوق الًتاكم الداخلي ربقيق  منحد  الذي.مكاسب ىذا اذلامش مل يتم تأمُت محايتها يف التشريع

. على مستوى بلداهنايل اإلنسان الدو
تطوير منظومة العمل العريب ادلشًتك،  أن تسهم يف رسم معامل مستقبل جامعة الدول العربيةادلطلوب من وعليو، 

مواكبة التكتبلت واإلقليمية على ادلستويُت السياسي واالقتصادي، وبعُت االعتبار التطورات الدولية  تأخذ أنعلى 
، خاصة اجلماعات اليت تعمل يف رلال الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها، وذلك األخرىوالتجمعات الدولية 

مجاعات حقوق اإلنسان  دورعرب النشاط يف رلاالت ادلتابعة وادلراقبة والرصد والتدقيق والتوثيق، وال يقلل ذلك من 
أيضا يف رلال احلماية،  يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيزىا عرب نشر ادلعرفة والوعي هبا واليت تصب جهودىا

تعزيز مبادئ تشكل تراكما يصب يف  جهود مجيع ادلؤسسات الرمسية واألىلية للنهوض بعمل اجلامعة،ذلك بأن 
تعزيز الوعي العام الذي من شأنو أن ينعكس يف سلوك الشراكة والتنسيق اليت توفر احلماية للحقوق واحلريات، و

. الدويل دفاع فاعل ومؤثر حلماية وتعزيز تفعيل حقوق اإلنساناجملتمع واألفراد، وؽلثل بالًتاكم خط 
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