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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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وثائق: إعالن المنتدى اإلقليمي الـ 25 لحركة حقوق اإلنسان
توصيات إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

إعالن المنتدى اإلقليمي الـ 25 لحركة حقوق اإلنسان

توصيات إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

»ال تجديد ديمقراطي دون إصالح نهج مكافحة اإلرهاب”

رسالة المجتمع المدني في العالم العربي إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

عـــلى مـــدى األعـــوام الماضـــية، تـراجـــعت آمـــال الـديـمقراطـــية ودعـم حـــقوق اإلنسان فـــي الـعالـم 
الـعربـــي إلـى أدنـى مسـتوى مـنذ عـدة عـــقود. إذ أضـحى االستبداد والـقمع الـوحـشي لـلمعارضـة السـلمية 
والـنزاعـــات المســلحة هـــي الـــسمات الـغالـــبة فـــي عـديـــد مـــن الــدول العربيــة، ممــا دفــع بآمــال التحول 

ــي. ــع العرب ــية الربي ــه عش ــت علي ــى ممــا كان ــى أدن الديمقراطــي إل
على الرغــــم من أن السـلطويـــة والـنزاعــــات المســـلحة فـي المـــنطقة قـد سـاهــمت بـــشكل مــباشــر 
وغــــير مــباشــــر فـــي تـآكـل الـديـمقراطـــية عـلى المســـتوى الـــعالمي، إال أن جـهود المـــجتمع الـدولـي 
لـدعـــم الـديـمقراطـــية فـي المـنطقة لـم تـرق فـــي أي لحـظة للمسـتوى المـطلوب. لـــذا نـخشى أن يــؤدي 
االهتمام الدولي الحالي بـمسألـــة تعزيز الــديــمقراطـــية عـــلى المســتوى الـعالـمـــي )رعــايـة »الـقمة مـن 
أجـــل الـديـمقراطـــية« كـمؤشـر( إلـى تـكرار أخـــطاء المجتمع الـدولـي الـسابـقة، وإعـــادة إنـتاج الـعوامـل 
الـتي أعـاقـت الـديـمقراطـية. فـإن كـانـت الـقمة المـرتـقبة تـسعى لـبناء »أسـس لتجـديـد ديـمقراطـي عـلى 

المســـتوى الـــعالمي”، فـربـــما يـتحتم عـليها تـــبني مـقاربـــة مـــختلفة جذرًيا لدعم الديمقراطية.
مـــن ثـم، حـــرص مـركـز الـقاهـــرة لـدراسـات حـقوق اإلنسان عـــلى تـنظيم لـقاء يجـــمع بـين عـدد مـن 
ــا والســودان  ــة )مصــر وليبي ــة مــن عــدة دول عربي المدافعيــن عـــن حـــقوق اإلنســان ومناصــري الديمقراطي
وســوريا وتونــس واليمــن(، ضمــن فعاليــات المنتــدى اإلقليمــي الخامــس والعشــرين لحركــة حقــوق اإلنســان 
فــي العالــم العربــي، فــي 16 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، وذلــك لمناقشــة أبــرز المآخــذ عـــلى جـــهود 
المجتمع الـدولـــي الـسابـقة فـي هـذا الـصدد، ومـناقـشة مجـموعـــة مـن الـتوصـيات المقترحة الـتي تهـدف 

إلـــى ضمــان مقاربــة مســتديمة ومتســقة للدفــع بالديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان.
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تـوقـــف المـشاركـــون عـــند مـلمـــح الـــتصور الـــخاطئ بـــشأن الـــتعارض بيــن تـــحقيق الـديـمقراطـــية 
واالســتقرار، كـأحـــد أكـــبر التحـديـــات للتحــول الديمقراطــي فـــي المنطقة. إذ ســاهم هــذا التصــور المضلِّل 
ــص  ــية، وباألخ ــلية والـخارجـ ــات المحـ ــم الـسياسـ ــى معظ ــا عل ــة وهيمنته ــات األمني ــز المقارب ــي تعزي ف
مـنظومـــة مـكافـــحة الرهـــاب الـتي تـــم تـدشـــينها في أعـقاب هجـــمات 11 ســـبتمبر 2001، وكانت بمثابة 
ــا. ــة وخارجه ــي المنطق ــة ف ــألة الديمقراطي ــع مس ــي م ــع الدول ــتباك المجتم ــية الش ــات الرئيس ــد المعوق أح

مــن ناحيــة، اســـتغلت األنظمــة الســلطوية، بدايــة مــن القــوى الدوليــة مثــل روســيا والصيــن وصــواًل إلــى 
الحــكام المســتبدين فــي العالــم العربــي، مكافحــة اإلرهــاب كأولويــة للمجتمــع الدولــي، لتبريــر هجماتهــم 
القمعية على األقليات العرقية والدينية والـــحقوقيين ودعـــاة الـديـمقراطـــية السلميين. وفـــي المـقابـــل، أدت 
هـــيمنة المقاربة المبنية عـــلى الـسياســـات الـخارجـــية لـلعديـد مـن الـــدول الـديـمقراطـية إلـــى تـبني هـذه 
الـــدول سـياســـات دعـــمت السـلطويـة بـــشكل مـباشـر أو غـير مـباشـــر، وسـاعـــدت في تـقويـض مستقبل 

الديمقراطيــة. 

تشكل التوصيات التالية للدول المشاركة في القمة من أجل الديمقراطية 

خالصة مداوالت المنتدى:

في مجال مكافحة الرهاب

مـراجـــعة المقاربة الـسائـــدة لمكافحة الرهـــاب بـــشكل جـــذري، واألخـــذ بـــعين االعـــتبار الجـــذور   . 1
ــتقرار  ــدم االس ــلحة وع ــات المس ــة للنزاع ــة واالقتصادي ــية والديني ــية والـثقافـ ــية واالجـتماعـ الـسياسـ

ــدة. ــة الجدي ــع المقارب ــد وض ــي عن السياس
حشــد جهــود المجتمــع الدولــي لوضــع حــد إلســاءة توظيــف سياســات مكافحــة اإلرهــاب الســتهداف   . 2
ــي،  ــع المدن ــالم والمجتم ــة اإلع ــلمية، وحري ــية الس ــة السياس ــة، والمعارض ــة والعرقي ــات الديني األقلي

ــتبدادية. ــلطة االس ــز الس ــرض تعزي بغ
ــي  ــكل يراع ــا، بش ــاًل إرهابًي ــكل عم ــددة ال يش ــر مح ــع معايي ــاب ووض ــي لإلره ــف عالم ــاد تعري اعتم  . 3

ــان. ــوق اإلنس ــر حق معايي
اتـــخاذ الـتدابـــير الالزمة العـــتماد الـتوصـــيات الـــصادرة عـــن المـقرريـــن الـــخواص لألمــم المتحدة   . 4
المعنييــن بـتعزيـــز وحـمايـــة حـــقوق اإلنســان فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب المتعاقبيــن فــي العقديــن 

ــن. الماضيي

في مجال المساعدات األمنية وتصدير األسلحة

تقليــص حجــم المســاعدات العســكرية مقابــل زيــادة المســاعدات الخاصــة بالتعليــم والصحــة والتنميــة   . 5
ومكافحــة الفقــر.
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وثائق: إعالن المنتدى اإلقليمي الـ 25 لحركة حقوق اإلنسان
توصيات إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

إخـــضاع كافــة أشــكال المـساعـــدات والـــصادرات الـــعسكرية )بـــما فـــيها تكنولوجيــا المراقبــة( لرقابة   . 6
صارمة، لضمان اسـتخدامـــها وفــًـقا لـلمعايـير الـدولـية لـــحقوق اإلنسان والـقانـون الـدولـي اإلنسانـي، 
بـــما فـــي ذلـــك تـطويـــر نـــظم رقـابـــة أقـــوى عـــلى »االســتخدام النهائي« وآليات للتحقق من االلتزام 

بحقــوق اإلنســان.
ــعية  ــس التشـريـ ــالح )المـجالـ ــدرة للس ــلدول المص ــية لـ ــهيئات الـحكومـ ــن الـ ــد مـ ــراك المـزيـ إشـ  . 7
واإلدارات/ الـــوزارات المعنية( فـــي عـــملية الـتصريـــح بـتقديـــم مـساعـــدات وصـــادرات عسكريـــة، 
وتـوســـيع صالحياتهــا فـــيما يـــتعلق بـتطويـــر آلـــيات الـرقـابـــة عـــلى هـــذه المســاعدات والصادرات 

وطــرق اســتخدامها.

في مجال المساعدات االقتصادية والتنموية

ربـــط المســاعدات االقتصاديــة والـتنمويـــة بـــمدى االلتــزام بـمعايـــير حـــقوق اإلنســان والـحوكـــمة   . 8
الـرشـــيدة، بـــما فـــيها تـــلك الـــتي تضمــن الشــفافية والرقابــة والمحاســبة على الفســاد أو ســوء االســتخدام.
اسـتخدام الـــدول المانـحة نـفوذهـا داخـل المؤسسات المالية الـدولـية لـضمان مـسؤولـية الـحكومـات   . 9
المتلقية أمـــام شـعوبـها، بـما فـي ذلـك تـبني الـحكومـات المتلقية تـدابـير لمكافحة الـفساد والـشفافـية، 
وبـــما يـــتطلبه ذلـــك مـــن رفـــع الـــقيود المفروضة عـــلى الحريــات السياســية وحريــة التعبيــر واإلعالم 

وتكويــن الجمعيــات.
10. إعـــطاء أولـويـــة تـقديـــم المساعدات المالية، ســـواء بـــشكل مـباشـــر أو غـــير مـباشـــر عـــن طـريـــق 

ــي. ــول الديمقراط ــو التح ــة نح ــوات ملموس ــذ خط ــي تأخ ــلدول الت ــية، لـ ــة الـدولـ ــات المالي المؤسس
11. االمتنــاع عــن تقديــم أي دعــم سياســي أو اقتصــادي لألنظمــة الُمجهضــة لالنتقــاالت الديمقراطيــة عــن 

طريــق االنقالبــات العســكرية أو أي طــرق أخــرى.
12. اتخــاذ خطــوات ملموســة لمكافحــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، وخاصــة تلــك المرتبطــة بتمويــل 

النزاعات.
13. إعادة تفعيل »النهج القائم على حقوق اإلنسان« في األمم المتحدة.

14. معالجــة النقــص المزمــن فــي تمويــل هـــيئات وآلـــيات حـــقوق اإلنســان األممية، والـــذي يـــؤدي إلـــى 

ــرب. ــم الح ــان وجرائ ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــبة ع ــة المحاس ــان وعرقل ــوق اإلنس ــة حق ــض حماي تقوي
15. اتـــخاذ اإلجراءات الالزمة لـــضمان الـتزام الـــدول األعـضاء فـــي األمم المتحدة بـدعـم مـعايـير حـقوق 

اإلنسان، بـــما فـــي ذلـك عـدم االنخراط فـي أيـة مـمارسـات انـتقامـــية أو تـرهـيبية بـحق المدافعين عـن 
حـــقوق اإلنســان والمتعاونين مـــع آلـــيات األمم المتحدة.

16. الـدعـــوة لـــتعليق عـضويـــة األمم المتحدة لـــلدول الـــتي تـــمر بانقالبات عـسكريـــة أو الـــتي تسـتخدم 

أسـلحة دمـــار شـامـل ضـــد شعوبها.
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17. مـواجـــهة مـساعـــي الـــدول االســتبدادية لـتقويـــض مـــبدأ عـــالمية حـــقوق اإلنســان وتـــعطيل اآلليات 

الـقانـونـــية اإلنسانية الـدولـــية، وضـــمان قـــدرة مـؤسـسات حـــقوق اإلنسان األممية عـــلى اسـتحداث 
آلـــيات مـحاســـبة النتهــاكات حـــقوق اإلنســان وجـرائـــم الحرب.

18. دعـــم وتـشكيل آلـيات أمـمية جـديـدة لـمعالــجة الــتدخـالت الـعسكرية والـسياسـية فـي الـدول الـتي 

تـمر بـمراحـــل انـتقال ديمقراطي.
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