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دور منظمات المجتمع المدني في تطوير المنظومة العربية لحقوق اإلنسان
مركز جيل البحث العلمي نموذجا
د .سرور طالبي المل  /رئيسة مركز جيل البحث العلمي (الجزائر -لبنان)
ممثلة بمستشارها القانوني :أ .عمر عبد هللا الكروش (العراق)
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توطئة:
من الثابت أن لكل أمة حضارتها وثقافتها وتقالٌدها وعاداتها وأعرافها ونظمها التً قد
تختلف عن أمة أخرى .لذلك فإن التغاٌر الثقافً أو الدٌنً ،أمر ثابت ال ٌمكن إنكاره ،كما أن
مفهوم حقوق اإلنسان مقٌد فً المكان وفً الزمان بعدة عوامل تارٌخٌة ،سٌاسٌة اقتصادٌة،
اجتماعٌة ثقافٌة وحتى دٌنٌة ،ومن ثم ،فإن المحتوى الحقٌقً لهذه الحقوق ٌقبل عدة تأوٌالت كما
تختلف سبل تحقٌقها.
ولقد أدركت منظمة األمم المتحدة خصوصٌة كل منطقة جغرافٌة بحٌث ناشدت الجمعٌة
العامة عام  1977المجموعات اإلقلٌمٌة فً إطار هذه المنظمة الدولٌة الستصدار مواثٌق
إق لٌمٌة لحقوق اإلنسان ،باعتبار أن هذه المواثٌق تدعم حركة حقوق اإلنسان على صعٌد العالم،
عن طرٌق غرسها فً البٌئة الثقافٌة والمؤسسات اإلقلٌمٌة ،ما ٌوفر لها درجة أعلى من الفعالٌة
فً الدفاع عن حقوق اإلنسان فً الدول المنظمة إلى المجموعات اإلقلٌمٌة.
ولقد لعبت األن ظمة اإلقلٌمٌة ومازالت تلعب دورا ال ٌستهان به فً مجال تعزٌز كفالة
واحترام حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة على الصعٌد اإلقلٌمً ،وفً تحقٌق تالؤم وتطبٌق
الحماٌة العالمٌة لحقوق اإلنسان فً النطاق اإلقلٌمً االجتماعً والتارٌخً والثقافً واإلنسانً
واإلٌدٌولوجً والعقائدي الخاص بكل منطقة على حدة.
أما على مستوى الوطن العربً فلقد تعززت حقوق اإلنسان مؤخرا باعتماد المٌثاق العربً
لحقوق اإلنسان من قبل القمة العربٌة السادسة عشرة التً استضافتها تونس فً شهر ماٌو/أٌار
.2004
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غٌر أن هذا المٌثاق قد أخد وقتا قٌاسٌا حتى وضع بحٌث استغرق ذلك ثالثة وثالثٌن سنة،
ولم ٌدخل حٌز التنفٌذ إال فً عام  ،2008أي بعد مرور أربع سنوات من تارٌخ صدوره ،وذلك
بعد مصادقة سبع دول عربٌة علٌه ،أما حالٌا فقد انضمت إلٌه إثنى عشر دولة عربٌة فقط.
ولقد كان للمنظمات غٌر الحكومٌة ومراكز الدراسات العربٌة دورا فعاال فً وضع نص
المٌثاق منذ أولى مراحل وضع مشروعه .فمنظمات المجتمع المدنً العربٌة بدأت مند عام
 1960بالمطالبة باعتماد وثٌقة عربٌة تعنً بحماٌة حقوق اإلنسان العربً.
كما برز دور المنظمات غٌر الحكومٌة بحدة فً مسار تحدٌث هذا المٌثاق والمطالبة بإٌجاد
وتفعٌل آلٌات لتنفٌذه ،ومنحها دورا أثناء اإلجراءات أمام لجنة حقوق اإلنسان العربٌة ،التً ال
تتلقى تقارٌر عن وضع حقوق اإلنسان فً الوطن العربً إال من طرف الدول األعضاء فٌها،
وفق ما نصت علٌه المادة  48من هذا المٌثاق.

مركز جيل البحث العلمي :

منبرا أكاديميا إليجاد حلول علمية وعملية لترقية حقوق اإلنسان في الوطن العربي
تأسس مركز جٌل البحث العلمً عام  2012من قبل مجموعة من الباحثٌن العرب من أجل:
-

نشر الثقافة القانونٌة و تعزٌز مبادئها و قٌمها بما ال ٌتنافى والثقافة اإلسالمٌة األصٌلة؛

 تشجٌع الدراسات و البحوث العلمٌة و تنظٌم مؤتمرات و ندوات محلٌة و دولٌة وورشتدرٌبٌة فً مختلف مجاالت القانون؛
 تنشٌط حركة الكتابة واإلسهام فً إثراء المكتبات بالدراسات والبحوث العلمٌة تتلمسقضاٌا العصر ومتطلبات الواقع فً العالم اإلسالمً؛
 إٌجاد أرضٌة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات واألبحاث العلمٌة بٌن مختلف المؤسساتالتعلٌمٌة ومراكز األبحاث بما ٌخدم توطٌد العالقات المتٌنة بٌن الشعوب ونخبهم.
وخالل سنة من العمل الدءوب نضم المركز مسابقتٌن ومؤتمرا دولٌا وعدة تظاهرات
علمٌة ،أهمها:
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 .1مسابقة جٌل حقوق اإلنسان  :2013التً ٌنظمت احتفاال بالعٌد  64إلصدار
اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان من أجل تشجٌع البحث والكتابة فً مواضٌع
تلتمس قضاٌا حقوق اإلنسان المعاصرة؛
 .2ندوة تفاعلٌه حول تفعٌل المٌثاق العربً وضرورة تأسٌس محكمة عربٌة لحقوق
اإلنسان ،التً تمخض عنها مجموعة من التوصٌات؛
 .1المؤتمر الدولً المشترك األول حول وضع حقوق اإلنسان فً ظل التغٌرات
العربٌة الراهنة ببٌروت أبرٌل  ،2013الذي تضمن جملة من المحاور من
أهمها :مستقبل حقوق اإلنسان فً الوطن العربً حٌث ناقش خالله المشاركٌن
من  11دولة عربٌة و 54مؤسسة أكادٌمٌة آلٌات تعزٌز حماٌة حقوق اإلنسان
فً الوطن العربً وتوصلوا إلى مجموعة من التوصٌات ،سنورد أهمها إضافة
إلى توصٌات أخرى:
توصيات واقتراحات:
انطالقا من المادة  50من المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان التً تضمن إمكانٌة تعدٌله باعتماد
بروتوكوالت إضافٌة من جهة ،ومن أجل ضمان احترام كافة حقوق المواطن العربً األساسٌة
من جهة أخرى؛ على كل الدول العربٌة أن توحد جهودها من أجل العمل على إٌجاد وتفعٌل
آلٌات لتنفٌذه ،وذاك من خالل:
 .1تشجٌع الدول العربٌة التً لم تصادق علٌه بعد بتسرٌع إجراءات المصادقة وحث
كل الدول العربٌة على نشره والعمل بأحكامه؛
 .2دعم دور لجنة حقوق اإلنسان العربٌة؛ مع ضرورة منح المنظمات غٌر الحكومٌة
دورا أمامها؛
 .3ضرورة إنشاء محكمة عربٌة لحقوق اإلنسان مشكلة من خبراء وقضاة مستقلٌن عن
حكوماتهم ٌتم اختٌارهم حسب كفاءتهم العلمٌة ،فالفعالٌة القانونٌة للمٌثاق العربً
ترتبط ارتباطا وثٌقا بوجود نظاما إقلٌمٌا للحماٌة؛

لبنان /طرابلس -فرع أبى سمراء صندوق بريد رقم  .8الهاتف /لبنان0096171053262 :
المىقغ http://www.jilhrc.com/main/ :البريد اإللكترونيPresident@jilhrc.com :

دور منظمات المجتمغ المدني في تطىير المنظىمة العربية لحقىق اإلنسان /مركز جيل البحث العلمي نمىذجا  -د .سرور طالبي المل

 .4ضرورة منح المنظمات غٌر الحكومٌة دورا أثناء اإلجراءات أمام المحكمة العربٌة
لحقوق اإلنسان؛
 .5الدعوة إلى إنشاء مراكز أبحاث عربٌة محاٌدة مستقلة تعنى بإٌجاد حلول علمٌة
وعملٌة مستمرة لكل المستجدات التً تطرأ على الساحة العربٌة من أجل حماٌة
وترقٌة وضع حقوق اإلنسان فً الوطن العربً؛
 .6تشجٌع الدراسات واألبحاث العلمٌة فً مجال حقوق اإلنسان ،ولهذه الغاٌة ٌضع
المركز مجلته" :مجلة جٌل حقوق اإلنسان" ،الصادرة عن قسم حقوق اإلنسان ،تحت
تصرف كل باحث ،سواء لنشر أبحاثه ونتائج دراساته العلمٌة فٌها أو لالطالع على
ما توصل إلٌه غٌره.
 .7العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان بكل الوسائل المشروعة مما ال ٌتنافى مع
ثقافتنا العربٌة اإلسالمٌة األصٌلة.
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