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 مقدمة
أو  "إقليميتتة"باعتبارهتتا ممةمتتة  1983عتتام  1تأسستتا الممةمتتة العربيتتة لإلقتتو  ا  ستتا 

ولتلل   همتم . غير حكومية في سيا  قا و ي وسياسي وثقافي غير متوا  لإلقتو  ا  ستا  "دولية"
أيتة مديمتة قبتر،  ولتيف فتي  -لما ا عقد  جمعيتما التأسيسية في أواخر هلا العام بمديمة ليماسول

  وق اإلنسانقحة لعربية التقييم فعالية المنظم
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من القتاهرة مقترا لمتا  األما ة العامة للممةمة تتخل ورغم أ  الجمعية التأسيسية قرر  أ  عربية. 
ضى ا تهاقية  تم ضما  توبمق. 2000فى مايو  إال مصريةالإلكومة التهاقية مقر مع إفلم يتم توقيع 

لمقتر ومستتمدا  وأمتوال من حيث أ ه كهل حصا ة االوضع القا و ي لمقر األما ة العامة للممةمة  
للممةمتة ستوي يكتو  لته تتأثير   أو التدولي كما أ  الطابع ا قليمتي. 2الممةمة من أي قرار إداري

تتميتتع عتتن ستتا ر  أضتتإ إلتتى ألتت  أ  الممةمتتة علتتى الميكتتل التمةيمتتي والبعتتد الستتلوكي للممةمتتة.
سوي يكتو  لته أثتر   بجمعما بين العضوية الهردية والعضوية المؤسسية  مماالممةما  الإلقوقية 

 على أ شطة الممةمة وخطابما. 
مضتى   يكتو  قتد (2008) الجتاري لعتامعقاد جمعيتما العمومية السابعة فتي أبريتل متن اا ب
تقيتيم هتل  الورقتة  تستتمديأداءهتا.   وهتي متدة نمميتة كافيتة لتقيتيم 3على إ شاء الممةمة ربع قر 

المعيار المؤسستي  المعيتار  4هي  معاييرعة أربم باستخدا  فعالية الممةمة العربية لإلقو  ا  سا 
 المعيار المؤسسييتكو   بعد العالقا  الخارجية.والخطاب الإلقوقي للممةمة   مضمو السلوكي  

الميكتتل   طبيعتتة العضتتوية  المةتتام األساستي والال إلتتة الداخليتتة  الرستتالةهتتي متن عتتدة مؤتتترا   
  الإلمتال   األ شتطةكتل متن  المعيتار الستلوكيشتمل ي .التمويلو  الديمقراطية الداخلية  التمةيمي

بعتت   تإلليتتل  يتتتم الخطتتاب الإلقتتوقي للممةمتتة عمتتد معالجتتة .تتتكاوا المتتواطمينو  ا صتتدارا 
العالقتتا   متتتم بعتتديوأخيتترا  كيهيتتا للتعتتري علتتى خصا صتته األساستتية.   صتتو، هتتلا الخطتتاب

طبيعتة و  قتو  ا  ستا متن ممةمتا  ومؤسستا  ح طبيعتة عالقتة الممةمتة متع غيرهتاب الخارجيتة
 عالقة الممةمة مع الممةما  الدولية.

 
 التنظيمي-المعيار المؤسسي -أوال

  الرسالة:( 1)
طبقتتا إلتتى حمايتتة حقتتو  ا  ستتا  والشتتعوب وتععيعهتتا فتتى العتتالم العربتتى  تمتتدي الممةمتتة 

تمصت  اهتماماتمتا والمعميتة   لمعايير الدولية التى أقرتما األمم المتإلدة والمواثيق والعمود الدوليةل
ستتتواء متتتن جا تتت  الجماعتتتا  األهليتتتة أو   علتتتى اال تماكتتتا  التتتتى تتعتتترإل لمتتتا حقتتتو  ا  ستتتا 

كتل بالمستبة ل  تعمل في مجتالي التدفاو والتععيتعكأ  الممةمة . لمل  المعاييربالمخالهة   الإلكوما 
والثقافية(  أي أ ما السياسية واالقتصادية واالجتماعية المد ية أو األساسية وحقو  ا  سا  ) فئا 

دفاو عتن أو حمايتة همتا  هتدي رختر مترتبل بالت الإلقتوقي. ختصتا،ممةمة عامة فيمتا يتعلتق باال
احتتترام استتتقالل القضتتاء ومممتتة المإلامتتاة وستتيادة حكتتم دعتتم عمتتل علتتى الوهتتو  حقتتو  ا  ستتا 

يضا بإلقو  أهداي الممةمة ال تشمل فقل حقو  األفراد  وإ ما معمية أضإ إلى أل  أ  . 5القا و 
 . 6الممةما  الإلقوقية في العالم كثير منالشعوب  وهلا ما يميع الممةمة عن 

بالمسبة لمطا  تإلقيق األهداي  فمو العالم العربي )كل أعضاء جامعة الدول العربية ماعتدا 
. كمتا تمتتم الممةمتة بإلمايتة (لجميع المواطمين واألتتخا، الموجتودين علتى أرضته" جعر القمر
  متن ختالل فروعمتا فتي عتدد غربيتةالتدول ال في والمماجرين العرب العربية الجاليا  أو األقليا 
  ومتتع األمتتم اق متتع ممةمتتا  أمريكيتتة حقوقيتتة وممةمتتا  عربيتتة أختتريتمستتوالالتتدول  هتتل  متتن 

 .7فروعما المتخصصةالمتإلدة و
 أو تمةتتيمالمطبوعتتا  و  وتتضتتمن تإلقيتتق أهتتدافمالالممةمتتة  تعتتدد الوستتا ل التتتي تو همتتات

العمتتل الميتتدا ي   والتتتدري   وغيرهتتا وورش العمتتل المتتدوا  والمتتؤتمرا  المشتتاركة فتتي تمةتتيم
للتإلقق من االدعاءا  المتعلقتة با تماكتا  حقتو  ا  ستا  ممدوبين لجا  تقصي الإلقا ق ول ارسإ)

مخاطبتة الترأي   (وحرياته األساسية فى الوطن العربى  واالتصال بالجما  المسؤولة لمل  الغايتة
العربيتة )فتي الإلوار مع الإلكومتا  لعام من خالل وسا ل ا عالم المختلهة أو البيا ا  الصإلهية  ا

  مصر والسعودية ولبما  والبإلرين والمغترب  علتى ستبيل المثتال( وتقتديم المصتش والمشتورة لمتا
ة العربيتتة واألفريقيتتة والدوليتت الإلقوقيتتةتوثيتتق روابتتل التعتتاو  والتمستتيق متتع الممةمتتا  والميئتتا  

تقديم التقارير عن حالة حقو  ا  سا  في الوطن العربتي   وغيرها من مؤسسا  المجتمع المد ي



 3 

م المساعدة المالية وغيرها من وستا ل ا غاثتة للمتممتين والمإلكتوم يتقدللممةما  الدولية المعمية  
 . 8عليمم والمإلتجعين فى قضايا الرأا وغيرها من القضايا األساسية ولمن يعولو مم

أ ما ليسا ضد الإلكوما   -في بيا اتما وعلى لسا  مسئوليما –الممةمة  تؤكدي الإلقيقة  وف
أ ما ال تستقوي بالخارج على الداخل  إ متا   والعربية  ولكمما ضد اال تماكا  التي هل  الإلكوما 
 ستا  دفع بإلقتو  ا يتاالستقواء بالخارج ال فتعتقد أ  التراكم الداخلي هو اللي يإلقق فعالية أكبر. 
بكتتل مهرداتتته ي بتترعبالتتداخل والتترأي العتتام ال فتتي االتجتتا  ا يجتتابي  ومتتن األصتتوب االستتتقواء

 تيجتة الضتغل متن الختارج واستتجابة الإلقوقيتة ورغم المجاح اللي تإلققه الممةمتا   .9ومؤسساته
تتد    التتتراكم  كثيتتر متتن حكومتتا  العتتالم الثالتتث إلتتى هتتل  الضتتغوط الخارجيتتة  إال أ  ألتت  ال ي إل 
المطلوب داخلياً ليجعل التقدم في مجال الديمقراطية واحترام حقو  ا  سا  سياسة ثابتة غير قابلة 

كما أعلما أيضا أ متا ليستا حليهتا لاحتعاب السياستية إال بمقتدار متا تتعترإل لته هتل   .10لالرتداد
متة ال ولكتن يجت  مالحةتة أ  الممة األحعاب متن ا تمتا  حقوقمتا القا و يتة وممارستتما الإلعبيتة.

تعطتتي الوستتا ل الميدا يتتة متتا تستتتإلقه متتن اهتمتتام  وتركتتع أكثتتر علتتى الوستتا ل المتصتتلة بالجا تت  
المعرفي. كما أ ه في ضوء المصاع  المالية التتي تختبرهتا الممةمتة  فتل  المستاعدة الماليتة التتي 

 تقدمما ليسا أا  خطر.
 
 النظام األساسي والالئحة الداخلية:( 2)
فتتى يمتتاير   بتتالخرطوم العموميتتة األولتتى ةجمعيتتفتتي ال ساستتي للممةمتتةالمةتتام األار قتترتتتم إ 
 فتي بالقتاهرة التتي ا عقتد السادستة الجمعيتة العموميتة عليته فتي . ثم أدخلتا عتدة تعتديال  1987
 ستموا . 3بتإلديد مدة األمين العام بدورتين فقل  تستتغر  كتل دورة أهمما يتعلق   2000 أكتوبر

متادة( تتمتاول أهتداي الممةمتة  39مة خمستة فصتول )متضتممة فتي يتضمن المةام األساسي للممة
  ماليتتةوتتتئو ما ال  أجمتتعة الممةمتتة وإداراتمتتا  عضتتوية الممةمتتة وفروعمتتا ومكاتبمتتا  ووستتا لما

فتى حالتة متا يمكتن عملته ومتا  حلو  مقتر الممةمتةو  تعديل هلا المةتامبكيهية تتصل  أحكام ختامية
األمتين العتام  هتا األساستي أو فتي حالتة تعتلر قيتامرقشتاطما فتى متعلر قيتام األما تة العامتة بتأداء  

  .11مباترة أعمالهب
 32بالمسبة للمةام الداخلي )أو الال إلة الداخلية(  فيتكو  متن ثما بتة فصتول )متضتممة فتي 

مادة( تتماول قواعتد العضتوية  والميكتل التمةيمتي للممةمتة  وا جتراءا  المتعلقتة بوقتا ع ا تمتا  
 .12   والشئو  المالية للممةمةحقو  ا  سا

   

 الهيكل التنظيمي: ( 3)
 طبيعة العضوية: 
و هتو  العضتوية الهرديتة والعضتوية المؤسستيةيجمع بين ممل من العضوية تأخل الممةمة ب

فالشا ع أ  تأخل الممةما  الإلقوقية بالعضوية الهردية مثل ممةمة العهتو الدوليتة   . مل غير تا ع
مثتتل الهيدراليتتة الدوليتتة لإلقتتو  ا  ستتا . ي تصتتبش ممةمتتة ممةمتتا ( )أعضتتوية مؤسستتا  بأو 

 لعضوية الهرديتة. فاإطارا للعمل والتمثيل في الجمعية العموميةلموعي العضوية واتاحا الممةمة 
من خالل المجموعتا  القطريتة. كمتا أضتهى المةتام األساستي والتداخلي معيتدا متن المرو تة تمثل 

ر إضافي بين أ  تكو  الممةمة الوطمية فرعتا للممةمتة  أو تكتو  على العضوية المؤسسية باختيا
عضوا مؤسسيا للممةمة. ويتمثل الهار  بين هلين الشكلين في أ  أعضاء الهرو يكو تو  أعضتاء 
في الممةمة  ويمثل الهرو في الجمعية العمومية بمسبة أعضا ه المسددين التتراكاتمم بإلد أقصتى 

متتة العضتتوة اتتتتراكا ثابتتتا وتمثتتل فتتي الجمعيتتة العموميتتة أيضتتا خمستتة أعضتتاء  بيممتتا تستتدد الممة
رغتم إيتالء الممةمتة للعضتوية الهرديتة اهتمتام . 13بتمثيل ثابا )عضوا ( ممما كا  عدد أعضا ما

كبيتر  ورفضتتما التإلتول إلتتى ممةمتة ممةمتتا   فتل  هتتلا االهتمتام ال يتتمعكف فتي تمثيتتل العضتتوية 
ل كتتل مجموعتتة قطريتتة بعضتتو واحتتد. وإأا أختتل ا فتتي الهرديتتة فتتي الجمعيتتة العموميتتة  حيتتث تمثتت
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االعتبار أ  عدد المجموعتا  القطريتة خمستة أو ربمتا أقتل  التضتش متدا تواضتع تمثيتل األفتراد 
    داخل الجمعية العمومية.  

أ  يكتو  متن متواطمى أحتد األقطتار العربيتة أو مقيمتاً بمتا أو متن يشترط في العضو الهترد 
أ  يكو  و  سمة على األقل 18  وأ  يكو  بالغا من العمر لم العربيخارج العاا مقيم أصل عربى

بشترط أداء التعاماتته الماليتة  -حسن السمعه ملتعماً بمبادئ حقتو  ا  ستا . يتمتتع العضتو العامتل
بجميتتع حقتتو  العضتتوية بمتتا فيمتتا حتتق الترتتتيش واال تختتاب لتشتتكيال  الممةمتتة  - إلتتو الممةمتتة

لتالفتتي مشتتكلة  2004أخترا دا متتة. واألخيترة استتتإلدثا عتام وفروعمتا. همتتا  عضتوية ستتموية و
. تقدر أ. توحيتدة توفيتق  مستئولة تتئو  العضتوية بالممةمتة العربيتة 14تسديد االتتراكا  السموية

. لكتتن عتتدد التتلين ستتددوا 15ألتتإ عضتتو 13لإلقتتو  ا  ستتا   حجتتم العضتتوية الهرديتتة بإلتتوالي 
خص متتتن داختتتل التتتدول العربيتتتة تتتت 2700حتتتوالي  2008اتتتتتراكا  العضتتتوية فتتتي فبرايتتتر 

ا علتتى األقتتل أ  يقتتدموا طلبتتا وعضتت 20يجتتون لكتتل   قطريتتةالمجموعتتا  بالمستتبة لل. 16وخارجمتتا
وقتد  لتكوين مجموعة قطريتة فتي أي بلتد عربتي  وبصتري المةتر عتن جمستياتمم.لمجلف األمماء 

واحتدة فتي   فقتل خمستة اآل  مجموعا  قطرية في تاريخ الممةمة  ولكن العامل ممما 10تكو ا 
 .17تا  في لبما اثم  ووالضهة الغربية قطاو غعةو مصر كل من

أ  يكتو  المركتع الر يستى للممةمتة المتقدمتة لمتا  فيمايشترط  بالمسبة للعضوية المؤسسية 
فى أحد األقطار العربية  أو يكتو  أعضتااها متن متواطمى األقطتار العربيتة  وأ  تكتو  الممةمتة 

شتكل ديمقراطتي  وأ  تكتو  مستتقلة فتى تمويلمتا وإداراتمتا عتن أا الراغبة في اال ضمام متدارة ب
للممةمة أفرو وعضوية مؤسسية فى خمسة عشتر بلتدا . 18سلطة حكومية أو حعب أو تيار سياسى

. فقتد 19يقدر عدد األفرو والممةما  العضوة حوالي ثالثتة وعشتريندول غربية. وخمسة عربية  
الممةمتتة الستتودا ية  ( 1983 -فتتروو  ا  ستتا  )الجمعيتتة الكويتيتتة لإلقتتأستتف أعضتتاء الممةمتتة 

الرابطتتة الجعا ريتتة  ( 1984 -)عضتتو 20المرصتتد الستتودا ي لإلقتتو  ا  ستتا لإلقتتو  ا  ستتا  ثتتم 
الجمعيتة   (1985 -)عضتوالممةمة المصترية لإلقتو  ا  ستا   ( 1984 -لإلقو  ا  سا  )عضو

  (1988-  ا  ستتا  )عضتتوالممةمتتة المغربيتتة لإلقتتو  (1985-اللبما يتتة لإلقتتو  ا  ستتا  )عضتتو
الممةمتة اليمميتة للتدفاو عتن حقتو   ( 1987-الممةمة العربية لإلقو  ا  سا  فى األرد  )عضتو

الممةمتة العربيتة لإلقتو  ا  ستا  فتي ستورية  ( 1992 -ا  سا  والإلريتا  الديمقراطيتة )عضتو
  (1984الرابطتتة التو ستتية للتتدفاو عتتن حقتتو  ا  ستتا  ). وا ضتتما كتتل متتن (2004)عضتتو  

الممةمة   (2001)الجمعية البإلريمية لإلقو  ا  سا   ( 1997الجمعية المغربية لإلقو  ا  سا  )
الشتتبكة العراقيتتة لثقافتتة حقتتو  ا  ستتا  والتمميتتة  ( 2003) الهلستتطيمية لإلقتتو  ا  ستتا  فتتي لبمتتا 

المركتتتع الهلستتتطيمي لإلقتتتو  ا  ستتتا    (2005جمعيتتتة ا متتتارا  لإلقتتتو  ا  ستتتا  )  (2004)
الوطميتتة  الممةمتتة ( 2006 -الممةمتتة العربيتتة لإلقتتو  ا  ستتا / فتترو موريتا يتتا )فتترو ( 2005)

. وفتي أوستاط التجمعتا  العربيتة الكبترا فتي اوروبتا  بتادر (2007) لإلقتو  ا  ستا  فتي ستوريا
   المملكة المتإلدة(1985) 21  سويسرا(1984) الممساأعضاء الممةمة بتشكيل أفرو الممةمة في 

    وكمدا.(1985(  فر سا )1991) ا يا  ألم(1985)
ثمتتة عتتدة إتتتكاليا  تمةيميتتة تتعلتتق بالعالقتتة بتتين الممةمتتة العربيتتة واألفتترو والممةمتتا  

كتا    متثال  يمبع من الواقع االجتماعى فى بع  البلتدا  العربيتة. فهتي الستودا  أولما  22العضوة
ة فرعتا للممةمتة  إأ كا تا مستئولياتما واقع التعدادية العرقية ال يسمش بأ  تكو  الممةمة الستودا ي

  الواقتع القتا و ى يترتبل بتلل  أ. وواجباتما تهرإل عليما التهاعل مع التضاريف ا ثمية فى التبالد
الممةمتتة كتتا  يإلتتول دو  أ  تكتو  الممةمتتة فرعتتا لممةمتة أجمبيتتة مثتتل فتي بعتت  التتبالد العربيتة 

يتما للممةمتة العربيتة عمتد الإلصتول التتى حولتا صتهة عضتو العربية لإلقو  ا  سا  فتى األرد 
حتتى يتتاح لمتا التستجيل وفقتا"  لى صهة الممةمتة العضتوةإعلى التسجيل القا و ى من صهة الهرو 

 مر ميل داخل الممةما  العضوة  إلو صيغة العضوية المؤسستية بتدال متن  كماللقا و  الوطمى. 
ا تتتكالية أمتتا  ا اتضتتش عاليتته.بإليتتث ا تمتتى حاليتتا إلتى وجتتود فتترعين اثمتتين للممةمتتة  كمت األفترو 
ا ضمام الممةما  التي تأسسا فتي الممهتى لعضتوية الممةمتة )الممةمتة الستودا ية ب صلتتف الثا ية
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  العستكري التلي أطتاح بالممةمتة فتي الستودا  1989فترو القتاهرة بعتد ا قتالب  -لإلقو  ا  سا 
عليته المةتام األساستي كمتا  لإلقو  ا  سا  في لبما (  على خالي متا يتمص والممةمة الهلسطيمية

اتضش عاليه. وقد تمكما كثير متن هتل  الممةمتا  متن العتودة للعمتل بالتداخل  و جتش بعضتما فتي 
حتول أحاديتة أم  ةلثتا تتكالية الثاتتدور  الإلصول على الصهة القا و ية  وعمل بعضما كأمر واقع.

ي الستا د فتي صتالش أالترتعددية التمثيل القطري لممةما  حقتو  ا  ستا  فتي الممةمتة. وقتد  تل 
فتي  الجمعيتة العموميتة الرابعتة بالربتاط  األحادية حتى استطاعا الممةمة التوصل إلى توافق فتي

أتاح تعدد العضوية المؤسسية داخل البلد الواحد. ومن ثم  أصبإلا هما  تعدديتة فتي   1997يماير
بشتتروط الممةمتتة حتتول  ةرابعتتا تتتكالية التتترتبل تمثيتتل الممةمتتة فتتي المغتترب وستتوريا ولبمتتا . 

ضرورة توافر التعددية السياسية واالجتماعية في الممةمتا  العضتوة. وقتد واجمتا الممةمتة هتلا 
التإلدي فتي عتدة حتاال   عمتدما عتعي فريتق فتي إحتدا الممةمتا  عتن االستتمرار فتي عضتوية 

هيممة ممةمته فأصبإلا تمثل حعبا سياسيا واحدا  وعمدما أد  ا تخابا  في إحدا الممةما  إلى 
متتع هتتل   خيتترة. وقتتد تهاعلتتا األ  فتتي مخالهتتة للمةتتام األساستتي للممةمتتةتيتتار سياستتي واحتتد عليمتتا

الإلاال  كل على حدة. فهي الإلالة األولى  تكلا فريقا من قياداتما للإلوار حول استتعادة التعدديتة 
مر  يتتة  تتتكلا لجمتتة أدار  حتتوارا لبضتتعة أتتت اثفيمتتا  و جإلتتا فتتي ألتت  بالهعتتل. وفتتي الإلالتتة ال

بتالتمةيم التداخلي  ةخامستا تكالية الوتوصلا إلى صيغة توافقية بلجراء ا تخابا  جديدة. وتتعلق 
لافرو والممةما  العضوة  حيث كا  من تروط عضويتما التكوين الديمقراطي لمل  الممةمتا  

ا  بيممتتا فرضتتا الةتتروي المإلليتتة أو التمافستتا  فتتى بعتت  األحيتت واختيتتار قياداتمتتا باال تخابتتا  
األهلية في التيمن فتي إلرب المثلما حد  فى الممةمة اليممية بعد   صعوبا  فى إجراء اال تخابا 

ة بالتدفاو عتن عميتوتركا  مد يتة م) أو مور عدد كبير من مراكع حقو  ا  سا   1994صيإ 
التى اضطر  إلى اللجوء لصيغ قا و ية لاللتهاي على العقبا  التى كا تا تإلتول  (حقو  ا  سا 

  فى الإلالة األولى. لكن تعلر ضمما للممةمة  وعملا بمممية رفيعة قا و يا في بلدها   تسجيلمادو
  فتى الإلالةالثا يتة. وسعا الممةمتة وال تتعال تستعى لتستويا  تستمش بتلجراء اال تخابتا  الداخليتة

ديته جرا استثماء وحيد با ضمام المركع الهلسطيمي لإلقو  ا  سا    ةرا ألهميتة التدور التلي يؤ
أسستا الممةمتة تتبكة جديتدة باستم  ثم .المركع في مجال حقو  ا  سا   والسيا  الهلسطيمي أاته

"تبكة الممةمة العربية لإلقو  ا  سا "  بمدي توثيق العالقة مع المراكع والمؤسستا  الإلقوقيتة 
 تتكالية اتكمتن  .23العربية التي ال يتيش لما المةام األساسي للممةمة حق اال ضمام إلتى العضتوية

كتا  وال وهتي إتتكالية متعتددة األبعتاد    طبيعة عالقتة الممةمتة متع الممةمتا  العضتوةفي  األهم
المختلهتة.  يتا  العمتل بتين األطترايولوحضورا وتأثيرا هو  قص الموارد  وتبتاين أ هاأكثريعال 

تواصتل دو    األفرو والممةمتا  العضتوةلدا فقد حالا مإلدودية الموارد لدا الممةمة  وكلل  
دوري يسمش بتا ثراء المتبتادل لبترامل العمتل. كمتا حتال  ةتام اال تختاب الهتردي لمجلتف األممتاء 
أحيا تتا دو  تمثيتتل بعتت  الممةمتتا  فتتي المجلتتف. وحتتد تهتتاو  ا مكا يتتا  الماديتتة لتتدا بعتت  
الممةما  من التواصل عبر تقميا  التواصل الإلديثة على المإلو المتاح حاليا. وأضاي عدم قتدرة 

ع  الممةما  العضوة بع  الممةما  العضوة على توفير أما ة عامتة متهرغتة متن التواصتل ب
الهعال. ورغم سعي الممةمة واألفترو والمؤسستا  العضتوة المستتمر لتالفتي هتل  الصتعوبا  بتل 
وتخصيصما اجتماعتا  لمماقشتة هتلا الموضتوو  وتوصتلما القتراحتا  مممتة تستتطيع أ  تجستر 

طور تقميا  االتصال على  إلو يتيش تالفيمتا كليتة  فقتد بقيتا  اللمتا علتى هل  الهجوة فضال عن ت
التمةيم بهضتل عوامتل أخترا استتجد  فتي ستيا  التطتورا  ربمتا يكتو  أبرنهتا تعمتق عالقتا  

ا  فيمتتا يتعلتتق بأولويتتالممةمتا  العضتتوة بممةمتتا  المجتمتتع التتدولي الإلكوميتة وغيتتر الإلكوميتتة. 
لتى استتراتيجية عريضتة يجتري عاألفرو والمؤسسا  العضوة الممةمة و   تتوافقجدول األعمال

علتى أولويتا  بترامل العمتل   وفإلصما دوريا كل ثال  سموا  خالل الجمعية العموميتة للممةمتة
السموية خالل اجتماعا  مجلف األمماء. وبيمما حافةا الممةمة وبع  الممةما  العضتوة علتى 

التطورا  على الساحا  الوطمية قدرا من التبتاين يا   فقد أملى سيا  ولواهتمام عري  بمل  األ
 ثر وال يعال على سيا  التعاو  والتمسيق.أفي األولويا  
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تإلتتول عميتتق فتتى تتتكل حتتد    واستتتجابة لمتتا  فتتى مجملمتتاا تتتكاليا  فتتى مواجمتتة هتتل  
 تمةيم تبكى معقد تقع فيه األما ة العامتةلى إ فقد تطور  تدريجيا من تمةيم هرمى مر  .الممةمة

كمتا اقتربتا متن التإلتول واقعيتا عتن طابعمتا كممةمتة ممةمتا  ن فى قل  التمةيم وليف فتى قمتتم
تإلول األول باتجا  طابعما الشبكى  يجابيا مع الإوأفراد إلى ممةمة ممةما . وقد تهاعلا الممةمة 

 إأاستشتعر  فا دتتته فتتى امتصتا، الصتتدما  التتتى تعكستتما عواصتإ السياستتة العربيتتة والدوليتتة 
بيمما سعا وتسعى لمقاومة التإلول الثا ى باتجا  تطورها إلتى  المهاهيم وتموو االجتمادا .وتطور

ا طالقتتا متتن اقتماعمتتا بأهميتتة العضتتوية الهرديتتة فتتي التهاعتتل متتع عتتدة   ممةمتتة ممةمتتا  فإلستت 
معطيا  أبرنها غياب الإلق في تأسيف الجمعيا  في بع  الدول العربية  وتعرإل بع  أفرو 

وأخيرا لإلاجتما الستيعاب العضوية الهرديتة التتي ترغت  فتي   تما العضوة للإللالممةمة ومؤسسا
  .24العمل مع الممةمة وليف بالضرورة مع أحد أفرعما

تشتتمد العالقتتة بتتين الممةمتتة وأفرعمتتا ومؤسستتاتما العضتتوة  مطتتا متتن متتن  احيتتة أختترا  
تعاو  األطراي جميعا تفالتمسيق الو يهي والمؤسسي في أحيا  كثيرة عمدما يستدعي األمر أل . 

كمتا أ  همتا  أ شتطة مشتتركة في إعطاء راية للممةما  الإلقوقيتة العربيتة داختل األمتم المتإلتدة. 
ا  العضتوة  مثتل تمةتيم المتدوا  والإللقتا  البإلثيتة وورش العمتل بين الممةمة وألفرو والمؤسس

 -و  ا  ستتا  )فييمتتافهتتي ستتيا  الجمتتود التإلضتتيرية للمتتؤتمر العتتالمي الثتتا ي لإلقتتوالإلمال ..إلتتخ. 
بالتعاو  مع المعمد العربي لإلقو  ا  ستا  واتإلتاد المإلتامين  -(  استطاعا الممةمة1993يوليو 
لتمستيق الجمتود   (1993أ  تعقد المؤتمر العربي األول لممةما  حقو  ا  سا  )أبريتل  -العرب

جتتدول أعمتتال  بتتين هتتل  الممةمتتا  وبمتتاء التوافقتتا  حتتول القضتتايا الجوهريتتة المطروحتتة علتتى
المؤتمر  وفي مقدمتما تأكيد مبدأ عالمية حقو  ا  سا   والدعوة لتأسيف مكت  المهوإل الستامي 
لإلقو  ا  سا  والمإلكمة الجما ية الدولية...إلخ. و جإلا الممةما   رغم  قص الموارد  في عقد 

دفعتتة قويتتة ممةمتتة بمتتا فيمتتا الممةمتتا  الدوليتتة الكبتترا ستتاهم فتتي إعطتتاء  87تإلتتالإ موستتع متتع 
القمتتة العالميتتة للقضتتايا المممتتة المطروحتتة علتتى جتتدول أعمتتال المتتؤتمر. و هتتف األمتتر تكتترر قبتتل 

المتتؤتمر العتتالمي الثالتتث لمكافإلتتة العمصتترية و  1994للتمميتتة االجتماعيتتة فتتي كوبممتتاجن عتتام 
   ...  وهكلا200125والتمييع العمصري اللي عقد في جموب أفريقيا في 

 :رتهاأجهزة المنظمة وإدا
من الجمعية العموميتة  ومجلتف األممتاء  واللجمتة التمهيليتة. وتضتم  26هيكل الممةمة يتكو 

جمتتة حريتتة التترأا   ل)اللجمتتة القا و يتتة متخصصتتة تشتتكيالتما الداخليتتة أما تتة فميتتة وخمتتف لجتتا 
 لجمة تممية الموارد(.  ولجمة حقو  المرأة  لجمة العضوية  والتعبير

وتتتتولى رستتم سياستتاتما ومتابعتتة تمهيتتل   لطة العليتتا بالممةمتتةالستت الجمعيةةة العموميةةة تعتتد
أ شطتما  ولما أ  تتخل فى حدود المةام األساسى جميع القرارا  الالنمة لإلسن سير العمل داخل 

 سموا  تعقد الممةمة جمعيتما العمومية كل ثال  أجمعة الممةمة بما يإلقق أهدافما ويطور عملما.
تتكتو  الجمعيتة العموميتة متن أعضتاء . تي تإلول دو  عقدها كتل عتامبسب  االعتبارا  المالية ال
هتل   .يةقطرالالممةما  العضوة وممثلى األعضاء والمجموعا  األفرو ومجلف األمماء وممثلى 

التتتي تإلتتول دو  الصتتهة التمثيليتتة فتتي المشتتاركة فتتي الجمعيتتة العموميتتة فرضتتتما التكلهتتة الماليتتة 
كما يسمش المةام األساسي بدعوة ممثلين عن ممةما  حقو  . مشاركة كافة األعضاء في الممةمة

 1983ممل تأسيسما فتي عتام  . سا  لإلضور الجمعية العمومية كمراقبين لتععيع التواصل معماا 
  أولما التأما في الخرطوم  في فبراير جمعيا  عمومية بعس  عقد  الممةمة 2008حتى أبريل 

  . 2008أبريل    ورخرها ا تةما في القاهرة  في1987
ويقدم تقريراً توجيه عمل الممةمة باقتراح السياسا  ومتابعة التمهيل    ألمناءامجلس ولى تي

عتتن  شتتاط الممةمتتة وحالتتة حقتتو  ا  ستتا  فتتى التتوطن العربتتى ختتالل متتدة واليتتته إلتتى الجمعيتتة 
 متتن بتتين أعضتتا ما ورختترين الاألخيتترة مجلتتف متتن عشتترين عضتتوا تمتختتبمم الالعموميتتة. يتشتتكل 

يتجاون عددهم خمستة أتتخا، يإلتق لاعضتاء الممتخبتين اختيتارهم متن بتين األعضتاء العتاملين 
بالممةمة لمدة ال تتجاون مدة والية المجلف الممتخ . يراعى فى تشكيل المجلتف تشتجيع عماصتر 
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الشباب والمساء والتوان  الجغرافى فى تمثيتل أقطتار التوطن العربتى. فتترة واليتة مجلتف األممتاء 
 سموا  تمتمى با تخاب مجلف األمماء الجديد فى الجمعية العمومية العادية التالية. ثال  

للممةمة لمتدة ثتال  ستموا   والتتي  اللجنة التنفيذيةمجلف األمماء من بين أعضا ه  تاريخ
  وتكو  مسئولة أمامه مباتترة. تتكتو  اللجمتة متن ر تيف مجلتف هي بمثابة مجلف إدارة الممةمة

  األمتتين العتام  أمتين الصتتمدو   وثالثتة أعضتتاء يختتارهم مجلتف األممتتاء متن بتتين ه ا بتو األممتاء
 -يختتار  مجلتف األممتاء متن بتين أعضتا ه لمتدة ثتال  ستموا التلي  -األمةي  العةاميقتوم أعضا ه. 

. ويكو  مستئوال أمتام اللجمتة التمهيليتة   تعاو ه أما ة عامة من الهميينبلدارة العمل اليومي للممةمة
  ممتتاء عتتن إدارة األعمتتال التمهيليتتة للممةمتتة وأموالمتتا  ويمثتتل الممةمتتة لتتدا الغيتترومجلتتف األ

  ويتإلد  باسمما فى جميع األمور المالية وا دارية والقضا ية.
مدو  ألكثر ال يجون تغل مركع ر يف مجلف األمماء أو  ا به أو األمين العام أو أمين الص

ممتل إ شتا ما حتتى اسة الممةمة )أو مجلتف األممتاء( ر . تولى فتإلي رضوا  من دورتين متتاليتين
. 2000. واستمر الممص  األخير حتى تم تغيير تسميته إلى ر يف مجلف األمماء في العام 1988

علي   ثم 1997تولى ر اسة الممةمة بعد فتإلي رضوا  كل من أدي  الجادر  وهو عراقي  حتى 
 مجلتف األممتاء. ةستار  جاستم القطتاميأثتر    تتولى علتى 1998حتى استقالته فتي فبرايتر أومليل 
 2008  ثتم تتم التجديتد لته فتي أبريتل ر يسا لمجلتف األممتاء  ا تخ   أمين مكي مد ي 2004وفي 

  اختار  جاسم القطامي  من 2004العمومية السادسة  التي ا عقد  في  الجمعيةلكن لهترة ثا ية. 
تعاقت  علتى أما تة الممةمتة صت  األمتين العتام  فيما يتصل بمم ر يساً ترفياً مدا الإلياة.  الكويا
التتلي اختيتتر متتن قبتتل الجمعيتتة متتم هتتو ستتعد التتدين إبتتراهيم أولفقتتل   ثالثتتة اآل حتتتى  تاسيستتماممتتل 

 .2008أبريتل الممص  حتتى  مإلمد فا ق  ثم تولى 1986 ميما تمهيليا حتى استقالته فيأالتأسيسية 
 .27عوإل أميما عاما للممةمة لمدة ثال  سموا  في الجمعية العمومية األخيرة  تم ا تخاب مإلسن

 
 : الديمقراطية الداخليةو االستقاللية

استقالليتما عن الإلكوما  واألحتعاب السياستية فتي العتالم العربتي. وقتد على تؤكد الممةمة 
  والتأكيتد علتى أو أجمبتي ععن  هل  االستقاللية بقيود إجرا ية بدءا بإلةتر قبتول تمويتل حكتومي

ين مستتئوليا  قياديتتة فتتي الممةمتتة ومستتئوليا  قياديتتة فتتي العمتتل الإلعبتتي  وتجميتتد عتتدم الجمتتع بتت
عضتتوية أي مستتئول قيتتادي فتتي الميئتتا  القياديتتة للممةمتتة يتبتتوأ مستتئوليا  وناريتتة فتتي بلتتد  أو 

 .28مماص  حكومية ر يسة لإلين ا تماء فترة واليته الرسمية
كلما القيادية  ومعالجة متا قتد يعتتري تشترط الممةمة التعددية االجتماعية والسياسية في هيا
  2000العتام وفتي الإلقيقتة  ممتل . 29صيغة هل  التعددية من جترء اال تخابتا  فتي هيئاتمتا القياديتة

% فتي مجلتف 18.3  وبلغا  ستبة الستيدا  % تقريبا40تغير مجلف األمماء بمسبة   2008حتى 
تتم تجديتد ثلتث أعضتاء (  2000 برأكتتو)الخامستة ي الجمعيتة العموميتة فهت .األمماء  في المتوسل

تتتم   (2004 تتوفمبر ) فتي دورتمتتا السادستةوستيدا  فتتي المجلتتف.  4وتتم اختيتتار  مجلتف األممتتاء 
ة بعاستتفتتي التتدورة الستتيدا  فتتي المجلتتف.  4تجديتتد  صتتإ أعضتتاء مجلتتف األممتتاء  وتتتم اختيتتار 

% من األعضتاء 30ة   تم التجديد في مقاعد مجلف األمماء بمسب(2008أبريل للجمعية العمومية )
 .30العشرين
 

 التمويل:
ورسوم اال تساب  والتبرعتا  غيتر والدا مة تتكو  مالية الممةمة من االتتراكا  السموية 

وعا د بيع   31المشروطة المقدمة من أتخا، ومن جما  ال تتعارإل أهدافما مع أهداي الممةمة
لكتتتن يالحتتتي أ  قيمتتتة  .متتتن تبرعتتتا  أعضتتتا ماالممةمتتتة مطبوعاتمتتتا  وعا تتتد وديعتتتة جمعتمتتتا 

. بالمستبة % متن أ شتطة الممةمتة90حتوالي  التبرعا  تغطي  فيما ا جمالية مإلدودة االتتراكا 
تضمن التبرعا  من العرب المقيمين في الخارج إأا ما كتا وا ال يعالتو    فل ما تهرديةاللتبرعا  ل

  كمتا   أيتة جمستية عربيتةاألجمبي اللي اكتستال تقبل تبرعا  ولكن   مإلتهةين بجمسيتمم العربية
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أ ته يتعتارإل على أساس   تمويل حكوميالممةمة أي تلقى ال تكلل    .48تقبل تبرعا  عرب  ال
تماما مع واجبا  الممةمة في الرقابة على أداء الإلكوما  في مجال حقو  ا  سا   ويقوإل متن 

يمكتن أ  يعرضتما  علتى  قتد هتلا األداء  ستيما فتي مجتال الإلمايتة  فضتال علتى أ ته ة الممةمتةقدر
يجعتتل  -وفقتتا للممةمتتة –  أل تته أي تمويتتل أجمبتتي الممةمتتة كمتتا التقبتتل لضتتغوط هتتل  الإلكومتتا . 

التهاعتتل الإلقيقتتي متتع  هاهقتتديتبتتدو وكأ متتا امتتتداد لممةمتتا  فتتي الختتارج  و الإلقوقيتتة الممةمتتا 
بما الختامى حساميعا ية الممةمة وماقش ت. 32المؤسسا  الوطمية والشعبية ومع الإلكوما  العربية

  فى جمعيتما العمومية.
لدرجتة أ متا اضتطر  لستإل   تشمد الممةمة دا ما عجعا في الميعا يتة وعجتعا فتي المهقتا 
 -  كا تا قضتية التمويتلمن ثمو .جعء من وديعتما لتمويل عجع التمويل وتغطية المهقا  المتعايدة

تإلتول كثيتر هل  المشتكلة طأة ناد من ووقد    الر يسة في عمل الممةمة.شكالمإحدا ال -والتعال
مما أدا إلى وقإ تإلويل حصتة اتتتراكا  أعضتاء هتل    من أفرو الممةمة إلى ممةما  عضوة

فتتي الممةمتتا  للممةمتتة. كمتتا كتتا  طبيعيتتا أ  تخصتتص هتتل  الممةمتتا  حمالتمتتا لجمتتع التبرعتتا  
  مجال ا  هتا  وفى مما أثر على جا   ممم من موارد الممةمة.  بلدا ما أل شطتما وليف للممةمة

ووضعا ال إلة مالية حدد   ممص  أمين الصمدو  باال تخاب من مجلف األمماء مباترة  جعلا
ووضتعا خمستة   واتترطا تتوقيعين علتى األقتل للستإل  متن البمتو   مسئولية ا  ها  وقواعد 

عيتتة الجم مجلتتف األممتتاء  اللجمتتة التمهيليتتة  أمتتين الصتتمدو  ) مستتتويا  متتن الرقابتتة علتتى ا  هتتا 
متتن قيتتادا   الثتتةالصتتمدو  ث وقتتد تتتولى أما تتة .ختتارج الممةمتتة(مراجتتع حستتابا  متتن  العموميتتة 
ممتل أبريتل    ثتم مإلمتد المستكوريوخلهته فتى بتو جمعتة غشتير صدقى الدجا ى  أحمد الممةمة هم

200833. 
 

 المعيار السلوكي -ثانيا
 

في مجال ف جاال  الإلقوقية.تتعدد أ شطة الممةمة وتتموو فيما بيمما  وتغطي تقريبا كافة الم
عشتترا   ميمةتتتفتتي أو تتتاركا الممةمتتة  ةمتتا  ،هاونشةةر بهةةا التوعيةةةتعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان و

 في الإلوارا  الجاريتة ساهماو  حلقا  البإلث وإلقاء المإلاضرا   وكلل  المؤتمرا  والمدوا 
ممةمتا  العضتوة  . ويتتم ألت  بمشتاركة األفترو وال34على المستويا  الوطمية وا قليمية والدولية

إلتى  2000فمتثال فتي الهتترة متن أكتتوبر  الميئتا  العربيتة والدوليتة المعميتة.بعت  وبالتمسيق متع 
 تدوة وحلقتة بإلثيتة حتول موضتوعا   15 ةما الممةمتة أو تتاركا فتي تمةتيم   2004 وفمبر 

عين عن مكافإلة العمصرية والتمييع العمصري  حقو  ا  سا  والمتغيرا  الدولية  أوضاو المداف
ا عتتالم حقتتو  ا  ستتا   الطريتتق إلتتى الديمقراطيتتة  الديمقراطيتتة والتمميتتة  العمتتإ ضتتد المستتاء  

والإلقتو  االقتصتادية واالجتماعيتة والثقافيتة فتي العتالم العربتي  وتهعيتل اتهاقيتة   وحقو  ا  سا 
ودور  فتتي بيتتة المجتمتتع المتتد ي فتتى البلتتدا  العرالقضتتاء علتتى جميتتع أتتتكال التمييتتع ضتتد المتترأة  

التلي ا عقتد   تاركا الممةمة في مؤتمر قضايا ا صالح العربتي  الرايتة والتمهيتلكما  ا صالح.
والتتلي صتتدر  عمتته وثيقتتة ا ستتكمدرية عتتن قضتتايا   2004فتتي مكتبتتة ا ستتكمدرية فتتي متتارس 

ويالحتتي أ  الجتتعأ السياستتي والقتتا و ي متتن الوثيقتتة هتتو مستتاهمة  ا صتتالح فتتي التتوطن العربتتي.
قليمتي و تدوة  علتى المستتوا ا متؤتمر  2000وبالجملة  تتاركا الممةمتة فتي حتوالي  ة.الممةم

فتتي متتؤتمر الستتكا  والتمميتتة الممةمتتة  ةشتتاركم  متتن أهممتتا  حقتتو  ا  ستتا فتتي مجتتال   دوليالتتو
  والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة ببكين تي سبقتهلا الجمود التإلضيريةو (1993)سبتمبر   بالقاهرة
لمتتؤتمر العتتالمي لمكافإلتتة   واممتتتدا الممةمتتا  غيتتر الإلكوميتتة التتلي ستتبق المتتؤتمر   وفتتي1995

 .تي سبقتهلا الجمود التإلضيريةو 2001" في ديربا  العمصرية والتمييع العمصري
باالتتتترا  متتع اتإلتتاد المإلتتامين العتترب  -أسستتا الممةمتتة التةةدري ،التعلةةيم وفةةي مجةةال 
بمتتدي  شتتر التتوعي   1989عتتام  بتتتو ف 35ا  ستتا  المعمتتد العربتتى لإلقتتو  -والرابطتتة التو ستتية

التعليم والتدري  والتوثيق فتى مجتال مساهمة في لوالمعرفة بإلقو  ا  سا  في الوطن العربي  وا
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وقتد . 1993حقو  ا  سا . وقد حان المعمد على جا عة اليو سكو لتعليم حقو  ا  ستا  عتن عتام 
بإلكتتم  -إأ يشتتغل أمتتين عتتام الممةمتتة عمتتد لتتى مأسستتة عالقتمتتا العضتتوية بالمعحرصتتا الممةمتتة 

كما ترتش الممةمة اثمين من أعضا ما لعضوية  ممص   ا   ر يف مجلف إدارة المعمد  -و يهته
بإلكتم و يهتته اجتماعتا  مجلتف أممتاء -مجلتف إدارة المعمتديإلضر ر يف ومجلف إدارة المعمد  

ويصتتدر  ياجتتاتمم التدريبيتتة.ويمتتاقش متتع المجلتتف والممةمتتا  العضتتوة فتتى الممةمتتة احت  الممةمتتة
تمتم فضال  لإلقو  ا  سا   المجلة العربية  هى متخصصة فى مجال حقو  ا  سا المعمد مجلة 

والبإلتث فتى مهتاهيم حقتو    بدعم التمةير فى مجال حقو  ا  سا  وتطوير   عن دورها التثقيهى
ع حقتو  ا  ستا  فتى التبالد وتشجيع الدراستا  الميدا يتة حتول واقت ا  سا  داخل البلدا  العربية 

قتام عتدد كبيتر مممتا  أصتدر المعمتد عشترا  متن الكتت  والدراستا  با ضافة إلى ألت   العربية. 
متتدرب ممتل  رالي أكثرمن ستبعةبتدري  لمعمد فضال على أل   قام ا على دراسا  ميدا ية مممة.

و دورا  تتتتدري  أو المتخصصتتتة أ )دورة ممتتتلرعمبتاوا( تأسيستتته عبتتتر دورتتتته الستتتموية العامتتتة
تإلتث الممةمتة باستتمرار التدول العربيتة علتى تضتمين متادة أيضا في مجال التعلتيم   .36المتدربين
 سا  في البرامل التعليميتة  وتطتوير الممتاهل التعليميتة والتربويتة لتتتال م متع القتيم التتي حقو  ا 

 . 37تتضممما مبادئ حقو  ا  سا 
بالمشتتاركة متتع اتإلتتاد المإلتتامين العتترب   ةمتتة ةمتتا المم وفةةي مجةةال التوثيةةي وتقنياتةة ،

ورتتتة عمتتل موستتعة حتتول التوثيتتق والتعلتتيم وا عتتالم فتتي مجتتال   1987وممةمتتة اليو ستتكو فتتي 
حقو  ا  سا   فإلصا أوضاو التوثيق في مجال حقو  ا  سا  في الوطن العربي  ودعتا إلتى 

  مع المعمد العربى لإلقتو  بالتعاو  تاركا الممةمةكما ا . س تأسيف مركع معلوما  حقو  ا 
فتى تأستيف الشتبكة العربيتة   ممةمة غير حكومية 31وبمساهمة  واتإلاد المإلامين العرب ا  سا 

للتوثيتتتق والمعلومتتتا  حتتتول حقتتتو  ا  ستتتا   لتطتتتوير مستتتتوا تتتتدفق المعلومتتتا  وتبادلمتتتا بتتتين 
 .38وتطوير  ةم المعلوما  فيما  الممةما  المشاركة
أطلقا الممةمة عدة حمال  ضد مةاهر مختلهتة  ،تقصي الحقائيولجان  لحمالتبالنسبة ل

عتن أوضتتاو  وأوفتتد  عتدة لجتتا  لتقصتي الإلقتتا قال تماكتا  حقتو  ا  ستتا  فتي التتدول العربيتة  
(. متن أمثلتة العرا   السودا   اليمن  لبما   الجعا رإلى طا هة من الدول العربية ) حقو  ا  سا 
حملتة التدفاو عتن ستجماء الترأي   (1989التوطن العربتي ) حملة ضتد التعتلي  فتيهل  الإلمال   

بالمسبة للجتا  تقصتي الإلقتا ق   (.1994-93حملة مواجمة  اهرة االختهاء القسري )و(  1991)
بعثة لتقصي الإلقا ق لمعايمة اآلثار ا  سا ية للعقوبتا  علتى الشتع  العراقتي فتي  أرسلا الممةمة

لدولي الواقع المعري اللي يعا ي ممته الشتع  العراقتي. لرأي العام العربي واكشها ل 1991العام 
أخترا إلتى العترا  بعتد  أوفد  الممةمة بعثةكما . 39وطالبا الممةمة بللإلاح بللغاء هل  العقوبا 

ختتالل   البإلتتث فتتي تطتتورا  حقتتو  ا  ستتا   ولتقصتتى األوضتتاو ا  ستتا ية االحتتتالل األمريكتتي
إلتتى البيتتا   بتته  .11/3/2004بيا تتاً فتتي  متتاب  أصتتدر  فتتي أعقا2/3/2004 – 25/2الهتتترة متتن 

اال تماكا  الجسيمة للقا و  الدولي ا  سا ي  والقا و  الدولي لإلقتو  ا  ستا  التتي تتعترإل لمتا 
جتراء العراقيتو  الإلقو  الهردية والجماعيتة للشتع  العراقتي  وأوجته المعا تاة التتى يتعترإل لمتا 

تمتاول ثتم أصتدر  تقريترا مهصتال عتن بعثتمتا  افية. االقتصادية واالجتماعية والثق ما تما  حقوقم
  من ممةور ثالثي يتعرإل لمآسي الإلاضر  وفةاعة الماضي  وأفق المستقبل  تا ل نيارة البعثة

إلقتتتو  ا  ستتتا  المد يتتتة والسياستتتية واالقتصتتتادية ل ها تماكاتتتتوممارستتتا  االحتتتتالل ويتضتتتمن 
  أوضتتاو المشتتكال  البيئيتتة  لمتترأة العراقيتتةاالحتقتتا  األهلتتي  معا تتاة ا  واالجتماعيتتة والثقافيتتة

لممةمتتة إدا تمتتا لجتترا م الإلتترب التتتي تمارستتما وجتتدد  ا القتتا و . والصتتإلهيين  وغيتتاب الصتتإلافة
 دعتتا  و1949القتتوا  األمريكيتتة وحليهاتمتتا بإلتتق العتتراقيين بالمخالهتتة التهاقتتا  جميتتإ للعتتام 

علتى   كتدأو  وضتما  أمتن مواطميته المجتمع الدولي إلى تإلمل مستئولياته تجتا  الشتع  العراقتي
مطلبما األساسي بل ماء االحتالل األجمبي للعرا   وعودة األمم المتإلدة للقيام بدورها فى مستاعدة 

 .40الشع  العراقي على إعادة بماء دولته بلرادته الإلرة
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من مختلإ التدول العربيتة تتابع الممةمة تكاوا المواطمين التي تردها  في مجال الحماية،
مشترها وفقتا ليليتتا  توتراجتتع الإلكومتا  والميئتا  المختصتة بشتتأ ما  و  التدول األجمبيتة. وبعت

في الهترة الممتدة من تتاريخ تأستيف الممةمتة حتتى  الممصو، عليما في المةام الداخلي للممةمة.
تتكوا وبالغتا متن أفتراد  155  تلقا الممةمتة 1987في فبراير  ا عقاد جمعيتما العمومية األولى

 2004إلى  وفمبر  2000وقد تدخلا الممةمة في الهترة من أكتوبر دولة عربية.  19  من وهيئا
تتتكوا ستتمويا متتن كافتتة التتدول العربيتتة عتتدا  167أو  166  أي حتتوالي تتتكوا 500فتتي  إلتتو 

  فضتتتال عتتتن المهوضتتتية الستتتامية لإلقتتتو  ا  ستتتا  الصتتتومال وعمتتتا   وبعتتت  التتتدول األجمبيتتتة
تهتتاو  الإلتتاال  التتتي تتماولمتتا هتتل  الشتتكاوا بتتين حتتاال  فرديتتة توالمهوضتتية الستتامية لالجئتتين. 

       .41وأخرا تضم أعدادا كبيرة من األفراد
عتتعن  الممةمتتة متتن رليتتة متابعتمتتا للإلقتتو  الهرديتتة ببمتتاء قاعتتدة بيا تتا  لال تماكتتا   كمتتا 

ر التدا ر كتلل   عميتا الممةمتة بالمشتاركة فتي الإلتوابالتعاو  مع المعمد العربي لإلقو  ا  سا . 
حول تععيع اآلليا  الدولية لإلماية حقو  ا  سا . فشاركا في المؤتمر الدبلوماسي الدولي لامم 

  و ةمتا  تدوة قا و يتة موستعة 42المتإلدة بروما بشأ  المةتام األساستي للمإلكمتة الجما يتة الدوليتة
ة للممةمتا  غيتر لمماقشة أبعاد المةام األساسي للمإلكمتة  وتتاركا فتي الجمتود الدوليتة وا قليميت

. وعمتد  الممةمتة 2002في يوليو  الإلكومية الرامية للخروج بمل  اآللية المممة إلى حيع الوجود
التلي ستبق أ  وقتع   ةاممتا األساستيعلتى التصتديق علتى الدول العربية    بل ومطالبةتشجيعإلى 

عربتي اللتتلين متن ختالل التإلتالهين التدولي وال  ودعتم الإلضتور العربتي فتي هيئاتمتا عليته معةممتا
كتلل   طالبتا التدول العربيتة إلتى استتكمال تصتديقاتما علتى ميثتا  إ شتاء   .43تأسسا لملا الغرإل

  المإلكمة األفريقية لإلقو  ا  سا  والشعوب.
تتتاركا الممةمتتة فتتي أعمتتال اللجمتتة الهرعيتتة حمايةةة نشةةطاء حقةةوق اإلنسةةان، مجةةال وفةةي 

إلتتى أ  تتتم إقتترار  متتن جا تت  لجمتتة حقتتو   المكلهتتة بلعتتداد إعتتال  حمايتتة  شتتطاء حقتتو  ا  ستتا 
تار  أعضاء مجلف أمماء الممةمة فتي المتدوة ا قليميتة حتول رليتا  حمايتة  شتطاء ا  سا . كما 

حقو  ا  سا   والتي عقدتما الممةمة باالتترا  مع البر امل العربي لمشطاء حقو  ا  سا   في 
 .44المصرية والعربية  وتار  فيما ممثلو  عن ممةما  حقو  ا  سا  2007

تعتد الممةمتة متن بتين الممةمتا  العربيتة غيتر الإلكوميتة القليلتة التتي   إلصداراتبالنسبة ل
ممتل العتام  تصتدر الممةمتةتما حتتى اآل . أحافةا على إصدار مطبوعا  دورية ممتةمة ممتل  شت

عتتن اً وتقريتتراً ستتموي "  شتترة الممةمتتة العربيتتة لإلقتتو  ا  ستتا "  تتتمرية 45شتترة دوريتتة  1987
بعمتتوا  " تتدوا  كتتت  سلستتلة و  1987" ممتتل العتتام 46"حالتتة حقتتو  ا  ستتا  فتتى التتوطن العربتتي

تغيتتر إلتتى  "فتتي التتوطن العربتتي بعمتتوا  "حقتتو  ا  ستتا ومجلتتة بإلثيتتة غيتتر دوريتتة   "47فكريتتة
التتى تستاعد فتى تترويل  49والدراستا    وبعت  الكتت 1997في عتام  48"قضايا حقو  ا  سا "

  الممةمة أتتكاالً أخترا متن المطبوعتا  كلمتا اقتضتا الإلاجتة كما تصدر . حقو  ا  سا مبادئ
  51العيارا  الميدا ية وبعثا  تقصتى الإلقتا ق   والتقارير الخاصة بمتا ل50مثل البيا ا  الصإلهية

. 52أو ممةماتما المتخصصة بع  المشاريع المشتركة مع األمم المتإلدةأعمال إصدارا  تغطي و
 .200553ل عربى تامل عن حقو  ا  سا  والإلق فى التممية فتى العتام دلي أول الممةمة  شر و
وبتالطبع يستمم هتلا . 2002فتي  علتى تتبكة اال تر تا للممةمتةتصتميم موقتع الكترو تي  ملل   تك

  الموقع في نيادة الإلضور ا عالمي للممةمة  وفي توصيل رسالتما.
 

 الخطاب الحقوقي للمنظمة -ثالثا
مضتمو  الخطتاب الإلقتوقي للممةمتة متن أجتل استتخال، ستماته يإلاول هتلا القستم تإلليتل 

 .وخصا صه األساسية
.   كمتتا اتضتتش عاليتتهأيضةةا حقةةوق الشةةعوبوعلةةح حقةةوق األفةةراد خطةةاب المنظمةةة يركةةز 

صإليش أ  هلا يميع خطاب الممةمة عن كثير من الممةما  الإلقوقية عبر العالم  إال أ  هلا لتيف 
 عتالما  الإلقوقيتة فتي أفريقيتا وأمريكتا الالتيميتة وبتالطبع فتي البدعا من القول. فالعديد متن الممةمت
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  ألتت  إلتتى مصتتدر واقعتتي ايعتتع  قتتد فتتي حالتتة الممةمتتةإلتتق الشتتعوب فتتي خطابمتتا. متتتم بالعربتتي ت
  54يتتلخص فتتي أ  بعت  الشتتعوب )واألراضتي( العربيتتة التتعال واقعتتة تإلتا االحتتتالل األجمبتتي

متن  اكبيتر اعتددعلتى خطتاب الممةمتة  ستيما أ   ةقوميتيرجتع إلتى تتأثير العماصتر ال فكري رخرو
يشتتغل القوميتتو  كثيتتر متتن    كمتتا55يمتمتتو  إلتتي التيتتار القتتومي العربتتيالممةمتتة كتتا وا مؤسستتي 

 المماص  القيادية المممة في الممةمة. 
ال يمكتر  ثر انبثاق المنظمة م  ثنايا التيار القومي علةح خطابهةا أهل التساال  وهما يثور 
ثر با شتغاال  الهكتر القتومي. أأ  خطتاب الممةمتة تت -ن العام الجديتد للممةمتةاألمي-مإلسن عوإل

إأا كا ا طبقا له  تعارإل مع جدول أعمال حقو  ا  سا . يال أ ه ويرا أال غضاضة في أل   و
لإلق تقرير المصير وإ ماء احتالل األراضي العربية ووقإ العتدوا  عليمتا  يةالممةمة أعطا أول
حقتو  ا  ستا   هستما تضتع هتلا الإلتق فتي صتدر الشترعية الدوليتة فتي المتادة مثال  فل  أسبقيا  

الخاصتين بإلقتو  ا  ستا  المد يتة والسياستية وحقوقته االقتصتادية التدوليين ) ولى متن العمتديناأل
 (2002)التتتي تأسستتا عتتام  الدوليتتة  ويجتترم ميثتتا  المإلكمتتة الجما يتتة (واالجتماعيتتة والثقافيتتة

إأا كا تتا الممةمتتة ال تمستتا  وراء ومتتع التتدولي فتتي تعريهتته حتتتى اآل . وإ  أخهتتق المجت العتتدوا 
فتي التوطن  إلقو  الجماعا  ا ثمية المختلهتةعمد تماولما لالدعوة إلى تهتيا وحدة التراب الوطمي 

  الممةمتة كا تا مطالبتة أ  فل  ا عال  العالمي لإلقو  األقليا   هسه لتم يهعتل. وال يةتن العربي
عتتن حقتتو  ورد  فتتي الشتترعة الدوليتتة لمجتترد أ متتا تماثتتل ا شتتغاال  الهكتتر  بتتالتخلي عتتن التتدفاو

  .56  كما يقرر عوإلالقومي
  ومتا يجتر  ألت  متن تتدخل فتي عالميةة حقةوق اإلنسةانحتول  فتي العتالم العربتي جتدل ةثم

الشئو  الداخلية للدولة. وقد أسهر هلا اللبف عن ا صراي بع  الإلكوما  العربية عن اال ضمام 
هاقيتا  الدوليتة الخاصتتة بإلقتو  ا  ستا   كمتتا  متر أيضتاً فتي موقتتإ التدول العربيتة متتن إلتى االت

الميثتتا  العربتتي لإلقتتو  ا  ستتا  والتتلي صتتدر متتن ختتالل جامعتتة التتدول العربيتتة. وتقتتإ الممةمتتة 
  فتي ا عتال  العتالمي لإلقتو  ا  ستا  وممةومتة ءالعربية لإلقو  ا  سا  مع المهتاهيم التتي جتا

اعتقاداً ممما أ ه ال يوجد تعارإل   مود والمواثيق الدولية الممبثقة عن األمم المتإلدةا عال ا  والع
ورغتم أ  عبتارة حقتو  ا  ستا  استتخدمما  بين هل  المواثيق وجوهر الثقافة العربية وا ستالمية.

الغتترب أوالً  إالأ أ  مضتتمو  وجتتوهر هتتل  الإلقتتو  جتتاء  تيجتتة  ضتتال إ ستتا ي طويتتل وثتتورا  
. كمتا أ  ا عتال  العتالمي لإلقتو  متاممتة فيمالمية كا  للعرب والمسلمين مساهماتمم الإ سا ية وع

   تيجتة ءا  سا  لم يكن مجترد وثيقتة غربيتة أو مجترد أفكتار غربيتة فرضتا عليمتا  ولكممتا جتا
مهاوضا  وجمود إ سا ية تار  فيما المجتمع الدولي كلته متن ختالل االمتم المتإلتدة  ويمثتل الإلتد 

ولكتن المالحتي أ  المواثيتق  لتوافق بين كل هل  الدول بإلضاراتما وثقافاتمتا المختلهتة.األد ى من ا
والإلقيقة أ  معةم التلين يأختلو  الخصوصتية  التى تصيغما الإلكوما  العربية تعمل بعكف أل .

في مجتال حقتو  ا  ستا   قيضتا للعالميتة  يهعلتو  ألت  ل فتال  متن االلتعامتا  الدوليتة فتي هتلا 
هكرة العالمية في مجال حقو  ا  سا  هي التي  قلا حقو  ا  سا  من مجرد تتأ  متن ف المجال.

كمتا أكتد  قترارا   -الشئو  الداخلية لتصبش جتعءا  متن القتا و  التدولي. وعالميتة حقتو  ا  ستا 
ال تتعتارإل متع فكترة التمتوو الثقتافي والخصوصتية الثقافيتة  -مؤتمر فيما العالمي لإلقتو  ا  ستا 

 . 57يضاً حق من حقو  ا  سا  والشعوبالتي هي أ
إرستاء مبتدأ  ربما يكتو  أحتد إستماما  الممةمتة هتو مشتاركتما فتي الجمتد التدولي متن أجتل

تأستيف لجمتة للممةمتا  غيتر الإلكوميتة فتي  1992فتى العتام  تاركاقد و. عالمية حقو  ا  سا 
طتتا  المشتتاركة فتتى متتدي توستتيع  ب(  1993)فييمتتا  لمى لإلقتتو  ا  ستتا اللمتتؤتمر العتت للتإلضتتير
العربيتتة غيتتر  وبلتتورة رايتتة مشتتتركة للممةمتتا   اوإثتتارة االهتمتتام بأهدافتته وقضتتاياه المتتؤتمر

اجتمتاو موستع للممةمتا  العربيتة غيتر  بترتيت الممةمتة قامتا ثتم  الإلكومية تجا  جدول أعمالته.
ال لتععيتع متدخالعتالمى لإلقتو  ا  ستا   دعا إلى أ  يكو  المتؤتمر  1992أكتوبر فى   الإلكومية

أو بتدعوا الخصوصتية الثقافيتة والعرقيتة عممتا وعتدم التراجتع  التى تإلققتا  وتطوير المكتسبا 
خلتق رليتة مركعيتة عليتا فتى ميتدا  حقتو  ا  ستا  تضتمن ب طالت كمتا . المساس بالسيادة الوطمية
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قتد ع ثتم أوضتاو حقتو  ا  ستا  با تقا يتة. وعتدم التعامتل متع إعمال معايير واحتدة لمتل  الإلقتو  
عربيتة متماستقة للممةمتا  بلورة رايتة سعى إلى  1993ر تإلضيرا عربى موسع فى ربيع مؤتم

غير الإلكومية  وتعميق إطارا  التمسيق مع الممةما  غير الإلكومية على مستوا العتالم  وعقتد 
تمةتتيم  فتتي الممةمتتة أيضتتاثتتم تتتاركا  لقتتاء مشتتتر  متتع هتتل  الممةمتتا  يستتبق المتتؤتمر العتتالمي.

الموضتتتوعا  األخيتتتر وقتتتد  تتتاقش  .(1993لعربتتتي لإلقتتتو  ا  ستتتا  بالقتتتاهرة )أبريتتتل المتتتؤتمر ا
ة العربيأتة  المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لإلقو  ا  سا   وتل  التي تممأ تعوب األمأ

طار التمسيق إوتمأ استبعادها من جدول أعمال المؤتمر العالمي مثل حقأ تقرير المصير  كما  اقش 
بين الممةما  المعميأة بإلقو  ا  سا  داخل المؤتمر العالمي وعلى المدا الطويتل. وقتد  والتعاو 

تتمأ االتهتا  علتتى أ  تتتولى الممةمتة العربيتتة لإلقتو  ا  ستا   واتإلتتاد المإلتامين العترب  والمعمتتد 
العربي لإلقو  ا  سا  تمسيق الجمود من أجل ضما  مشاركة الممةما  العربيتة غيتر الإلكوميتة 

مؤتمر العالمي لإلقو  ا  سا   ومتابعة القرارا  التي ستصدر عمته  وعتن الممتتدا التدولي في ال
 .اللي يرافق ا عقاد  للممةما  غير الإلكومية

. حقةوق اإلنسةانالعولمةة ولعالقةة بةي  رؤية نقديةة لأ  خطاب الممةمة يإلمل  يرتبل بلل 
ولم تعد اال تماكا    قا و  الدولىجعءاً من الحقو  ا  سا  أصبإلا  في  ل العولمةمن  احية  ف

تتدخل فتي  غتد بتل   الجسيمة لإلقو  ا  سا  في أي مكا  من العالم متن الشتئو  الداخليتة للدولتة
 اهتمام المجتمع الدولي ككل  وتتطل  تدخله  وإ  كا ا معايير هلا التدخل تثير الكثير من الجدل.

معالجتما فتي  طتا  إقليمتي مإلتدود  وإ متا  اتسعا دا رة حقو  ا  سا  لتشمل قضايا ال يمكنكما 
عالوة على  بيئة.الالإلق في و الإلق في التمميةو على مستوا الكوك   مثل الإلق في السالم تعالل

جعتتل التطتتور المتتلهل فتتي  قتتد. فالعولمتتة تتل الإلقتتو  السياستتية والمد يتتة كثيتتراً فتتي ألتت   تتتدعما 
 تماكتتا  التتتي تإلتتد  لإلقتتو  إخهتتاء االالممكتتن  غيتتر تكمولوجيتتا االتصتتال وثتتورة المعلومتتا  متتن

متتن عمتتل   التتدول الماميتتةبمتتا فيتته   فتتي العتتالم يتتةإلقوقوالجمعيتتا  الممةمتتا  المكتتن و  ا  ستتا 
أصبش من السمل التإلتر  دوليتاً فتي   . ومن ثم"مجموعة تبكا  لإلقو  ا  سا  متعددة الجمسية"

ضاعها ثورة التجارة العالمية ل   كلمواجمة اال تماكا  المإللية ومسا دة  شطاء حقو  ا  سا . 
 االتصتالوال تت  أ  مثتل هتلا  .من  قاط االتصال بين المجتمعا  الممهتإلة والمجتمعتا  الممغلقتة

والتعامتتل متتع مؤسستتا  التمويتتل الدوليتتة والبمتتو  يتتدفع إلتتى التقتتدم فتتي مجتتال التتوعي بالإلريتتا  
تتتربل بتتين  التمويتتل الدوليتتة  ومؤسستتا الغربيتتة أ  معةتتم التتدول ستتيمااألساستتية والديمقراطيتتة  

المساعدا  التي تقدمما للدول المامية وبين سجل حقو  ا  ستا  والتإلتوال  الديمقراطيتة فتي هتل  
  .59  وهو ما يعري بالمشروطية الدولية. رغم أ  الممةمة تتخل موقها متإلهةا ممما58الدول

فتي ام حقو  ا  ستا  مشكلة حقيقية تواجه تععيع الديمقراطية واحتر ثمةمن  احية أخرا  
أ أ المةام الدولي القا م حالياً ليف  ةاماً ديمقراطياً حيث توجد فيه دولة عةمى  يالعولمة  وه  ل

واحدة هي الواليتا  المتإلتدة األمريكيتة تريتد أ  تهترإل قوا يممتا و متل استتمالكما وثقافتمتا علتى 
مواجمة قضايا حقتو  ا  ستا  أو   مر  المعايير المعدوجة واال تقا ية في. ومن ثم  العالم أجمع

فتتل    مد يتتة قتتد استتتهاد  متتن عصتتر العولمتتةوإأا كا تتا الإلقتتو  السياستتية وال المشتتاكل ا  ستتا ية.
عتتالم  إلتتو ال مطتترد فتتي ا اتجتتثمتتة ف. المصتتي يكتتن لمتتا  هتتف الإلقتتو  االقصتتادية واالجتماعيتتة لتتم 

تتتديد فتتي الثتتروة  علتتى تركيتتع   واستتتقطاب تتتديد فتتي الهقتتر التتلي اتستتعا دا رتتته بشتتكل  مخيتتإ
إلغتتاء كثيتتر متتن إلتتى العولمتتة وقتتد أد  مستتتوا التتدول ومستتتوا األفتتراد داختتل الدولتتة الواحتتدة. 

تخهتي  أجتتور ومرتبتتا  و   ومتن ثتتم نيتادة البطالتتة وخهتت  ها تل فتتي عمصتر العمتتل  الو تا إ
تت  علتى وتر ص الكثير من المعايا والإلقو  التي كتا وا يإلصتلو  عليمتا.يالعمال والمو هين وتقل

وتركتع الثتروة فتي أيتد قليلتة.   نيادة مطردة في فئا  ما تإلا خل الهقر  وتمميش هل  الهئتا  هلا
  خاصتتة فتتي التتدول فالعولمتتة ت متتدد المويتتة الثقافيتتة  الإلقتتو  الثقافيتتةعلتتى العولمتتة بالمستتبة لتتتأثير 

متن اتجتا  واحتد  فالعولمتة الثقافيتة أ متا تكتاد تكتو  فتي .التي هي حتق متن حقتو  ا  ستا المامية  
في وضع إلى الجموب  بإليث أصبش األخير  (لواليا  المتإلدة والدول الصماعية الكبراالشمال )ا

 ً  . 60المتلقي دا ما
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علتتى  أواختتر التستتعيميا  متتن القتتر  الها تتاحتتتى  كةةان تركيةةز الخطةةاب الحقةةوقي للمنظمةةة
  ل سةائر حقةوق اإلنسةانالحقوق المدنية والسياسية، ثم اتسعت دائةراة االهتمةام والتركيةز لتشةم

 -الطهتل -  وحقو  الهئا  األولى بالرعاية )المترأةالإلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوهي 
(. ومتتن ثتتم  أصتتبش أوو االحتياجتتا  الخاصتتة -األقليتتا  ا ثميتتة والملهبيتتة -ئتتو  والمتتانحو الالج

ا  حقتو  ا  ستا  فتي العتالم الخطاب الإلقوقي للممةمة يتسم بالشمول فتي تماولته لقضتايا وا تماكت
الإلقتتو   وفئتتةالإلقتتو  المد يتتة والسياستتية  فئتتةأ  همتتا  تهاعتتل إيجتتابى بتتين فتتال تتت   العربتتي.

  .61والعكف صإليش األولى تدعما األخيرة    وأ ه كلما دعمااالقتصادية واالجتماعية
خر  وقد أدركتا الممةمتة هتلا التغيتر مبكترا فتي المصتإ األول متن التستعيميا   لكممتا تتأ

  التلي  ةمتته 1993كثيرا فتي تضتميمه خطابمتا. فقتد أكتد المتؤتمر ا قليمتي بالقتاهرة  فتي أبريتل 
الممةمة مع رخرين للتإلضير للمؤتمر العالمي لإلقو  ا  سا   على ترابل حقو  ا  سا   وعتدم 

 .62إمكا ية تجع ة الإلقو  المد ية والسياسية والإلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ثمة تهسيرا  متبايمة لمتلا التغيتر  أبرنهتا أ ته جتاء  تيجتة استتجابة الممةمتة على أية حال  

عقتدتمم  ثتال   تدوا للتغير في الخطاب الإلقتوقي فتي العتالم. فلتيف سترا أ  هتلا التغيتر جتاء بعتد 
الممةمة باالتترا  مع المهوضتية الستامية لإلقتو  ا  ستا  وبر تامل األمتم المتإلتدة ا  متا ي عتن 

 الإلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية فتي العتالم العربتي  و1999و  ا  سا  والتممية في حق
  علتتى التتتوالي. كتتأ  هتتلا التغيتتر عبتتر عتتن مواكبتتة التإلتتول 2004و 2003وحقتتو  المتترأة  فتتي 

الموعي في تماول حقو  ا  سا  االقتصادية واالجتماعيتة والثقافيتة  حيتث أصتبش يمةتر إلتى هتل  
من ممةور الإلقتو  ولتيف متن ممةتور االحتياجتا . وفتي الإلقيقتة  لتم تأختل هتل  الإلقتو   الإلقو 
ما من االهتمام والدراسة على عكف الإلقو  المد ية والسياسية  واللي كا  من أهم مةاهر   صيب

ضتتعإ اآلليتتا  الدوليتتة المقتتررة لالهتمتتام بتتالإلقو  االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة وتهعيلمتتا. 
تأخر قيام اللجمة التعاهدية الممبثقة عن العمد الدولي الخا، بمتل  الإلقتو  لستموا  طويلتة. فمثال  

وال نالتا مستألة   كما عجع التوافق الدولي عن الوصول إلى صتيغة تكهتل حتق الشتكاوا الهرديتة
. 63التقاضتتي حتتول هتتل  الإلقتتو  ضتتعيهة فتتي العديتتد متتن البلتتدا  وموضتتع ا قستتام فتتي بلتتدا  أختترا

د ية والسياسية من جا   والإلقو  االقتصادية واالجتماعية متن جا ت  رختر لتم تكو تا فالإلقو  الم
تعتبرا  جا بين لعملتة واحتدة   بتل كا تتا تعتبترا  رايتتين متمافستتين لمستتقبل العتالم. وقتد تجتاون 
العتتالم اآل  تلتتت  ا تتتتكالية وأصتتتبش يعتتتتري بجميتتتع مكو تتتا  حقتتتو  ا  ستتتا  المد يتتتة والثقافيتتتة 

 ة والسياسية واالجتماعية وحق كل الماس في الإلصول عليما.واالقتصادي
كتتا  ممتتاط التركيتتع حالتتة الإلقتتو  فقتتد إأا أختتل ا التقريتتر الستتموي للممةمتتة كدراستتة حالتتة  

مقدمتة تضتمن كتا  التقريتر يحيث  .2004-1987في الهترة في الدول العربية   المد ية والسياسية
ككل  وتقرير خا، معما عتن كتل دولتة عربيتة. ولكتن عن حالة حقو  ا  سا  في العالم العربي 

  أصبش التقرير يتماول الإلالة الإلقوقية في العالم العربي متن ممةتور إقليمتي كلتي 2005ممل العام 
  لم يكن هما  ممةمتا  حقوقيتة 2005تامل  وليف في كل دولة على حدة. مرد أل  أ ه قبل عام 

ية  للا كا  على التقرير أ  يغطتي كتل بلتد علتى حتدة. عربية كافية تصدر تقاريرا عن البالد العرب
تضتتمن مقدمتتة تلقتتي  ةتترة كليتتة علتتى حالتتة حقتتو  ا  ستتا  فتتي التتوطن  2004فمتتثال  تقريتتر عتتام 
  ثتم تقتارير ممهصتلة عتن أوضتاو حقتو  2004والربع األول متن عتام  2003العربي خالل عام 

ير المتغيرا  التي تؤثر على حالة حقتو  . في المقدمة  يتماول التقر64دولة عربية 21ا  سا  في 
ا  سا  في الوطن العربي في الهترة الملكورة  وهي  تتداعيا  االستتراتيجية األمريكيتة لمكافإلتة 

التتتي أحالتتا الممطقتتة إلتتى مستترح ألعمتتال العمتتإ وا رهتتاب  واالحتتتالال  العستتكرية  ا رهتتاب
فى بع  البلتدا    رار المعاعا  المسلإلةلهلسطين والعرا  وتداعياتما على بلدا  الممطقة  واستم

المتإلتدة لتغييتتر التتمةم السياستتية والثقافيتة واالجتماعيتتة فتتى الممطقتتة تإلتتا  واستتراتيجية الواليتتا 
التطتورا  الر يستية  -في كل بلد عربي على حتدة -أما تقارير البلدا   فترصد ا صالح. تعارا 

 ية والسياستية  أو متا يطلتق عليمتا التقريتر فى مجال حقو  ا  سا   وأوضاو حقو  ا  سا  المد
الإلقتتو  األساستتية )وتشتتمل الإلتتق فتتى الإليتتاة  الإلتتق فتتي الإلريتتة واألمتتا  الشخصتتي  الإلتتق فتتى 
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المإلاكمة العادلة  معاملة السجماء وغيرهم من المإلتجعين( والإلريا  العامة )وتضم حرية الرأا 
وحرية السهر  لإلق فى المشاركة السياسية والتعبير  الإلق فى التجمع السلمي  الإلق فى التمةيم  ا

العربيتة متن التوقيتع والتصتديق علتى المواثيتق الدوليتة  . وأخيرا  يتم تتبع موقإ التدول65والتمقل(
 لإلقو  ا  سا . 

 2004  اللي يغطي الهترة متن متارس 66 مر  مالمش التغير في التقرير الثامن عشر قدو
معالجة حالة حقو  ا  سا  في التوطن أصبإلا حيث . 67والتقارير التالية له 2005وحتى مارس 

العربي تتم بممةور إقليمي جمعي  يرصد الجوا   والقواسم المشتركة بين مختلإ البلدا  العربية 
فتي التطتور والةتتواهر وا تتكاليا   فضتتالً عتن قستتمين جديتدين تتضتتمممما التقتارير  ويتمتتاوال  

تعتالل فيمتا االجتماعيتة  وحقتو  الهئتا  الخاصتة. بالرصد والتإلليل قضتايا الإلقتو  االقتصتادية و
حالة الإلريا  العامة. والتطورا  على الصعيد القا و ي  حالة الإلقو  األساسية  األخرا قسام األ

صإليش أ ه يتم أكر الإلقو  الثقافية  إال أ  التقرير ال يماقشما مماقشة ممةمة مثلما يهعتل متع ستا ر 
  الإلقو .

الإلكومتا  العربيتة  القتا و ي  يتتبتع التقريتر ا ضتمام الصتعيد عمتد تمتاول التطتورا  علتى
لالتهاقيا  والمواثيق الدولية )وا قليميتة( لإلقتو  ا  ستا   ويكشتإ التإلهةتا  التتي ستجلتما عمتد 
ا ضتتمامما  ويإللتتل متتدا تإلقيتتق المواءمتتة بتتين القتتوا ين الوطميتتة وااللتعامتتا  المقتتررة فتتي هتتل  

للتطورا  الدستورية والقا و ية التي تمتا فتي العديتد متن البلتدا   االتهاقيا  والمواثيق  ويتعرإل
 وتأثيرها إيجاباً أوسلباً على مسيرة ا صالح في الوطن العربي من ممةور حقوقي.  العربية

النمتتة لتمكتتين الهتترد متتن و  ركيتتعة ستتا ر حقتتو  ا  ستتا  لإلقتتو  األساستتيةا التقريتتريعتبتتر 
  ويتتربل بيممتتا وبتتين ركيتتعة الديمقراطيتتة ريتتا  العامتتةالإليعتبتتر كمتتا  .األختترا هممارستتة حقوقتت

 التطور السياسي والديمقراطي في الدول العربية سلبا وإيجابا.
فيمتتا يتعلتتق بالشتتق االقتصتتادي واالجتمتتاعي لإلقتتو  ا  ستتا   يركتتع الخطتتاب الإلقتتوقي 

ول العربيتة  على إعمال الإلقو  االقتصادية واالجتماعية فتي التد -التقريركما يتبين من  -للممةمة
 -بصتهة خاصتة –  ويبإلتث فتي ستبل مواجمتمتا  مركتعامتاويرصد  قاط الضعإ السا دة في إعمال

فتي العمتل  الإلتق  فتي الستكن  الإلتق على كل من الإلق في العيش الكريم  الإلق في الغتلاء  الإلتق
  بعتت  عتتالوة علتتى ألتت   تتترا الممةمتتة أ. 68فتتي التعلتتيم  الإلتتق فتتي الصتتإلة  والإلتتق فتتي البيئتتة

تعاما  الخاصة بالإلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية يخص حقوقاً ال تتطلت  تتدرجاً فتي االل
فااللتعامتتا  همتتا غيتتر   إعمالمتتا  مثتتل مبتتدأ عتتدم التمييتتع أو مبتتدأ المستتاواة بتتين التتلكور وا  تتا 

 بالمستبةإلتال مشروطة بتالموارد المتاحتة وتتطلت  التمهيتل الهتوري بتدو  تأجيتل أو تتدرج  كتلل  ال
لإلريتتا  مثتتل الإلريتتة الثقافيتتة وحريتتة البإلتتث وا بتتداو. أمتتا االلتعامتتا  التتتي تختتص الإلقتتو  
االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرا  فالدولة مطالبة وملعمتة بتأ  تشترو فتي إعمالمتا )دو  

أ  الإلقتتو  كمتتا يؤكتتد خطتتاب الممةمتتة  .متتاتأجيتتل( باتختتاأ التتتدابير لضتتما  التمتتتع التتتدريجي ب
صادية واالجتماعية في الوطن العربي لن تأخل كامل مداها إال في  تل إعمتال  شتل وديمتامي االقت

الإلتتق فتتى التمميتتة بتتا  يؤلتتإ بتتين فئتتا  الإلقتتو  المد يتتة . األهتتم متتن هتتلا ا  "للإلتتق فتتي التمميتتة"
 .69والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

أكثتر الهئتا  عرضتة   باعتبتارهم لخاصتةاإلقتو  الهئتا  اهتمامتا كبيترا ب التقريترى أولوقد 
تبمتي ويتدعو إلتى   ةأقضتية الممتوإل بإلقتو  المترب -بصهة خاصتة -يمتم التقرير .ال تما  حقوقمم

في العتالم )إلقو  العمال المماجرين بالمسبة ل .ماسياسا  من قبيل التمييع ا يجابي المؤقا لصالإل
فئة هشة متن ممةتور حقتو  يمثلو  ى أ مم إل ممإلقوقبالممةمة رجع اهتمام يف ( العربي أو خارجه

الإلماية القا و ية المكهولة لمم  حيتث تخلتو العديتد متن التشتريعا  المإلليتة ضعإ بسب    ا  سا 
دو  . تطبيقمتتا علتتى مواطميمتتاالتتدول المستتتقبلة أو تقصتتر  بإلقتتوقممالمتعلقتتة متتن المعتتايير الدوليتتة 

تواجه العمال الممتاجرين وأفترن  العديتد متن فاقما من ا تكاليا  التي  لعولمةاأ   الإلديث عن
مثتتل المجتترة غيتتر المشتتروعة وجتترا م االتجتتار فتتي البشتتر. فتتي تماولتته لإلقتتو    هر الستتلبيةواالةتت

العالم تجا ساً  وإ  كا تا  أ  العالم العربي يعتبر من أكثر مماطق األقليا   يةمر خطاب الممةمة



 15 

السياسا  ا يجابية لمعالجة أوضاو األقليتا  هما  بع  الدول تعتبر أقل تجا ساً  ويسجل بع  
تجرا فتي الممتاطق الخاصتة لالحتتالل والمعاعتا   العرقية  بيمما يشير إلى  قص المعالجا  التي
بتين يقتع  -من وجمة  ةر الممةمة -مشكال  األقليا المسلإلة الداخلية. ويةل ا طار األمثل لإلل 

متن أجتل الوصتول إلتى حلتول ستلمية فتي إطتار  اداوبت عمال   ويتطل اال دماجو  مجى االستقالل
ديمقراطي يسود  حكم القا و  والمساواة  وتتوافر فيه سبل ا  صتاي  ويستعى إلتى تأكيتد الوحتدة 

 . 70والسالمة ا قليمية لكل الدول

كمتا يتبتين متن التقريتر الستموي وغيتر  متن  -على الرغم من أ  الخطاب الإلقوقي للممةمتة
يرصتد ويإللتل التطتورا  ا يجابيتة والجوا ت  الستلبية  -لمشترة الدوريتةإصدارا  الممةمة ستيما ا

غالبة  negative الطبيعة السلبيةموضإلاً أبعادها ومدلالً عليما بالمماأج والوقا ع الموثقة  إال أ  
ورغتم بعت    على هلا الخطاب بهعل األمر الواقع بالطبع. في هتلا الخصتو،  يالحتي الخطتاب

العربيتة بمعتدال  غيتر  دولتهاقم أو توسع ا تما  الإلقو  األساستية فتي الت ا يجابيا  هما وهما  
ً   إلو خطير  ووعلى  مسبوقة علتى امتتداد التوطن العربتي.  لإلالتة الإلريتا  العامتةلموساً م تراجعا

يتتربل الخطتتاب بتتين القيتتود المهروضتتة علتتى الإلريتتا  العامتتة والعتتعوي الشتتعبي عتتن المشتتاركة 
أ  البلدا  العربية ال تعال تضع االلتعام بلعمال الإلقتو  االقتصتادية  السياسية. كما يؤكد الخطاب

متن التتدهور  حالتةواالجتماعية ورعاية حقو  الهئا  الخاصة في مرتبة أد تى متن االهتمتام  وأ  
استمرار عجع غالبية الدول العربية عتن تتوفير الرعايتة الخطاب يرصد كلل    الا هل  الإلقو . 

الالجئتتين  ستتيماجتتا  الخاصتتة  والتتلين تتعايتتد أعتتدادهم بمعتتدال  كبيتترة  النمتتة لتتلوي االحتيالا
فمتثال  والمانحين والمماجرين  تيجة الإلروب واالحتالل األجمبي والصراعا  الداخلية المسلإلة. 

 واقع المرأة في العالم العربي مؤسهاً.ال يعال 
سةان )أو ترسةي  دمج مفهةومي التنميةة وحقةوق اإلنيمدي الخطاب الإلقوقي للممةمة إلى 

  وهتو مهمتوم حتديث  ستبياً  لتم يتإلقتق لته بعتد مفهوم التنمية القائمة علح منهج حقوق اإلنسةان(
االستقرار أو االستيعاب التام من جا ت  الجمتا  التممويتة كافتة أو المجتمتع المتد ي أو المؤسستا  

و من صتعاب وتعقيتد. الممولة أو ممةما  األمم المتإلدة  فضال عن أ  المهموم في حد أاته ال يخل
علتى الترغم متن  -1986جاء ا عال  العالمي للإلق في التممية كإلق من حقو  ا  سا  في العتام 

ليؤكد أ ما حق من حقو  ا  سا   وليف مجرد التماس أو  -تإلهي بع  الدول الرأسمالية الكبرا
الموضتتوو طلتت  متتن األفتتراد يجتتون للإلكومتتا  أ  تستتتجي  لتته أو ترفضتته  وأ  ا  ستتا  يشتتكل 

الر يسي ومإلور عمليتة التمميتة وأ ته يجمتع بتين المشتاركة فيمتا واالستتهادة مممتا  أي أ ته الوستيلة 
والغاية لعملية التممية. غير أ  الإلقيقة على أرإل الواقع لتم تإلقتق إ جتاناً كبيتراً يتلكر فتي إعمتال 

  الها ا حين ا عقتد الإلق في التممية على مرتكعا  حقو  ا  سا  حتى بداية التسعيميا  من القر
عدد من المؤتمرا  والقمم الدولية سعا جميعما للتأكيد على الإلق في التممية علتى اعتبارهتا حتق 

 . 71من حقو  ا  سا  غير قابلة لال تقا، بالمسبة لافراد والجماعا 
  وبصتتورة مإلتتددة عمتتدما واختتر التستتعيميا ألتععيتتع هتتلا المهمتتوم ممتتل  وقتتد ستتعا الممةمتتة

 تدوة  -عاو  متع بر تامل األمتم المتإلتدة ا  متا ي والمهوضتية الستامية لإلقتو  ا  ستا بالت - ةما
 -ضتمن أمتور أخترا - اقشتا المتدوة .(1999)القاهرة  يو يو  حقو  ا  سا  والتمميةعن  إقليمية
مهمتتوم التمميتتة متتن كو تته يمتتتم أساستتا بالبعتتد االقتصتتادي ويعتبتتر األبعتتاد االجتماعيتتة أبعتتادا تطتتور 
إلى اعتبار ا  سا  مإلورا لعملية التممية وما صاح  أل  متن  متور مهتاهيم جديتدة مثتل هامشية 

  وأهميتة وأبعادهتا التممية وحقو  ا  ستا  العالقة بينالتممية البشرية والتممية المستدامة  وتطور 
تترا . 72التمميتة وحقتو  ا  ستا مجال الدور اللي يمكن أ  تقوم به الممةما  غير الإلكومية في 

الممةمة أ   مل إدماج مهمومي حقو  ا  سا  والتممية يقتضي تإلديتد أهتداي التمميتة متن ممطلتق 
حقو  معيمة قابلة للتمهيل  مرتبطة بالمعايير القا و ية الواردة في ا عال  العالمي ومواثيتق حقتو  

مممتتا تبمتتى المعتتايير القا و يتتة   ا  ستتا  الدوليتتة وا قليميتتة والوطميتتة  ويقتضتتي ألتت  عتتدة تتتروط
الدوليتتة وإدماجمتتا فتتي بتترامل التمميتتة  وجعتتل الإلكومتتا  مستتئولة بصتتهة مباتتترة عتتن تهعيتتل تلتت  
الإلقتتو  بالمستتبة للإلقتتو  والهئتتا  المختلهتتة متتن مواطميمتتا بصتتهتما حقتتو  ولتتيف احتياجتتا  تتترا 
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تبمتى مؤتترا  حقوقيتة الإلكومة جوان توفيرها  وتقديم العتو  للإلكومتا  لتهعيتل تلت  الإلقتو   و
التمميتة القا متة   مهمتوم إوتمموية وإجراء رصد ممةمتة لضتما  تإلقيتق الوفتاء بتلت  االلتعامتا . 

  يقتضتي األختل فتي االعتبتار عتدة مبتادئإدماج حقو  ا  سا  في التمميتة على حقو  ا  سا  أو 
ع درجتتة المستتئولية أهممتتا عالميتتة مبتتادئ حقتتو  ا  ستتا  وتتتداخلما وعتتدم قابليتمتتا للتجع تتة  رفتت

والمإلاسبة في عملية التممية. كلل  يمبغتي أ  يستتمد المتممل علتى الإلتق ولتيف الإلاجتة أو الخبترة  
بمعمى أ  يكو  المستهيدو  من التممية مالأكاً ومتديرو  لتلل  الإلتق  متع التأكيتد علتى أ  ا  ستا  

سسا  المجتمتع المتد ي  مإلور ومرتكع عملية التممية مباترة أو من خالل من يمثله من خالل مؤ
فالمدي هو إعطتاء البشتر القتدرة والقتوة والكهتاءة الالنمتة لتإلستين حيتاتمم واالرتقتاء بمجتمعتاتمم 
والسيطرة على مصا رهم. ويتطل  هلا الممل كتلل  قتدراً واستعاً متن مشتاركة الهئتا  االجتماعيتة 

لل  يقتضي هلا كو رمعي. المختلهة وإسمامما إسماما حقيقيا وفاعال وليف مجرد إسمام مةمري أ
التممل إنالتة القتوا ين والمؤسستتا  التتي تميتع ضتتد أي فئتة أو فترد  وتتتوفير المتوارد الالنمتة لكتتل 
الهئتتا  واألفتتراد. ومتتن همتتا  فتتل  ممطلتتق التمميتتة القا متتة علتتى حقتتو  ا  ستتا  يعمتتى ا يتتالء التتتام 

ألتت   تعتقتتد الممةمتتة أ   للمستتاواة بتتين الجميتتع وخاصتتة الهئتتا  أوي االحتياجتتا  الخاصتتة. ومتتع
عملية إدمتاج حقتو  ا  ستا  فتي التمميتة تةتل مستألة تراكميتة  تتطتور متن وقتا آلختر إلتى حتين 
تترستتخ القماعتتة وتمبمتتي ا رادة  ويتبلتتور االلتتتعام بمتتا متتن جا تت  الوكتتاال  الدوليتتة والإلكومتتا  

 . 73ومؤسسا  المجتمع المد ي والما إلين
في الجدل القا م حول مهموم حقتو  األساسي للممةمة سمام ا  "الدليل العربيولكن يعتبر "

التعمتق فتي تأصتيل هتلا المهمتوم  وبيتا  إلتى لتيف فقتل " التدليل العربتي"يسعى  .ا  سا  والتممية
طترح اجتمتادا  جديتدة إلتى قابله  ولكن أيضا التقدم المإلرن في ترسيخه  وتإلليل التإلديا  التي ت

الإلقتتو  مجتتال إ جتتان   وهتتى إتتتكالية تواجتته كتتل العتتاملين فتتي لستتبل إعمالتته  ومعتتايير التقتتدم فتتي 
توضتتيش أبعتتاد مهمتتوم التمميتتة القا متتة علتتى يستتم  التتدليل فتتي  االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة.

 .74وسا ل إدماج حقو  ا  سا  في التممية  وحقو  ا  سا 
  لسياسةي عمومةابقضةية الديمقراطيةة أو اإلصةال  االخطاب الإلقتوقي للممةمتة  امهتمإ  ا

فتي أعقتاب لممةمتة ل يقد دعي إلتى المتؤتمر التأسيستف. اهتمام أصيلهو وعالقتما بإلقو  ا  سا  
يركتع    التي  ةممتا مركتع دراستا  الوحتدة العربيتة."أنمة الديمقراطية في الوطن العربي"  دوة
أو مقراطيتة تأثير المتغيترا  الخارجيتة علتى قضتية الديتتضمن ر يسة  عدة قضايا  خطاب علىال

   أوجه االختالي بين المشروو التوطمي والمشتاريع الغربيتةفي الوطن العربيا صالح السياسي 
استتجابا  التمةم العربيتة   رلية ا صتالحثما ية التدخل الدولي بديال لالستبداد الداخلي  ل صالح  

  ا  ستا  علتى أهم التإلتديا  التتي تواجته مستار الديمقراطيتة وحقتو  لدعاوا ا صالح السياسى
 السواء.

إلتي    تإلتول الإلتديث متن حقتو  ا  ستا 2001 ستبتمبر 11ممتل أحتدا  ترا الممةمة أ ه 
عكتف فكترة  "من يإلكم؟"  وهلا الديمقراطية بشكل عام  ولكمما ديمقراطية تركع دا ما علي فكرة

اختتالي  أوجتها  تترا الممةمتة أ  ثمتة ثا يت .75حقو  ا  سا  التي تمطلق من فكرة "كيإ يإلكتم"
  متن ل صتالح السياستي -المشتروو األمريكتىستيما  -بين المشتروو التوطمي والمشتاريع الغربيتة

القضتتايا فتتي هتتلا الخصتتو،  تؤكتتد الممةمتتة أ  . بعتتاداألغايتتا  والستتالي  واألممطلقتتا  وحيتتث ال
 الديمقراطيتة والإلقوقيتة فتي مجملمتا تستتخدمما الجوهرية واألساسية المتعلقة بتطتوير الممارستا 

يمكتن أ  يتإلقتق ا صتالح أو تستتقيم الديمقراطيتة فتى   وأ ته ال الواليا  المتإلدة  قرار سياساتما
غيلتتر أ   .هتتلا ا صتتالح أو تلتت  الديمقراطيتتة متتن الختتارج يمكتتن فتترإل   كمتتا الوجتتود االحتتتالل

شتير توا صالح من الداخل.  إلبلثما ية التدخل الدولي بديال لالستبداد الداخلي  وتترف  الممةمة 
ى أ  استماد الخارج في دعوته ل صالح على مطال  داخلية تلش عليما الإلركة الوطمية العربيتة إل

باستتجابا  التمةم العربيتة لتدعاوا  فيما يتعلق. 76اليج  أ  يإلول دو  متابعة الدعوة ا صالحية
لى مقاليتد   هل يمكتن لمخت  تتتوفي أدبيا  الممةمة األكثر أهمية السؤالثور ي  ا صالح السياسى

تدير عملية اال تقال إلى الديمقراطية فضالً عن التإلتول؟  عقدين أو ثالثة أ  لالسلطة فى بلدا ما مم
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فى التعامل مع معضلة إحالل الديمقراطيتة فتى بلتدا ما تتمثتل فتى تبمتى  إ  إحدا رليا  تل  المخ 
هن بتلل  علتى قتدرتما ل صالح بعيدة المدا قد تصل إلى عشرين عاماً كاملة  وتترا برامل نممية
إيقاو التطتور التديمقراطى بمتا يتتالءم ومصتالإلما  متن ختالل التدعوة إلتى التتدرج فتى  على ضبل

الكاممة وراء السؤال اللا سبقا إثارته أ  المخ  الإلاكمة تدر   إ  المعضلة. لديمقراطيةا إعمال
ثمتتة ح ثتتم مواصتلته. تجربتمتتا السياستية عمتتدما تهكتر فتى البتتدء با صتال أ متا تمهتى  هستتما وتقتوإل

 تتلخص فتيو تإلكم  مل االستجابة لدعاوا ا صالح وهى معضلة الدولة الريعية  معضلة أخرا
االقتصتتادا    هتتل يمكتتن إعمتتال الديمقراطيتتة واستتتتبابما فتتى  تتل صتتيغة تقتتاي  الرختتاءالستتؤال

  77الضرا  ؟ )المسبى( بالمشاركة الشعبية  وتعطل الإلقو  السياسية فى مقابل عدم سداد
قد الممةمة موقإ الإلكوما  العربية من دعتوة ا صتالح  والتتي اختعلتمتا تبصهة عامة  تم

فتتي خطتتاب يقتتوم علتتى التتتدرج والتمتترب متتن استتتإلقاقا  ا صتتالح  وتطالبمتتا بلصتتالح جتتلري 
بتععيتتع الإلريتتا  المد يتتة والسياستتية  أأ  ا صتتالح يبتتدعلتتى متتا يؤكتتد خطابو .78وفتتوري وتتتامل

الربل بين الديمقراطية والديمقراطية  والتأكيد على مبادئ الإلكم الرتيد  وتوسيع  طا  المشاركة 
 .79والتممية واحترام حقو  ا  سا  والإلريتا  األساستية باعتبارهتا حقتو  يعتعن بعضتما التبع 
تعتبتر فيما يتعلق بالتإلتديا  التتي تواجته مستار الديمقراطيتة وحقتو  ا  ستا  فتي العتالم العربتي  

. في هلا الصدد  ترا الممةمتة هل  التإلديا  مهأ )السياسيين( يش واالستبعادقضية التممالممةمة 
أ ه رغم تباين االعتبارا  المإليطة بالإلاال  المختلهة  فما لم تإلل قضية مشاركة القوا المممشتة 

. الماضتية في الشرعية السياسية واستيعابما  فلن يمكن الخروج من المأن  اللي ساد طوال الهترة
ل يجتتتون الستتتماح لغيتتتر التتتديمقراطيين باال قضتتتاإل علتتتى الديمقراطيتتتة بالوستتتا ل فمقولتتتة "هتتت

الديمقراطية؟" لم تختبر على  إلو جتدي. لكتن البتديل التلي قدمتته المخت  العستكرية والسياستية لتم 
يؤدي إال إلتى المعيتد متن المتعوو المتعايتد للتطتري وعتدم االستتقرار. وإأا كا تا االستتراتيجيا  

  )اقترأ  ا ستالمية( العربية أفضتا إلتى إخضتاو بعت  التمةيمتا  الراديكاليتة لوالتي اتبعتما الد
فل ما لم تإلل المشكلة  وفي أفضل الإلاال  تركا المار تإلا الرماد. فخيتر وستيلة لكست  التعتاو  
ا يجتابي لطتتري متتن األطتتراي هتتو إتتتراكه فتتي المشتتروو وجعلتته يتتدر  أ  لتته فيتته حصتتة يتتدافع 

 .80عمما
 

 قات الخارجيةبعد العال -رابعا
 

   ستيما األمتتم المتإلتتدةطبيعتة عالقتتة الممةمتة متتع الممةمتا  الدوليتتةيمتتم هتتلا البعتد بتإلليتتل 
داختتل العتتالم العربتتي  األختترا ممةمتتا  ومؤسستتا  حقتتو  ا  ستتا   وةمتخصصتتالمتتا مةماتومم

 وخارجه.
 الصفة االستشارية فةي المجلةس االقتصةاد  على الممةمة العربية لإلقو  ا  سا حصلا 
مراقت  فتي وفي  هف العام  حصلا الممةمتة علتى صتهة  .1989عام  لألمم المتحدة واالجتماعي

وكا تتا الممةمتتة . 198981فتتى االتإلتتاد األفريقتي فتتي اللجمتة ا فريقيتتة لإلقتتو  ا  ستا  والشتتعوب 
العتتالمي لإلقتتو  متتؤتمر ممةمتتة علتتى مستتتوا العتتالم كلهتمتتا األمتتم المتإلتتدة با عتتداد لل 15إحتتدا 

ا تخبتا الممةمتة  ستا . كمتا صدر عمه إعال  فييما لإلقو  ا  لي  وال1993في  ي فييماا  سا  ف
العتالمي لمماهضتة ممةمة على مستوا العتالم( للمتؤتمر  15عضوا في لجمة التسيير )المكو ة من 

األمتين   مإلمد فتا قواختير . 2001العمصرية والتمييع العمصري في ديربا  بجموب أفريقيا عام 
في لجمة التإلري الدولية بشأ  دارفور  والتي تكلما الستكرتير العتام لامتم  اعضو  ةمةالعام للمم

والتي استمر  مممتمتا  1564المتإلدة السابق "كوفي ر ا " تمهيلاً لقرار مجلف األمن الدولي رقم 
 .200582و  2004لمدة ثالثة أتمر خالل عامي 

( فتتتتي مستشتتتتار تمهيتتتلي) ذيةةةةباليونسةةةكو بفاةةةةة العالقةةةات التنفي المنظمةةةةةارتبطةةةت وقتتتد 
 وتاركا الممةمة في عدة  دوا  بالتعاو  مع ممةمة اليو ستكو فتي مجتال تعلتيم حقتو  200483
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. وفتي إطتار هتلا البر تامل  تتم تأستيف المعمتد العربتي ا  سا   وبلتور  بر امجتا تستعى لتإلقيقته
  .84لإلقو  ا  سا 

حقةوق اإلنسةان والمفوةةية تعةاون وثيةي بةي  المنظمةة العربيةة لهمتا  عالوة على ألت   
السةةامية لحقةةوق اإلنسةةان، ومجلةةس حقةةوق اإلنسةةان بةةاألمم المتحةةدة، وبرنةةامج األمةةم المتحةةدة 

كما أ  هما  تعاو  غير ممتةم بين الممةمة  اإلنمائي، ومفوةية األمم المتحدة لشاون الالجاي .
بتين الممةمتة ولجتا   واليو يسيإ وصمدو  األمم المتإلدة للمرأة. كلل   همتا  تعتاو  تتبه دوري

 األمم المتإلدة التعاهدية السبع لإلقو  ا  سا .
. فتي هتلا الخصتو،  هما  تعاو  وثيق بين الممةمة والمهوضية الستامية لإلقتو  ا  ستا 

  وتعمتتل معمتتا عتتن إدعتتاءا  تجتتاونا  حقتتو  ا  ستتا  معلومتتا  إلتتى المهوضتتية الممةمتتة تقتتدأم
من خالل الإللقا  الدراسية وورش  ال حقو  ا  سا في مجكشري  في أعمال التدري  والتثقيإ 

الستبع  وفي متابعة توصيا  حقو  ا  سا  أو المالحةا  الصادرة عن هيئا  المعاهدا   العمل
د المهوضية بدراستا  وتقتارير   اميتقدم تقارير إلو )ملكورة أسهله( عتن حالتة حقتو  كما أ ما تعوأ

للتعاو  بين الممةمة والمهوضية يتمثل فتي العمتل  ممم ثمة مجال رخر .ا  سا  في الوطن العربي
  تقتتوم ا قليمتتي المستتتوا أو ىالتتوطم مشتتتركة ستتواء علتتى المستتتوا كشتتركاء فتتي تمهيتتل مشتتاريع

هما  تعاو  وثيق بتين الممةمتة وبر تامل األمتم المتإلتدة كما أ   .المهوضية با  ها  عليما مباترة
تمهيل مشاريع مشتتركة ستواء علتى المستتوا التوطمى  سيما في مجال العمل كشركاء فيا  ما ي  

 أو المستوا ا قليمي. 
المشروو ا قليمي للتممية من األمثلة البارنة على التعاو  بين الممةمة والجمتين السابقتين 

يمتدي  .2003بتدأ  أعمالته رستميا فتي  توفمبر البشرية وحقو  ا  سا  فتي العتالم العربتي التلي 
القا متة علتى حقتو  ا  ستا  متن ختالل حتوار اجتمتاعي عربتي ممل للتممية المشروو إلى بلورة م

دولي يكو  ممبر  هتلا المشتروو  وتمثتل أطرافته الإلكومتا  العربيتة والممةمتا  غيتر الإلكوميتة 
المعمية والممةما  الدولية أا  الصلة. في هلا الخصتو،  تتمص وثيقتة المشتروو علتى أ ته "تتم 

درا  الوطمية وا قليميتة فتي العتالم العربتي  وألت  علتى أستاس جل بماء القأتصميم المشروو من 
تبتتادل الخبتترا  واال تهتتاو المشتتتر  متتن التقتتدم التتلي أمكتتن إحتتران  فتتي مجتتال الإلتتق فتتي التمميتتة 

ممتدا للتدول والممةمتا  غيتر والإلقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كلل  يعتبر المشروو 
تإلديد المشاكل في الممةمة العربية مما له تتأثير وما  الرامية إلى الإلكومية والخبراء لتبادل المعل

سلبي على بلورة الإلق في التممية  وبما يتؤدي إلتى إطتار مستتدام وعمليتة مستتمرة لبمتاء القتدرا  
يختتص المشتروو بالعمتل  ."85بمدي تإلسين الوعي بالعالقا  القا مة بين حقو  ا  سا  والتمميتة

ومي حقتو  ا  ستا  والتمميتة البشترية المستتدامة  ويعمتل علتى وضتع على تععيع الدمل بين مهمت
متتممل للتمميتتة القا متتة علتتى حقتتو  ا  ستتا  يشتتار  فتتي بلورتتته األطتتراي المعميتتة متتن مؤسستتا  
المجتمتتع المتتد ي والميئتتا  الإلكوميتتة والممةمتتا  الدوليتتة أا  الصتتلة. وقتتد بتتادر إلتتى إطتتال  هتتلا 

لإلقتتو  ا  ستتا  وبر تتامل األمتتم المتإلتتدة ا  متتا ي  المشتتروو كتتل متتن مكتتت  المهتتوإل الستتامي
والممةمة العربية لإلقو  ا  سا   وتقوم الممةمة بتدور ا تتراي علتى تمهيتل جوا ت  المشتاط فتي 
المشروو. ويتأتي هتلا المشتروو  تيجتة للتعتاو  المثمتر التلي قتام بتين الميئتا  التثال   والتلي تتم 

بالقاهرة  هدفا إلى المساهمة فتي  1999 في يو يو بموجبه تمةيم  دوة إقليمية في هلا الخصو،
الإلوار ا قليمي والدولي حول القضايا الر يسية أا  الصلة بإلقو  ا  سا  والتممية.  وقد حتدد  
 تتدوة القتتاهرة فتتي هتتلا الخصتتو، عتتدداً متتن المواضتتيع التتتي اعتبرتمتتا األكثتتر إلإلاحتتاً فتتي التتوطن 

غير العتادل  والديمقراطيتة  ورثتار العولمتة علتى التونيتع العربي وممما الهقر  واألمية  والتونيع 
والتممية وحقو  ا  سا   وإتكاليا  التممية تإلا الةتروي االستتثما ية مثتل الإلصتار  والبطالتة  
والقصور في أعمال البإلو  والتطوير  والمعوقا  القا و ية والسياسية للمشاركة وخاصة بالمسبة 

أ  تقتوم بته الممةمتا  غيتر الإلكوميتة فتي عمليتة التمميتة وفتتي  للمترأة  وأهميتة التدور التلي يمكتن
مجال حقو  ا  سا . وقد تملا التدابير المإلددة التي أوصا بما المدوة  والتتي تضتممما بر تامل 

عمما  الإلاجة إلى إعمال الإلق في التممية من خالل دمل حقو  ا  سا  في التمميتة  العمل الصادر
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درا  المجتمتع المتد ي فتي التوطن العربتي  والتعتاو  متع الإلكومتا  البشرية المستدامة وتععيع ق
لبمتتاء قتتدرا  مؤسستتا  الدولتتة  ووضتتع بتترامل استكشتتافية لتعلتتيم حقتتو  ا  ستتا  فتتي المتتدارس 
والجامعا   واستخدام مؤترا  التممية وحقو  ا  سا   وإعداد دليل عربي حول التممية وحقو  

بتتدور وستتا ل ا عتتالم وتمميتتة اهتماماتمتتا بإلقتتو  ا  ستتا . ا  ستتا   وأخيتتراً تمةتتيم بتترامل تعمتتى 
يتستق المشتروو  ويعتبر المشروو تطبيقاً لما أسهر  عمه  تا ل هل  المتدوة  وبا ضتافة إلتى ألت  

متتع االلتتتعام التتلي يبديتته مكتتت  المهتتوإل الستتامي لإلقتتو  ا  ستتا  إناء دعتتم وتمهيتتل أ شتتطته علتتى 
ل  األ شطة على إدرا  الدور المام للمجتمع المد ي  وعلى المستوا ا قليمي والوطمي  وترتكع ه
كي في تمهيل األ شتطة الراميتة إلتى جعتل حقتو  ا  ستا  فتي بالإلاجة لضما  وتعميق المممل التشا

قرابة ثالثة أعتوام متن المشروو استغر  تمهيل  .86صميم االهتماما  ضمن ممةومة األمم المتإلدة
لتممية  وتأصيلما  وإدارة حوار اجتماعي حتول القضتايا أا  ا أجل دمل مهاهيم حقو  ا  سا  في

الإللقا  المقاتية  والمدوا  الهكرية  والمطبوعا . وصدر  في إطتار   الصلة عبر مجموعة من
     كما سبق وأوضإلا.87أربعة كت 

ممةمتة غيتر حكوميتة أا  مركتع  154تم اعتمتاد الممةمتة متن بتين  إلتو عالوة على أل   
لمجلتف حقتو  فتي التدورة األولتى  مراقت جلف االقتصادي واالجتماعي بصهة استشاري لدا الم

. وتتتاركا الممةمتتة فتتي حتتوارا  تهاعليتتة جتتر  أثمتتاء التتدورة األولتتى 88بتتاألمم المتإلتتدة ا  ستتا 
وقتد  .89للمجلف كما تاركا في جميع المشاورا  غير الرسمية التي ع قد  بتالتواني متع التدورة

 تمتاول  90مجلف  بمماستبة دورة ا عقتاد  السادستةال  كلمة أمام ممةمةلقى مإلمد فا ق  أمين عام الأ
  والعترا الستودا  )أنمتة دارفتور( والتطورا  في الشتأ  الهلستطيمي   -من ممةور حقوقي -فيما
قلتق الممةمتة العميتق متن فشتل الجمتود الدوليتة . وأعرب فا ق عن الإلرب الدولية على ا رهابو

أ  هلا الهشل  اتل عن الخلتل بتين مكافإلتة الجريمتة واألهتداي ى "إلمشيراً ا رهاب  في مكافإلة 
السياستتية للقتتوا الكبتترا  ونيتتادة مةتتاهر ا جإلتتاي فتتي معالجتتة األنمتتا  الدوليتتة  والتخلتتي عتتن 

ال عكاسا  هل  الةاهرة علتى أيضا مقتضيا  العدالة في مقاومة ا رهاب". كما أعرب عن القلق 
متتوم "استتتثماء الشتتر  األوستتل" للميتتل متتن مكا تمتتا  وتتتوريل ومإلاولتتة خلتتق مه  الممطقتتة العربيتتة
بععم مكافإلة ا رهاب  في تشريع قوا ين واتخاأ إجراءا  وممارسا  تمال من    ةمما السياسية

والتي   الإلقو  األساسية و الإلريا  العامة. ودعا المجلف للتصدي الجدي آلثار مكافإلة ا رهاب
علتى قترار المجلتف األمتين العتام وأثمتى متل متن ا رهتاب. إلتى   -في كثيتر متن األحيتا  -تإلولا

ودعتا المجلتف إلتى تهعيتل هتل  مراجعة سجل الدول األعضاء في مجال احتترام حقتو  ا  ستا   ب
 اآللية على  إلو جدي. 

في  ومهوضية األمم المتإلدة لشئو  الالجئينهما  تعاو  بين الممةمة فضال على ماسبق   
حيتتث تتتدخلا الممةمتتة لتتدا   يين  األول باتجتتا  الإلتتاال  الهرديتتةمستتتوعلتتى مشتتكال  الالجئتتين 

والثتا ي باتجتا  تهعيتل . المهوضية بشأ  عشرا  من المواطميين العتراقيين والستودا يين واليمميتين
 1994أدوا  العمل والتعاو . فشاركا الممةمة في مبادرة "الشراكة فتي العمتل" للمهوضتية فتي 

ثة وحقو  ا  سا  عبر سلسلة من المؤتمرا  ا قليميتة والدوليتة. لدعم التعاو  مع ممةما  ا غا
 .   91كما تاركا بشكل ممتةم في االجتماعا  الدورية للممةمة

تعاون شب  دور  بي  المنظمة ولجان األمم المتحدة التعاهدية السبع لحقوق كلل   هما  
  تمةتتر فتتي التقتتارير 1997اللجمتتة المعميتتة بإلقتتو  ا  ستتا  )أ شتتئا فتتي عتتام   وهتتي 92اإلنسةةان

لجمتة الإلقتو  االقتصتادية واالجتماعيتة   لإلقو  المد ية والسياسية(لالواردة بموج  العمد الدولي 
  تمةر أساسا في التقارير الواردة بموجت  العمتد التدولي للإلقتو  1985والثقافية )أ شئا في عام 

  1970لعمصري )أ شئا في عتام االقتصادية واالجتماعية والثقافية(  لجمة القضاء على التمييع ا
تمةتتر أساستتا فتتي التقتتارير التتواردة بموجتت  االتهاقيتتة الدوليتتة للقضتتاء علتتى جميتتع أتتتكال التمييتتع 

  تمةتتر أساستتا فتتي 1982العمصتتري(  لجمتتة القضتتاء علتتى التمييتتع ضتتد المتترأة )أ شتتئا فتتي عتتام 
مييتع ضتد المترأة(  لجمتة التقارير الواردة بموج  االتهاقية الخاصة بالقضاء على جميع أتتكال الت

  تمةتتر أساستتا فتتي التقتتارير التتواردة بموجتت  اتهاقيتتة 1987مماهضتتة التعتتلي  )أ شتتئا فتتي عتتام 
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مماهضة التعلي  وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ ستا ية أو المميمتة(  لجمتة 
وجت  اتهاقيتة حقتو    تمةتر أساستا فتي التقتارير التواردة بم1991حقو  الطهتل )أ شتئا فتي عتام 

الطهتتل والبروتوكتتوال  االختياريتتة  المكملتتة لمتتا(  لجمتتة حمايتتة حقتتو  جميتتع العمتتال الممتتاجرين 
  تمةر أساسا في التقارير الواردة بموجت  االتهاقيتة الدوليتة 2004وأفراد أسرهم )أ شئا في عام 

 لإلماية حقو  جميع العمال المماجرين وأفراد أسرهم(. 
. ومتع تختلتإ متن هيئتة ألخترافمي   اعل الممةمة مع هيئا  المعاهدا تكال تهبالمسبة أل
  االتتترا  فتي التدورا  بصتهة مراقت   العتروإل الشتهوية  العتروإل المكتوبتةأل   فقتد تشتمل 

ا جتراءا  الخاصتة   التإلقيقتا  السترية  التةلما   الشكاوا الهردية  وتقديم إفادا  غير رسمية
كما أ  للممةمتة دور فتي تشتجيع التدول العربيتة التصتديق علتى . اجلةبا  لار المبكر والتدابير الع
بالضتغل علتى الإلكومتة باتجتا  التصتديق أو اال ضتمام  وألت  بتمستيق  المعاهدة أو اال ضمام إليما

جمود الضغل مع مؤسسا  حقو  ا  سا  الوطميتة وأجمتعة ا عتالم الوطميتة و/أو نيتادة التوعي 
. األطراي بتقديم التقتارير فتي الموعتد المإلتد دالعربية ما  الدول العام حول القضية  ورصد التعا

م الممةمتة اقتراحتا  بشتأ  كما يمكمما  تقديم المعلوما  والمواد المكتوبة إلى اللجا . يمكتن أ  تقتدأ 
موضوعا  معي متة  ثتم تقتوم اللجمتة بتضتمين تلت  المقترحتا  فتي قا متة القضتايا التتي ت رس تل إلتى 

 .  93الدولة الطري
المحكمةةة الجنائيةةة بةةي  المنظمةةة العربيةةة لحقةةوق اإلنسةةان ومتتن حتتين آلختتر  تعةةاونهمتتا  

وقتد ستاهما الممةمتة فتي إ شتا ما متن ختالل حمتال  متع غيرهتا متن ممةمتا  المجتمتع  .الدولية
. همتتا  تعتتاو  بتتين الممةمتتة العربيتتة لإلقتتو  ا  ستتا  وممةمتتة العهتتو الدوليتتة  والهيدراليتتة المتتد ي

 .94ا  سا  وممةمة هيوما  رايتف ووتشالدولية لإلقو  
تتتبكة المعتتروي باستتم  عضةةو فةةي منتةةدت شةةبكات المجتمةةع المةةدني العةةالمي الممةمتتةو
التتتي تأسستا عتتام و(  World Forum of Civil Society Networks; UBUNTU) 95أوبو تتو
  .عضوا على مستوا العالم 15 وتضم   بمدي إ شاء تجمع للمجتمع المد ي العالمي.2002

متع ونارة  2001وقعا الممةمتة بروتوكتوالً للتعتاو  فتى يو يتو  وعلح المستوت العربي،
 بمدي دعم البرامل الوطمية للتربية و شر ثقافة حقو  ا  ستا .  حقو  ا  سا  بالمملكة المغربية

  متن قبتل جامعتة التدول العربيتة لتكتو  المعبتر عتن 2002اختير  الممةمة  فتي متارس هلا وقد 
حتان  علتى و لمد ي العربي في الرد على مإلاوال  وصم ا سالم والعروبة با رهاب.المجتمع ا

. 96 2003فتى جامعتة التدول العربيتة عتام صهة مراق  في اللجمة العربية الدا مة لإلقتو  ا  ستا  
وقتتد تتتاركا الممةمتتة فتتي عتتدة  تتدوا   ةمتمتتا الجامعتتة العربيتتة فيمتتا يتعلتتق بإلقتتو  ا  ستتا   

 بير في الميثا  العربي لإلقو  ا  سا . وساهما في تطوير ك
هما  بروتوكوال  تعاو  بين الممةمة العربية لإلقو  ا  سا  وغيرها من ممةما  حقو  

وا خرطا الممةمتة فتي الشتبكة العربيتة للممةمتا  األهليتة  ا  سا  داخل العالم العربي وخارجه.
وأخيترا  تجت  ا تتارة إلتى  .200297 التي تاركا الممةمة فتي مؤتمرهتا التأسيستي فتي بيترو 

  فقتد استضتاي األخيتر مقتر الممةمتة ممتل اتإلتاد المإلتامين العترببتين الممةمتة و خاصةالعالقة ال
. واتتر  الطرفا  فتي تأستيف المعمتد العربتي 98ا شا ما حتى استطاعا أ  تجمع مقرا خاصا بما

وتعاو  الطرفتا    سا .لإلقو  ا  سا   والشبكة العربية للمعلوما  والتوثيق في مجال حقو  ا 
 في تمةيم العديد من المؤتمرا  والمدوا  وورش العمل ...إلخ.
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 خاتمة

 
التتي تتؤثر إيجابتا أو ستلبا متغيترا  العوامتل وأ  ألخص أهتم ال -في هل  الخاتمة -يجدر بي

رور ربتع ستيما بعتد متفعالية الممةمة العربية لإلقو  ا  سا  في أداء رسالتما والقيام بدورها   في
 قر  على إ شا ما.

ممل البداية تتم وضتع قيتود قا و يتة وسياستية متن جا ت  الإلكومتا  العربيتة علتى عمتل ( 1)
الممةمتتة. وكتتا  تعتتلر الإلصتتول علتتى موافقتتة أيتتة دولتتة عربيتتة با عقتتاد المتتؤتمر التأسيستتي علتتى 

لجمعيتتة أراضتتيما معبتترا عتتن حجتتم القيتتود التتتي وضتتعا علتتى الممةمتتة ممتتل البدايتتة  وممتتع عقتتد ا
دو  الإلتديث عتن   واعتبار  شاطما غيتر تترعي 1986العمومية األولى للممةمة في القاهرة في 

تتدخل عتدد متن يعيد عن عقد و صتإ العقتد  وما لالتي استمر   إتكالية اكتساب الوضع القا و ي
الإلكومتتا  العربيتتة لعرقلتتة حصتتول الممةمتتة علتتى الصتتهة االستشتتارية فتتي المجلتتف االقتصتتادي 

  واضطرار الممةمة لتأجيل طل  مماثل لتدا اليو ستكو لتهتادي تصتويا 1987ماعي عام واالجت
مةر  ةرة ت  وريبتة  وأ  وراءهتا تال تعال بع  الإلكوما  العربية وفي الإلقيقة   سلبي جديد.

  دو  الإلتتديث عتتن المجتتوم علتتى الممةمتتة متتن جا تت  الإلكومتتا  أو أجمبيتتةأيتتد خهيتتة أو أجمتتدة 
تمم ممةمتتا  حقتتو  بعتت  التتدول العربيتتة تتتبالمستتبة للقيتتود السياستتية   .99الصتتإلإ التتتي تملكمتتا

أو تإلملمتا مستئولية ا رهتاب  بأ متا تعيتد متن استتهإلال أخطتار ا رهتاب   -بصهة عامة -ا  سا 
 .100وتتخل إجراءا  قمعية ضد ممةما  و شطاء حقو  ا  سا 

 با  هيكلمتا التمةيمتي.إ  قياس إ جان وأثر أية ممةمة حقوقية يجت  أ  يأختل فتي الإلست( 2)
وقد كا ا هل  الصيغة المر ة قادرة  بالمرو ة.للممةمة يتسم الميكل التمةيمي في هلا الخصو،  

على المموإل بأعباء العمل في الممةمة وخدمة رسالتما في المراحل األولتى لمشتأة الممةمتة. لكتن 
لكتن أود أ  أعيتد نيتارة . وأ مر  التطورا  عدة إتكاليا  تمةيمية ر يسة  تتم توضتيخما عاليته

 .عالقة الممةمة باألفرو والممةما  العضوةوأهمما بع  هل  ا تكاليا  في هل  الخاتمة  أولما 
فبا ضافة إلى ما تم أكر  عاليه  يمكن القول أ  تطوير هل  العالقة  وإكسابما طابعا مؤسسيا متن 

فمتن  وارد المالية المتاحة للممةمتة.تأ ه أ  يساهم في نيادة فعالية الممةمة في ضوء مإلدودية الم
الممم وضع إطار عام لتونيع االختصا، أو تونيع األدوار بتين الممةمتة واألفترو والمؤسستا  
العضوة  بإليث تإلقق عماصر التكامل. وقد يكو  متن بتين ألت  وضتع بترامل ستموية لالهتمامتا  

والمؤسستتا  بعتت  المشتتتركة  أو المةتتر فتتي تونيتتع  تتوعي لالختصتتا، بإليتتث تتتتولى األفتترو 
جوا   العمل  وتتولى األما ة العامة جوا ت  أخترا. الغريت  أ  مستألة تطتوير العالقتة بتين هتل  
األطراي تمةيميا وو يهيا بمد ثابا في تقارير مجلف األمماء إلتى الجمعيتة العموميتة فتي دوراتمتا 

 والقا و ي وحماية المشطاءالدعم التقمي المختلهة  ولم يتإلقق الكثير في هلا المجال  ربما باستثماء 
لجتا  الوثا يمتا تتصتل بضترورة تهعيتل دور .101الممةمة لافرو والممةمتا  العضتوة اللي توفر 

اللجمة القا و ية  لجمة حرية الرأا والتعبير  لجمة العضوية  لجمة في الممةمة  وهي متخصصة ال
أ  الممةمة  في الواقع  لم تصتل بثالثة هل  ا تكاليا  تتعلق  حقو  المرأة  ولجمة تممية الموارد.

وهتو تإلتد   بعد إلى طرح األوعية التمةيمية التي تستثمر جمود العضوية الهرديتة علتى  إلتو فعتال
تتدور  ة الرابعتةا تتكالي يتعين عليما التهاعل معه. وقد أثر أل  على مستوا السياسا  والبترامل.

  األمين العام. حيث تتمد هتلا الممصت  مسألة الديمقراطية الداخلية  سيما فيما يتعلق بممصحول 
(. وقتد ا عكتف متا يعتري 2008-1986) تقريبتا معدال معدوما للتغير خالل اثمتين وعشرين عامتا

بمرإل ا جماو العربي على ا تخابتا  الجمعيتة العموميتة ومجلتف األممتاء  فيمتا يتعلتق بشتخص 
الخامستتة لجمعيتتة العموميتتة ا هتتيفاألمتتين العتتام الستتابق للممةمتتة  مإلمتتد فتتا ق  ألكثتتر متتن دورة. 

(  لم يتقدم فا ق للترتش لمجلف األمماء  واعتلر عن المطالبة بترتيإله أو التجديتد 2000)أكتوبر 
له كأمين عام. لكن الجمعية العمومية طالبا با جمتاو بترتتيإله لمجلتف األممتاء  والتوصتية إلتى 
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(  جتدد  الجمعيتة 2004ادسة ) وفمبر مجلف األمماء الجديد با تخابه أميما عاما. وفي دورتما الس
وقد ا تخ  رغم أ هه  كما يدعي عالء   2008العمومية اختيار مإلمد فا ق أميما عاما لما إلى عام 

ثمثيل المرأة في مجلتف األممتاء واللجمتة التمهيليتة. فترغم بترتبل ف خامسةة الا تكاليأما  .102تلبي
  إال أ   ستبة تمثيلمتا فتي هياكتل ةأقتو  المترتأكيد خطاب الممةمة على أسبقية قضية الممتوإل بإل

الممةمة  سيما القيادية ممما  ال تتماس  مع ادعاءا  هلا الخطاب. فمجلتف األممتاء األول واللجمتة 
التمهيلية الممبثقة عمه لم يضما  سوا امرأة واحتدة  هتي األميترة التدكتورة ستعاد الصتباح. وربمتا 

تأستتيف ممتتل وإجمتتاال  المتالي للممةمتتة ممتتل البدايتتة. ا ضتمامما كتتا  لتته متتايبرر  فتتي ضتتوء دعممتتا 
قتد تتمد  و .% في مجلف األممتاء  فتي المتوستل13.75حتى اآل   بلغا  سبة السيدا   الممةمة
  ولكتتن ( اختيتتار ستتيدتين فتتي اللجمتتة التمهيليتتة للممةمتتة1993الثالثتتة )ديستتمبر  العموميتتةالجمعيتتة 

  2000و أكتتوبر 1997)يو يتو تين التتاليتين متوميالعتتين تقلص العدد إلى واحتدة فقتل فتي الجمعي
  (. 2008األخيرة )أبريل  العموميةالجمعية في   ناد إلى اثمتين على التوالي(

با ضتتافة إلتتى ألتت   تعمتتل ممةمتتا  حقتتو  ا  ستتا  فتتي  تتروي متموعتتة ومستتتويا   (3)
ر عمتتدما  قتتيم أداء يجتت  أ  تؤختتل فتتي االعتبتتا  متبايمتتة متتن المصتتادر )البشتترية و الماليتتة جميعتتا(

تعا ي الممةمتة . حيث مإلدودية الموارد المالية والبشرية المتاحةوالسمة البارنة هما هي  الممةمة.
ستبابه  يمثتل هتلا أعجعا دا ما أو تبه دا م فتي ميعا يتمتا. ومتن دو  التدخول فتي تهاصتيل ألت  أو 

ة. فمتثال  كتا  ألت  أساستا وراء العجع عقبة امام الممةمة للقيام بدورها وممارسة أ شطتما المختله
. كتلل  تعتا ي الممةمتة متن 2004توقإ صدور مجلة حقو  ا  سا  في الوطن العربي ممتل عتام 

 17فاألما تة العامتة لمتل  الممةمتة الإلقوقيتة األم يتديرها حتوالي مإلدودية المتوارد البشترية أيضتا. 
دولتتة  21  التتلي يغطتتي مةمتتةتخصتتا فقتتل متتا بتتين إداريتتين وبتتاحثين. كمتتا أ  التقريتتر الستتموي للم

 يقوم عليه بين خمسة أو ستة باحثين  ويتم االستعا ة بباحث أو اثمين متن ختارج الممةمتة. عربية 
تما العضتتوة وبعتت  أعضتتا ما مؤسستتاأفتترو الممةمتتة وأ  إلتتى  -همتتا -ومتتع ألتت   تجتت  ا تتتارة

  .ساعدها على إ جان هلا التقريرتالمعلوما  والتإلليال  التي  مال  فرويو
قار  بما هو متاح لممةمة العهتو الدوليتة أو يبالمقار ة  فل  حجم الموارد المتاح للممةمة ال 

فتي     يمكن أخل مإلدوديتة المتوارد الماليتة والبشترية للممةمتةمن ثموهيوما  رايتف واتش مثال. 
متتن ومثابرتمتتا علتى االضتطالو برستالتما كتتدليل علتى جديتة الممةمتة   ضتوء متا أ جعتته وتمجتع 

  هدافما.ألمتابعة أ شطتما و هاحية أ  هل  المإلدودية لم تقإ عا قا أمام 
  واليتتعال  يتصتتل بتتلل  رفتت  الممةمتتة االستتتعا ة بالتمويتتل األجمبتتي  رغتتم أ تته كتتا ( 4)
خاصة  وفتي  الممةمة عن كثير من الممةما  الإلقوقية في العالم العربي يميعوهو موقإ   متاحا

تمتا   أهممتا رغبتهسر هلا الموقإ متن جا ت  الممةمتة موضوعية أسبابثمة . عالم الجموب عامة
إلتى ترستيخ تمتا حاجوفي تقديم  موأج االعتماد علتى التلا  فتي عمتل الممةمتا  غيتر الإلكوميتة  

. ترعيتما االجتماعية باستمادها إلى تمويل المجتمع كمةمر متن مةتاهر تعبيتر  عتن احتياجته لمتا
  بيممتا ةغربيتدعوة بأ ما  توصمكا ا  وربما التعال جع يا   أ  الرسالة التي تإلملما الممةمةكما 

تؤكتد علتى صتهتما العالميتة وعتدم تعارضتما متع الخصوصتية الثقافيتة   وال تتعال  كا تا الممةمتة
والإلضتتارية للعتتالم العربتتي. ومتتن ثتتم  فمتتن تتتأ  االعتمتتاد علتتى التمويتتل األجمبتتي  وهتتو غربتتي 

متن أثتر دعوتمتا. األهتم متن ألت   أ  الممةمتة  ويضتعإة الممةمتة باألستاس  أ  يقتوإل مصتداقي
مؤسستتا  التمويتتل األجمبيتتة ليستتا . لكتتن أجمتتدتما الخاصتتةتطتتوير تإلتتر، علتتى استتتقالليتما و

مؤسستتا  خيريتتة  وإ متتا هتتي مؤسستتا  لمتتا أهتتداي اجتماعيتتة وسياستتية  وتستتاءل بتتدورها أمتتام 
أولويتا   هداي الممةمة أومموليما عن جمدها في تمهيل أهدافما  وهي ليسا بالضرورة مطابقة أل

 عملما.
  أو أجمبتي بقيود إجرا ية بدءا بإلةر قبول تمويل حكتوميتما استقاللي لممةمةاععن  ( 5)
  وتجميتد عضتوية أي ةالجمع بين مسئوليا  قيادية فتي الممةمتة ومستئوليا  قياديتة حعبيتوحةر 

فتي بلتد  أو مماصت  حكوميتة مسئول قيادي في الميئا  القيادية للممةمة يتبتوأ مستئوليا  وناريتة 
علتتى  إلكتتوميالرفتت  االستتتعا ة بالتمويتتل يتتتم تبريتتر ر يستتة لإلتتين ا تمتتاء فتتترة واليتتته الرستتمية. 
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مجتتال الأستتاس أ تته يتعتتارإل تمامتتا متتع واجبتتا  الممةمتتة فتتي الرقابتتة علتتى أداء الإلكومتتا  فتتي 
ال علتى أ ته يمكتن على  قد هلا األداء  سيما في مجال الإلمايتة  فضتتما   ويقوإل من قدريإلقوقال

با ضتافة إلتى  –  أل ته أي تمويل أجمبي الممةمة كما التقبلأ  يعرضما لضغوط هل  الإلكوما . 
 هاهقتتديتبتتدو وكأ متتا امتتتداد لممةمتتا  فتتي الختتارج  و الإلقوقيتتة يجعتتل الممةمتتا  -متتا ستتبق أكتتر 

علمتا أيضتا كمتا أ .103التهاعل الإلقيقي مع المؤسسا  الوطميتة والشتعبية ومتع الإلكومتا  العربيتة
أ ما ليسا حليها لاحتعاب السياستية إال بمقتدار متا تتعترإل لته هتل  األحتعاب متن ا تمتا  حقوقمتا 

حققتتا هتتل  الضتتما ا  درجتتة عاليتتة متتن االستتتقاللية فتتي الواقتتع   القا و يتتة وممارستتتما الإلعبيتتة.
دة التتي للممةمة فتي مواجمتة مإلتاوال  الميممتة الإلعبيتة  مكمتمتا متن معالجتة االختتالال  المإلتدو

 ماعيين.تتمدتما بع  األفرو دو  أ  تهقد تركاءها االج
  فالستؤال المطتروح   الممةمة عن التيتار القتوميخطاب استقالل مدا ما بخصو، أ (6)

األمتين العتام الجديتد  -عتوإلمإلستن يؤكتد قوميتة؟  ا سياستيةهل هاد ا الممةمتة أ ةمتة أو أحعابت
أي دراسة لتإلليتل مضتمو  أدبيتا  الممةمتة ستصتل   أ  وجابة الهورية هي المهي أ  ا -للممةمة

بل ربما تصل إلى أ  الممةمة اهتما بضإلايا التيار ا سالمي على  إلو أكبتر   إلى هلا االستمتاج
 -على  هف الخل  يشير يإليى الجمل. 104في سيا  تأنم العالقة بين هلا التيار والإلكوما  العربية

إلتى أ   -جلتف إدارة المعمتد العربتي لإلقتو  ا  ستا فتي مالإلتالي أحد مؤسسي الممةمتة وممثلمتا 
من القوميين لم يإلتاولوا قتل أ  يتدفعوا الممةمتة إلتي هتلا االتجتا   للممةمة جيل المؤسسين األوا ل

بتل أكتاد أقتول إ ته ال يوجتد "السياسي أو أا   ولم يماصروا أبداً أي  ةام حاكم في أي بلد عربي  
 .105"الممةمة وفضتإلما ال تماكتا  حقتو  ا  ستا  فيته  صتي  ةام عربي حاكم إال و اله من  قد 

ومتتع ألتت   يجتت  أ   عتتتري أ  العماصتتر القوميتتة تستتيطر علتتى أغلتت  المماصتت  القياديتتة فتتي 
متتأثر با شتغاال  التيتار القتومي العربتي  وأ  ليف فقتل وأ  الخطاب الإلقوقي للممةمة الممةمة  

ة علتتى هتتلا الخطتتاب  ستتيما متتا يتعلتتق بتإلليتتل تلقتتي بةتتالل كثيتتر للهكتتر القتتوميالمععتتة اليستتارية 
الخطتتاب لوضتتع األقليتتا  وا ثميتتا  فتتي التتدول العربيتتة  وتمةيتتر  للمشتتروو العربتتي ل صتتالح 

الممتم أ    ال مشتاحة فتي ألت وأرا أ ...إلخ.حقو  ا  سا العولمة ولعالقة بين ل تهراي الثقافي  و
 .تإليعاتما مسبقاتعلن الممةمة 

مستتئولي الممةمتتة إلتتى رغتتم طلبتته المتكترر   شتتهافية  لتتم يستتطع الباحتتثفيمتا يتعلتتق بال( 7)
ا طتالو علتى جتداول العضتوية الهرديتة  أو ميعا يتمتا الستموية أو الجديتد تخصتيا  وأميمما العتام 

حسابما الختامي. ويبدو أ ته ال تتتوافر جتداول عضتوية فرديتة فتي الممةمتة. هتلا متا استتمتجته متن 
 للي أكد وجود مشكلة في حساب العضوية الهردية في الممةمة.احواري مع األمين العام 

تعد الممةمة من بين الممةما  العربية غير الإلكومية القليلة التي حافةا على إصدار ( 8)
ومتع ألت   تإلتوول ا مكا تا  الماديتة دا متا دو   مطبوعا  دورية ممتةمة ممل  شأتما حتى اآل .

هتاد بعتتا  لتقصتي الإلقتا ق  والمشتاركة فتي الجمتود الدوليتة تطوير العمل الميدا ي والتوسع في إي
يالحي أ  أ شطة ، وبالجملة وا قليمية الرامية لتطوير إعمال حقو  ا  سا  على الساحة العربية.

الممةمة تغطي معةم الجوا   المتعتاري عليمتا فتي مجتال حقتو  ا  ستا   وإ  كتا  يغلت  علتى 
 بيمما جاء  األ شطة الميدا ية متواضعة  سبيا.معةمما المشاط أو الطابع المعرفي  

  أ  التتتراكم التتداخليهمتتا  ستتمة أختترا مميتتعة للممةمتتة تتتتلخص فتتي اقتماعمتتا الثابتتا ( 9)
دفع بإلقو  ا  سا  ياالستقواء بالخارج ال فهو اللي يإلقق فعالية أكبر.   االستقواء بالخارجوليف 

بكتتل مهرداتتته ي بتترعلتتداخل والتترأي العتتام البا فتتي االتجتتا  ا يجتتابي  ومتتن األصتتوب االستتتقواء
 تيجة الضغل من الختارج واستتجابة الإلقوقية ورغم المجاح اللي تإلققه الممةما   .106ومؤسساته

تتد    التتتراكم  كثيتتر متتن حكومتتا  العتتالم الثالتتث إلتتى هتتل  الضتتغوط الخارجيتتة  إال أ  ألتت  ال ي إل 
احترام حقو  ا  سا  سياسة ثابتة غير قابلة المطلوب داخلياً ليجعل التقدم في مجال الديمقراطية و

   .107لالرتداد
أ   -همتا -أصبش الخطاب الإلقوقي للممةمة تتامال  وأو  ةترة كليتة. يقصتد بالشتمول( 10)

الخطاب يتضمن كافتة حقتو  ا  ستا  )الإلقتو  األساستية  الإلريتا  العامتة  الإلقتو  االقتصتادية 
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غيترا  الدستتورية والقا و يتة والسياستية الداخليتة واالجتماعية  حقو  الهئا  الخاصتة(  بتل والمت
والخارجية التي تؤثر عليما. يقصد بالكلية في الخطاب أ  وحدة التإلليل األساسية أو مماط التركيع 
فيه هي وحدة كلية وليسا جع ية )الوطن العربي ككل وليف كل دولة على حتدة(. وبالمقار تة متع 

تركتتع فقتتل علتتى أربتتع قضتتايا تتصتتل بتتالإلقو  المد يتتة  األخيتترة ممةمتتة العهتتو الدوليتتة   جتتد أ 
والسياسية  وهي التعلي   المإلاكمة العادلة  ا عدام  ستجماء الترأي. ومتع ألت   ال تتعال الإلقتو  
الثقافية  ربما باستثماء الإلق في التعليم اللي يدرج ضمن طا هة الإلقو  االقتصادية واالجتماعيتة  

يوجتد قستم مستتقل  الفت. ما تستإلقه متن اهتمتام. ىعطتال ألقل   أو على اممملة في خطاب الممةمة
  في التقرير الستموي أو إصتدار رختر متخصتص يعتالل هتل  الموعيتة متن الإلقتو  معالجتة  ةاميتة

استتتمادا إلتتى ممشتتورا  الممةمتتة وحتتوار  -ومتتع ألتت   يمكتتن االستتتمتاج. علتتى حستت  علتتم الباحتتث
ليا  الإلقو  الثقافية  مثل التأكيد على فكترة التمتوو أ  الممةمة اهتما بك -الباحث مع أميمما العام

قضتية الإلقتو  ولكتن  الثقافي  ورف  التممتيل  والتمبيته إلتى اآلثتار الستلبية للعولمتة علتى الثقافتة.
الثقافيتتتة كا تتتا موضتتتع إهمتتتال كبيتتتر متتتن جا تتت  الممتمتتتين بالعمتتتد التتتدولي للإلقتتتو  االقتصتتتادية 

من األدبيا  التي تإلمل عموا  العمد ال تتطر  من قري   واالجتماعية والثقافية  لدرجة أ  الكثير
ضتعإ اهتمتام دو  الإلتديث عتن أو بعيد إلى الإلقو  الثقافيتة  حتتى وصتها بأ متا الإلتق المممتل. 

هتلا  الدول العربية بالتممية الثقافية ويةمر أل  فى ضعإ الميعا يا  المخصصتة للتمميتة الثقافيتة.
 -وثيقتة فريبتورج  ورغتم توقيتع الممةمتة علتى ئة متن الإلقتو ة هل  الههميالممةمة أل رغم إدرا 
 .للإلقو  الثقافية سويسرا
عالمية حقو  ا  سا   وتأييد  للخصوصية  يتميع خطاب الممةمة أيضا بتأكيد  على (11)

ال يوجتتد الإلضتتارية وا قليميتتة طالمتتا أ متتا تتتدعم هتتل  الإلقتتو  وتعتتعن احتراممتتا. بعبتتارة أختترا  
فثمتتة حاجتتة ملإلتتة لتته.  والمعالجتتة المإلليتتةلإلقتتو  ا  ستتا   لمهمتتوم العتتالميتعتتارإل بتتين إرستتاء ا

لهإلتتص تهتتاعال  هتتلا المهمتتوم فتتي الواقتتع التتوطمي وا قليمتتي  وحاجتتة مماثلتتة  عطتتاء الممتتاأج 
ومتع  واألمثلة من الواقع المإللى  وحاجة أتتد الحتياجتا  الجممتور المستتمدي موضتع االعتبتار.

ضتد التتتلرو بالخصوصتية   كتار حقتتو  ثابتتة  أو اال تقتا، متتن  ألت   تشتدد الممةمتة علتتى أ متا
ضما ا  قا مة. وللل   همم مطالبة الممةمة للإلكوما  العربية بالتصتديق علتى العمتود والمواثيتق 

  وهلا بمد ثابا فتي التقريتر الستموي التلي تصتدر  الممةمتة عتن حالتة حقتو  108الدولية وإعمالما
 العمومية.   اتما  جمعيا  سا  في الوطن العربي  وبيا ا
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(  "المجتمع 2004يماير   ع أتكال التمييع ضد المرأة )بيرو (  تهعيل اتهاقية القضاء على جمي2003يوليو   العربي )الدار البضاء
( في إطار المشروو ا قليمي للتممية 2004المد ي فى البلدا  العربية ودور  في ا صالح ... الواقع واآلفا " )ا سكمدرية  يو يو 
وإل السامي لإلقو  ا  سا  وبر امل األمم المتإلدة البشرية وحقو  ا  سا  في العالم العربي اللي تمهل  الممةمة بالتعاو  مع مكت  المه

 اقشا  دوة "ا عالم وحقو  ا  سا " التإلديا  التى تواجه حرية ا عالم في العالم العربي وسبل التعامل معما  بما في أل   ا  ما ي. 
ركع  على ا تكاليا  المممية في تماول القيود التشريعية والضوابل السياسية واالجتماعية والثقافية وتإلديا  التطور التقمى. كما 

ا عالم لقضايا حقو  ا  سا   ودور ا عالم في تععيع احترام حقو  ا  سا  ودفع التممية البشرية  وسبل تععيع رسالة األمم المتإلدة 
االقتصادية واالجتماعية  لدا ا عالم العربي  والتعاو  مع مركع األمم المتإلدة ل عالم في هلا الشأ . فيما عكها  دوة "الإلقو 

والثقافية في العالم العربي" على رصد وتإلليل ا تكاليا  التي تعو  تهعيل وإعمال هل  الإلقو   وكلل  الإلق في التممية  في الدول 
يل اتهاقية العربية  واقتراح اآلليا  الضرورية لعيادة الوعي واالهتمام بمل  الإلقو  ووضعما موضع التمهيل. فيما يتعلق بمدوة "تهع

القضاء على جميع أتكال التمييع ضد المرأة"  فقد استمدفا بإلث سبل تهعيل اتهاقية القضاء على جميع أتكال التمييع ضد المرأة )التي 
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( في العالم العربي  واقتراح اآلليا  الضرورية لعيادة الوعي باالتهاقية 1979أصدر  عن الجمعية العامة لامم المتإلدة في ديسمبر 

عوة البلدا  العربية التي صادقا عليما إلي سإل  تإلهةاتما وتل  التي لم تمضم إلي اال ضمام. وقد تمإلور  أعمال المدوة في أربعة ود
مإلاور تم مماقشتما في اجتماعا  عامة وورش عمل  وهي قضية تإلهةا  الدول العربية على اتهاقية القضاء على جميع أتكال التمييع 

يتما  رليا  تمهيل ومتابعة تمهيل االتهاقية  التقارير الموانية والتجارب العربية في هلا المجال  وقضايا التدري  في ضد المرأة ومدا قا و 
أما  دوة "المجتمع المد ي فى البلدا  العربية ودور  في ا صالح"  فقد ابتغا تطوير وتهعيل مؤسسا  المجتمع المد ي  .مجال االتهاقية

بهعل العولمة  سيما ا سإلابما )أي الدولة( من أداء العديد من و ا هما االجتماعية و قل عبئما إلى مؤسسا   فى  ل تغير دور الدولة
المجتمع المد ي  من خالل وضع استراتيجية لتععيع عمل هل  المؤسسا . ومن ثم  ترحا المدوة واقع المجتمع المد ي فى البلدا  

إلى تإلليل دور مؤسسا  المجتمع المد ي فى هلا الواقع المتغير  وحللا إتكاليا   العربية والتطورا  التى طرأ  عليه  ثم عرجا
األداء الماتجة عن هلا الواقع سواء المرتبطة بمل  المؤسسا  أو ببيئة عملما. وأخيرا  تم اقتراح بع  مداخل ل صالح ودراسة وثيقة 

. ا عالم وحقو  ا  سا . القاهرة  الممةمة 2004. )مإلرر( تلبيعالء ا ةر  على التوالي   ا سكمدرية كمموأج ل صالح الممشود.
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سا   وفي سيا  تمهيلها لتععيع  شر ثقافة حقو  ا   فى إطار جمودها "حقو  ا  سا  والتممية  عربىالدليل ال" أصدر  الممةمة 53

المعمية  حقو  ا  سا  والتممية ووضع أطر للتعاو  والشراكة بين وكاال  وبرامل األمم المتإلدة ألول مشروو إقليمي لدمل مهمومي
موضوعا  من تسعة فصول  تماقش وتإللل دليل ال كو يت العربية. والمؤسسا  والمياكل الإلكومية العربية والممةما  غير الإلكومية

مهموم حقو  ا  سا  ومصادر  العالمية وا قليمية والوطمية وإتكالياته  موقع القا و  الدولي لإلقو  ا  سا  من قضايا عديدة  مثل و
المعايير الدولية لإلقو    التشريعا  الوطمية في البلدا  العربية  العالقة بين حقو  ا  سا  والديمقراطية في السياقا  العالمية المختلهة

وهى المساء واألطهال والعمال المماجرين   وأكثر حاجة للرعاية كثر عرضة لال تما األهئا  الحقو  أو  لإلقو  الهئويةاسا   ا  
رليا  األمم المتإلدة لإلماية حقو  ا  سا  والرقابة عالوة على أل   يماقش الدليل وأفراد أسرهم وأوا االحتياجا  الخاصة واألقليا . 
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