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 -١٧عقد المنتدى المدني الموازي للقمة العربية اجتماعه الثاني في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة مـن                  

 ،لحقـوق اإلنسـان   المنظمـة المغربيـة      ، بالتعاون مع   بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان       ٢٠٠٦ فبراير   ١٩

، ، وبدعم من المفوضية األوروبية     والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان    اإلنسان لحقوق   ةوبالتنسيق مع  الشبكة األورومتوسطي    

 ن واألكـاديميي  الصـحفيين  دولة عربية، باإلضـافة لعـدد مـن          ١٥ منظمة من منظمات المجتمع المدني في        ٥٠وبمشاركة  

  والسـعودية،   والبحـرين   بخصوص تونس وسوريا   وبيانات منفصلة دى بيانا وتقريرا ختاميين     ، وقد أصدر المنت   والبرلمانيين

تونسي عن حقوق اإلنسان أحمد عثماني رئـيس المنظمـة الدوليـة لإلصـالح               إلى أرملة المدافع ال    وتقديرورسالة تضامن   

 .الجنائي، وعضو مجلس أمناء مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

ى المدني عن أسفه أن غالبية حكومات العالم العربي لم ترتق إلى مستوى االلتزامات التـي قطعتهـا                  إذ يعرب المنتد  و

، "من أجل تعزيز الحـوار الـديمقراطي      إعالن تونس   "على نفسها في قضية اإلصالح السياسي، والتي عبرت عنها من خالل            

 مـن  إلعالنات والوثائق الصـادرة عـن عـدد   ، وغيره من ا٢٠٠٤ مايو  ٢٣ -٢٢الصادر عن القمة العربية في تونس في        

فإنه يدعو إلي البدء الفوري في إزالة كافـة القيـود التشـريعية واإلداريـة                .المؤتمرات التي عقدت برعاية هذه الحكومات     

مة التشـريعات ذات الصـلة وفقـا للمعـايير          سي في العالم العربي، وإعادة مواء     واألمنية المانعة من انطالق اإلصالح السيا     

 .دوليةال

وإذ يعرب عن أسفه ألن ما يقارب ربع الدول العربية ال يشهد انتخابات عامة تنافسية أصال، فضال عن قلقه العميـق                     

 من انعدام الشفافية والنزاهة، وال تؤدي إلي تـداول           في أغلبها  إزاء حقيقة أن االنتخابات العامة في الدول التي تعرفها تعاني         

فإنه يدعو الـدول     .الفلسطينية والعراقية واللبنانية  تطورات اإليجابية المتمثلة في االنتخابات      السلطة، وذلك علي الرغم من ال     

العربية التي ال تعرف نظام االنتخاب إلي اتخاذ اإلجراءات التشريعية الكفيلة بضمان إجراء انتخابات تنافسية تتيح لشـعوبها                  

 فـي مراقبـة كافـة مراحـل العمليـة           المجتمع المدني منظمات   ضمان دور فعال ل     نفسه اختيار ممثليهم بحرية، وفي الوقت    

 .االنتخابية

وإذ يؤكد على أولوية قضية التحول الديمقراطي على جدول أعمال المجتمع المدني، فإنه يحث على قبول النتائج التي                  

 .إلرادة الناخبين يجر تزوير  وطالما لم،التنافسية، باعتبارها إحدى آليات التحول  العامةاالنتخاباتتترتب على 

نه يدين بقوة قيام عدد مـن       ، فإ مجتمع المدني في البلدان العربية    وإذ يشيد بالتطورات اإليجابية في ديناميكية حركة ال       

المـدافعين عـن حقـوق      ييق علي مؤسسات المجتمع المـدني و       تونس وسوريا والبحرين بالتض    ، وخاصة الحكومات العربية 

 ومنتـدى دول    ،الح خالل العام األخير، والذي بلغ ذروته في  قمة المعلومات فـي تـونس              اإلنسان ودعاة الديمقراطية واإلص   

 . وقمة الشراكة األورومتوسطية في نفس الشهر في برشلونة،٢٠٠٥الثمانية للمستقبل في البحرين في نوفمبر 

نشاء وإدارة المنظمـات غيـر      يدعو الحكومات العربية إلي إزالة كافة القيود التشريعية واإلدارية واألمنية على إ           كما  

الحكومية والنقابات المهنية والعمالية واألحزاب السياسية، والتخلي عن سياسات التحرش األمني بالمـدافعين عـن حقـوق                 

وكشف مصير المفقودين والمختفين قسريا في عدد من البلدان العربية، وإطالق األحياء مـنهم،              . اإلنسان ودعاة الديمقراطية  

 . لمتوفين إلى ذويهموتسليم رفات ا

 الوقت ذاته يشعر باالسـتياء      نه في النساء في بعض الدول العربية، فإ     وإذ يشيد بالتحسن النسبي الذي شهدته أوضاع        

w عدم قيام الحكومات العربية بالتنفيذ الدقيق لاللتزامات المترتبة علي تصديقها علي اتفاقية القضاء علي جميـع أشـكال                   إزاء
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 ٢

ت الكفيلة بتجريم كافـة أشـكال العنـف         ن االتفاقية، وعدم اتخاذ االجرءا    واستمرار تحفظها على مواد م      المرأة، التمييز ضد 

 .الممارس ضد المرأة

 السلطة القضائية في العالم العربي وتحكم السلطة التنفيذية في شـأنها كلـه              أوضاعوإذ يشعر باالنزعاج إزاء تردي      

بتشكيل لجـان    أزمة ثقة في السلطات القضائية الوطنية وزيادة المطالبات          إلىدي  تعيينا وترقية وتأديبا وعزال، األمر الذي يؤ      

فإنه يدعو الحكومات العربية إلى ضمان استقالل السلطة القضائية وعدم التدخل في شـئون العدالـة،                . تحقيق قضائية دولية  

 . ووقف التحرش اإلداري األمني بالقضاة، وخاصة في تونس ومصر

وإذ يشدد علي ضرورة العمل على القضاء على كل أشكال اإلفالت من العقاب، فإنه يؤكد علـى مبـدأ التكامـل بـين                  

السلطات القضائية الدولية، والسلطات القضائية المحلية، ويشدد علي أهمية المحكمة الجنائية الدولية، ويشـجب محـاوالت                

 األمريكيين من المثـول  ع اتفاقيات ثنائية تعفي الجنود    اقة عملها عبر توقي   الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول العربية إع      

تقالية عبر االستفادة من تجربة     كما يحث الحكومات على إعمال آليات العدالة االن        . ذلك أمام المحكمة في حال دعت األمور إلى      

يا وكشـف الحقيقـة، وتسـوية ملفـات         إلنصاف الضحا   وتطويرها والبناء عليها،   ، في المغرب  " والمصالحة اإلنصافهيئة  "

 . انتهاكات حقوق اإلنسان

دانته للسخرية من الرموز والمعتقدات الدينية باعتبار ذلك تخليا عن الشعور بالمسئولية وهو الشـرط               إوإذ يعرب عن    

 إلـي صـرف      يؤدي تأجيج الحملة ضد مثل تلك التجاوزات       أننه في الوقت ذاته يعرب عن خشيته        إالمالزم لحرية التعبير، ف   

االنتباه عن قضايا اإلصالح السياسي في المنطقة، والنيل من حرية التعبير الهشة في عالم عربي ال تحتـرم حكوماتـه حـق              

الجمهور في المعرفة، وتُسن فيه العديد من القوانين التي تعيق وجود وسائل إعالم مستقلة، وتقر عقوبة الحبس في قضـايا                    

 .الدينية على حرية الفكر واإلبداع الفني واألدبيالرأي، وتسمح بوصاية المؤسسات 

ي نحو ترسيخ   وإذ يرحب باتفاقية السالم الشامل وصياغة الدستور االنتقالي في السودان، ويعتبرهما بمثابة تقدم مرحل             

رضـة   اتفاق بين حكومـة السـودان وجماعـات المعا       إلىنه يشعر بالقلق العميق إزاء عدم التوصل        السالم والديمقراطية، فإ  

المسلحة على نحو يؤدي إلي وضع حد للنزاع في دارفور، كما يشعر بالقلق إزاء تراخي حكومة السودان في نـزع سـالح                      

 .وعدم تعاونها بجدية مع المحكمة الجنائية الدولية" بالجنجويد"المليشيات المسلحة المسماة 

 في المنطقة، فضال عن ازدواجية المعـايير        وإذ يستهجن تذبذب سلوك المجتمع الدولي تجاه قضايا اإلصالح السياسي         

فإنه يدعو الي االلتزام باتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما              .في التعامل مع عدد من القضايا وخاصة فلسطين       

معلنة جماعية  في ذلك القضية الفلسطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ إزائها مواقف                

 ، للقيام بدور الشرطي الحارس من الهجـرة ومـن اإلرهـاب           في العالم العربي  التوقف عن دعم األنظمة السلطوية       و ،ةيوفرد

 . بل تغذي في التحليل األخير اإلرهاببأساليب ال تخدم مصالح الشعوب، و

معايير العالميـة لحقـوق     تناقضا مع ال  ن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في صورته الراهنة ما زال م          وإذ يؤكد علي أ   

بيـة  فإنه يشعر بالدهشة من حقيقيـة أن دولـة عر          حقيقة أنه أدنى من كافة المواثيق اإلقليمية والدولية المماثلة،        اإلنسان و 

ويدعو إلي إعادة النظر    . حين امتنعت أكثر من نصف الدول العربية حتى عن التوقيع عليه          ، واحدة هي فقط التي صدقت عليه     

ي الكثير من بنود الميثاق خاصة تلك التي تضع التشريعات المحلية في مرتبة أعلى منه في عدة أمور حيوية وعدم تضييق                     ف

نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام تمهيدا إللغائها وتجاهله الحق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضالً عن تالعبه بحقوق المرأة،                  

 .بنائها عند تزوجها بأجنبي وتجاهله التام لدور المنظمات غير الحكوميةبما في ذلك حقها في منحها الجنسية أل

مشاركة ممثل عن األمين العام لجامعة الدول العربية للمرة الثانية فـي مداوالتـه، فإنـه يـدعو                  لوإذ يشعر بالتقدير    

 هـا  التي توافق حكومات   ى المنظمات  تقصرها عل  الجامعة العربية ألن تفتح أبوابها المغلقة أمام منظمات المجتمع المدني، وأال          

وأن تسمح بحضور وسماع وجهات نظر ممثلين عن المنتدى المدني في اجتماعهـا             . على تمتعها بوضع المراقب في الجامعة     

، وفي اجتماعات القمة العربية، كما يقرر المنتدى        المقرر في أبريل القادم بخصوص عالقة الجامعة بمنظمات المجتمع المدني         

w .ز القاهرة لتشكيل سكرتارية دائمة لهذا الغرضتفويض مرك
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 التقرير اخلتامي
    لمنتدى الثاني املوازي للقمة العربيةلمنتدى الثاني املوازي للقمة العربيةلمنتدى الثاني املوازي للقمة العربيةلمنتدى الثاني املوازي للقمة العربيةلللل

 2006 فرباير 19 -17  يفالرباط
 

 الفتـرة مـن   فيعقد المنتدى الموازي للقمة العربية اجتماعه الثاني في مدينة الرباط بالمملكة المغربية             
منظمـة المغربيـة    البالتعاون مع    بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان و        2006 فبراير   19 -17

،  والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسـان     اإلنسان وبالتنسيق مع  الشبكة األورومتوسطية لحقوق        ،لحقوق اإلنسان 
 من منظمات المجتمـع     50 مشارك ومشاركة من نحو      100نحو   وبمشاركة   ،وبدعم من المفوضية األوروبية   

وسوريا ولبنان وفلسـطين     ائر وموريتانيا مصر والمغرب والسودان وتونس والجز    :  دولة هي  15المدني في   
 نباإلضـافة لعـدد مـن الكتـاب واألكـاديميي         ، والعراق واليمن والسعودية واإلمارات والبحـرين واألردن      

 . منظمات دولية7كما شارك أيضا ممثلون عن ، والبرلمانيين

 مـارس   28وم فـي    الخرطالتي ستنعقد في     (عربيةلموازي للقمة ال  اعرب المنتدى المدني الثاني     وقد أ  
 عن أسفه ألن أغلبية حكومات العالم العربي لم ترتق إلى مستوى الوعود التي قطعتها على نفسها في                  )2006

: إعالن تونس من أجل تعزيز الحـوار الـديمقراطي    "قضية اإلصالح السياسي، والتي عبرت عنها من خالل         
 مـايو   23 -22ة العربية في تـونس فـي        ، الذي صدر عن القم    "وثيقة مسيرة التطوير والتحديث واإلصالح    

، واإلعالنات والوثائق التي صدرت عن مؤتمرات عقدت برعاية هـذه الحكومـات خـالل العـامين                 2004
الـيمن  " إعالن صنعاء حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية         "الماضيين، وخاصة   

 14 -12مصر فـي    " ن قضايا اإلصالح في الوطن العربي     وثيقة اإلسكندرية ع  "، و 2004 يناير   12 -11في  
الصادر عن قمة   " المحدث"كما يالحظ المنتدى المدني أنه حتى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان            .2004مارس  
 سـوى دولـة      من إصـداره    لم تصدق عليه بعد عامين     -والذي هو أدنى بكثير من المعايير الدولية      -تونس  
 !!!واحدة

يسية التي تحول دون اإلصالح في العالم العربي، هو افتقار أغلب الحكومـات العربيـة            إن العقبة الرئ   
الالزمة للشروع بذلك اإلصالح، بل يالحظ المنتدى المدني أن هذه الحكومات قـد انتقلـت               السياسية  لإلرادة  

 عدد من البلـدان،     فيودعاة الديمقراطية   المجتمع المدني   فعاليات   على   ل العام األخير إلى الهجوم المضاد     خال
وخاصة تونس وسوريا والبحرين، فضال عن السعي بقيادة مصر لتعزيز هذا الهجوم بمظلة دولية، على النحو                

، وقمة الشراكة األورومتوسطية في نفس      2005 نوفمبر    في البحرين  مستقبللالذي شهده منتدى دول الثمانية ل     
 .الشهر في برشلونة

اإلجراءات والتعديالت التشريعية والدستورية، التي جرى تقديمها        الحكومات بعدد من     بادرت بعض لقد  
wللرأي العام الوطني والدولي، باعتبارها دليال على وجود إرادة حقيقية لإلصالح، ولكن لألسـف فـإن هـذه                  
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اإلجراءات جاءت إما جزئية للغاية ومحدودة التأثير، أو تستهدف التجميل ال التغيير، وفي أحيان أخرى شكلت                
 .مزيد من القيودلجعا وإضافة ترا

 نتخابات العامة في أغلبيـة الـدول      ه اال كما الحظ المنتدى بأسى تجذر المرض المزمن الذي تعاني من         
الشفافية والنزاهة، وانصـراف أغلبيـة       التنافسية و   والذي يصمها بانعدام   -التي تجري بها انتخابات   -العربية  

 كمؤشر على اتجاه اإلرادة السياسية الحـرة للشـعوب،          ،بنتائجها ركة فيها، وعدم االعتداد   الناخبين عن المشا  
 وقد لوحظ أن االنتخابـات      .خاصة وأنها تجري في غياب الحد األدنى من حريات التعبير والتجمع واالجتماع           

لسياسـية  التي جرت في لبنان وفلسطين والعراق كانت األفضل،من حيث عدم تـدخل الدولـة فـي اإلرادة ا                 
 . محدودةا لم تخل من سلبيات أخرى ولكنهللناخبين،

إن هذا االتجاه العام ال يقلل من شأن عدد من الخطوات اإلصالحية التي شهدتها عـدد مـن البلـدان،                    
 الذي عرف تجربة هى األولى من نوعها في العالم العربي في الدراسة العلنيـة لماضـي                 ،وخاصة المغرب 

دونـة جديـدة لألحـوال      إصدار م  فضالً عن    ،على ذلك ح مشروع للمصالحة بناء     االنتهاكات الجسيمة، وطر  
 . الشخصية

 التشـريعي   ء نتيجـة االعتـدا    ،ن استمرار ضعف فعالية النظم القضائية في العالم العربـي         أؤكد المنتدى   وي
مأله تدريجيا النظام القضـائي الـدولي،       استقالل القضاء، يخلف فراغا بدأ ي     اإلداري واألمني المنهجي على     و

نداءات فعاليات الرأي العام في عدد من الدول العربية          مؤخرا، وتؤكده    ذي يشهده لبنان ودارفور   على النحو ال  
     .عدد كبير من الدول العربيةلالستعانة بالقضاء الدولي لتحقيق العدل واإلنصاف المفتقد في 

عديد من القوانين    والذي ال زال محكوما بال     ،وضاع اإلعالم في العالم العربي    يشعر المنتدى بالقلق من أ    و
 ،علومات بحرية م، فضال عن إعاقة تداول ال      العديد من األصوات المستقلة فيه     التي تكبل أنشطته وتمنع ظهور    

وقد أعرب المنتـدى     .د من البلدان العربية   عد في    واستمرار حبس الصحفيين   تجريم انتقاد كبار المسئولين،   و
قامـت بـه إحـدى الصـحف     الدينية، على النحو الـذي      المدني عن إدانته للسخرية من الرموز والمعتقدات        

 ولكـن المنتـدى   -وهو شرط مالزم لحرية التعبيـر     - باعتبار ذلك تخليا عن الشعور بالمسئولية        ،الدانماركية
أعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من توظيف التهاب المشاعر الدينية لصرف االنتباه عن قضايا اإلصـالح                 

لدول العربية تعاني أصال من االفتقار للحد األدنى من االحترام للعقائد الدينيـة،             السياسي، خاصة وأن أغلبية ا    
 .بما في ذلك في إطار اإلسالم ذاته، دون أن يجد ذلك ردا مناسبا من المجتمعات أو الحكومات

ميالد ودنية والسياسية في العالم العربي،      وقد الحظ المنتدى المدني أنه رغم الجهود الهائلة للفعاليات الم         
 ولبنان، إال أن التقـدم مـا زال         وسوريا ومصر  وخاصة تونس  ،سياسية جديدة في عدد من البلدان     ديناميكية  

 التي تحققت في بعض البلدان ما زالت في خطر، نظرا للخلل الهائل              المحدودة محدودا، بل إن بعض المكاسب    
ـ      في عالقات القوى المحلية، وغياب إرادة اإلصالح ذاتها لدى النظم            اعم الحاكمة، والتي تستبدلها بخطـاب ن

w . الضغوط الداخلية والخارجية عليهايفيض بمفردات اإلصالح، لتخفيف
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السياسية التي تجمع بين األحزاب والرموز السياسية وفعاليات        /كما الحظ المنتدى أن االئتالفات المدنية     
اللجان و،  إعالن دمشق في سوريا   و  أكتوبر في تونس،   18وآذار في لبنان،    /  مارس 14مثل   ( المدني المجتمع

 قد  )مشروع اللقاء المشترك لإلصالح السياسي والوطني في اليمن        و ،الشعبية والمؤتمر الدستوري في البحرين    
جماعـة  (وعلى الرغم من أن الجزائر ومصر قد عرفت مبكرا هذا النوع من االئتالفـات               . لعبت دورا حيويا  

، إال أن األولى اندثرت تقريبا، بينما تراجع        )عن الديمقراطية في مصر   ميثاق روما في الجزائر، ولجنة الدفاع       
 بعـد اجتماعهـا     توارت، ثم   ى األحزاب والجماعات السياسية   حضور الثانية لصالح جبهة أخرى اقتصرت عل      

ولكن مصر شهدت أيضا على التوازي ظهور عـدد مـن الجماعـات             . التأسيسي وبدء االنتخابات البرلمانية   
فاحية الجديدة، وصعود دور القضاة في اإلصالح السياسي بشكل غير مسبوق في مصر والعـالم               السياسية الك 

 السياسي إلى آفاق غير مسبوقة، لم        النقد  خطاب  رفع سقف  مط جديد من الصحافة المستقلة،    العربي، وبروز ن  
 .ف قرنتعرفها مصر منذ أكثر من نص

وريتانيا ويطالب السلطات الجديدة بالوفاء بالتزاماتهـا       تابع المنتدى باهتمام المرحلة االنتقالية في م      كما  
 . للتحول نحو الديمقراطية وحكم القانون، وخاصة بإجراء انتخابات حره ونزيهة

 بالتناقض الحاد فيما     قد اتسم  ، اإلصالح السياسي  قضاياالمنتدى المدني أن سلوك المجتمع الدولي تجاه        والحظ  
تفشي أساليب التعـذيب وإسـاءة      ألرض، ويتمثل ذلك بشكل خاص في       ى ا بين ما هو معلن وما هو مطبق عل       

 والعراق، وظاهرة السجون السرية في أوروبا، والتعذيب بالوكالة فـي بعـض             وعاملة في سجون جوانتنام   الم
سرية مع  معلنة  عقد الواليات المتحدة األمريكية اتفاقيات ثنائية       ، و عربية لحساب المخابرات األمريكية   الدول ال 

ازدواجية المعايير في   فضال عن   مالحقة المحكمة الجنائية الدولية،      لحماية جنودها من     ،من دول المنطقة  عدد  
التواطؤ مع النظام التونسـي فـي قمعـه المنهجـي           و ، من قضايا المنطقة، وخاصة فلسطين     التعامل مع عدد  

م بمطالب الحكومات العربية    التسلي، و  والتخبط في تقييم التطورات في مصر      ،للحريات العامة وحقوق اإلنسان   
طبيعة العالقـة بـالمجتمع المـدني، وحصـرها         برشلونة، فيما يتعلق ب   الشراكة األورومتوسطية في    في قمة   

األعمال التحضيرية  السماح للحكومات العربية بالتدخل في       و ،طبالمنظمات التي تعترف بها هذه الحكومات فق      
 . في البحرين في نوفمبر الماضي من أجل المستقبل الجتماع منتدى دول الثمانيةللمجتمع المدني،

 

    التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات
    توصيات إىل القمة العربية باخلرطومتوصيات إىل القمة العربية باخلرطومتوصيات إىل القمة العربية باخلرطومتوصيات إىل القمة العربية باخلرطوم))))1

إن االختبار الحقيقي لصدق نوايا الحكومات العربية تجاه قضية اإلصالح السياسي، هو أن تعلن هـذه                
األحزاب السياسية  أسيس ونشاط   الحكومات من الخرطوم التزامها بالقيام بالمراجعة الفورية للقوانين الحاكمة لت         

ال يمكن الجمع بين الخطاب الناعم عن اإلصالح الذي ال يكلـف شـيئا، وبـين                ف. منظمات المجتمع المدني  و
w غيـر حكوميـة     تاإلصرار على إبقاء قوى اإلصالح من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية ومنظمـا            
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 غليظة تشريعية وإدارية وأمنيـة، وأحيانـا        بانقض خلف   محبوسة ،ووسائل إعالم مرئية ومسموعة ومقروءة    
 . في السجون دون محاكمة أو بمحاكمات جائرة ذاتهااحتجاز قيادات اإلصالح

، "وثيقـة االسـتقالل الثـاني     " توصيات المنتدى المدني األول الموازي للقمة العربية         أكيد على الت: أوال
 .ة لهذه التوصياتمتضمنة فيها مكمل الالشاملة وواعتبار التوصيات المفصلة

 :هي  و، السابقة المدنيةإعادة التأكيد على األولويات التي توافقت عليها المنتديات : ثانيا

والنقابـات  إزالة كافة القيود التشريعية واإلدارية واألمنية على إنشاء وإدارة المنظمات غير الحكومية              .1
 المعلومات والرأي   ق وحريات تدف  ،تصال واألحزاب السياسية، ووسائل اإلعالم واال      والعمالية المهنية

مة التشريعات ذات الصلة    أي وسيلة من الوسائل، وإعادة مواء     والتعبير والمعتقد والتجمع واالجتماع ب    
 .وفقا للمعايير الدولية

ضـمان اسـتقالل    م االستثنائية،و كانما تكون سارية وإلغاء كافة المح     وقف العمل بقوانين الطوارئ أي     .2
وضمان  ة المدنيين إلى محاكم عسكرية أياً كانت طبيعة االتهامات الموجهة إليهم،          ووقف إحال  ،القضاء

 .تطبيق مبدأ سيادة القانون

 .اإلفراج الفوري عن دعاة اإلصالح والمدافعين عن حقوق اإلنسان وسجناء الرأي .3

  ورفـع  .ضمان حقوق النساء وإنهاء كل صور الالمساواة والتمييز ضد المرأة في الـدول العربيـة               .4
تحفظات الدول العربية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واالنضـمام للبروتوكـول               

   .االختياري لالتفاقية

تقييم ما تم إنجازه على طريق اإلصالح السياسي وتعزيز حقوق اإلنسان منذ            ل القمة العربية    دعوة: ثالثا
مـن أجـل    "فشل الذريع في تحويل إعالن تونس        ال شف حساب لشعوبها تفسر من خالله     م ك يقمة تونس، وتقد  

والتراجع الذي  بل  ،  ، إلى حقيقة معاشة   "ث واإلصالح ي وثيقة مسيرة التطوير والتحد    :تعزيز الحوار الديمقراطي  
حدث في عدد من البلدان في مجال احترام حقوق اإلنسان والحريات العامة، وخاصـة فـي الدولـة التـي                    

 .باسمهار اإلعالن استضافت القمة وصد

  : العربي لحقوق اإلنسانالميثاق  :رابعا

تعديله في  و لحقوق اإلنسان الجامعة العربية على مراجعة الميثاق العربي المدنيمنتدىاليحث  .1
 إلى الجامعة ، العربي منظمة لحقوق اإلنسان في العالم36المذكرة المشتركة المقدمة من ضوء 

 .2003 ديسمبر 21 لحقوق اإلنسان بتاريخ دة المتحالمفوضية السامية باألممالعربية و
تسلمته الجامعة العربية  و،مشروع الميثاق الذي أعده خبراء المفوضية السامية لحقوق اإلنسانو

 2004 يناير 30مذكرة المفوضية إلى الجامعة العربية بتاريخ  و،2004 يناير 14في 
w من منظمة العفو 2004مارس  و2003التعليقات المقدمة في ديسمبر  و.بتحفظاتها على الميثاق
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جامعة الدول العربية  و إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان،اللجنة الدولية للحقوقيين والدولية
 .بخصوص الميثاق

 أدنى  أيضاهو و، في صورته الراهنة ما زال متناقضا مع المعايير العالمية لحقوق اإلنسانإن الميثاق 
مع ذلك  و،بين نصف إلى ربع قرنقبله بفترة تتراوح نها ولدت أ رغم ،المماثلةمن كافة المواثيق اإلقليمية 

 .فإنه جاء متخلفا عنها

لتي ستتوجه مع ذلك نحـو      ا و ،إن الحكومات الحريصة على الحد األدنى من احترام حقوق اإلنسان         -2
التحفظ علـى    و ،ميثاق من ال  53 أن تستخدم المادة     ، ستجد أن عليها لحل هذا التناقض      ، الميثاق التصديق على 
 فـي مرتبـة   ذلك بوضع التشريعات المحلية و،خاصة تلك التي تهدر قيمة الميثاق ذاته    و ،موادهعدد كبير من    

تجاهله الحق في    و ،وعدم تضييق نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام تمهيداً إللغائها        ،أعلى منه في عدة أمور حيوية     
سـية ألبنائهـا عنـد       بما في ذلك حقها في منحها الجن       ،رأةتالعبه بحقوق الم   و ،نزيهة و إجراء انتخابات حرة  

تجاهل تماما  ي و ، الميثاق إلى آلية فعالة لمراقبة التزام الدول بالحقوق المتضمنة فيه          كما يفتقر . تزوجها بأجنبي 
 .دور منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية

مجتمع المدني، وأال تقصـرها علـى       أن تفتح الجامعة العربية أبوابها المغلقة أمام منظمات ال        : خامسا 
، وأن تسمح بحضور وسـماع       في الجامعة  على تمتعها بوضع المراقب   دولها  المنظمات التي توافق حكومات     

وجهات نظر ممثلين عن المنتدى المدني في اجتماعها المقرر في أبريل القادم بخصـوص عالقـة الجامعـة                  
 .بمنظمات المجتمع المدني

 تطويرها و ،غربية لهيئة اإلنصاف والمصالحة   التجربة الم  من   لعربية لالستفادة دعوة الحكومات ا   :سادسا
   .محاسبة المسئولين عنها و،حقوق اإلنسان في العالم العربيإلنصاف ضحايا الجرائم الجسيمة ل

فـي  المفقودين والمختفين قسرياً في عدد من البلدان العربية، وعلى وجه أخـص              إجالء حقيقة    :ًسابعا
 . اللبنانيين في السجون السوريةالمعتقلينطالق سراح  إل الممكنةبذل المساعي، ووسوريا الجزائر

 فـي محافظـة صـعده        المسلح  حكومة اليمن وجماعة الحوثي بوضع حد للنزاع        المنتدى يطالب: اًثامن
 .توفير الحماية للمدنيين، ووقف االنتهاكات المتواصلة للقانون الدولي اإلنساني، وقـانون حقـوق اإلنسـان              و

  . وتمكين المنظمات اإلنسانية من القيام بمهامها وتوفير الحماية الالزمة لها

ها د، ووضـع  التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة الفسـا        حث الحكومات العربية على     : تاسعاً
 .موضع النفاذ العملي من جانب الحكومات التي صدقت عليها

 وعـرض   ،السماح لوفد يمثل المجتمع المدني بحضور أعمال القمة العربية بصـفة مراقـب            : عاشراً
 . عليها المدني الموازيتوصيات المنتدى
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 السودان/  توصيات خاصة بدارفور : حادي عشر

نحو  تقدم مهم     بمثابة  ويعتبرها ،شامل وصياغة الدستور االنتقالي    باتفاقية السالم ال    المدني المنتدىيرحب  
 كل بنود هـذه االتفاقيـة      بتنفيذ   الب المنتدى الحكومة السودانية    ويط ،ترسيخ السالم والديمقراطية في السودان    

خاصة و،  ي ومؤسسات المجتمع المدني    السياس  وإشراك كافة أطراف الطيف    .دون تجزئة  و نزيه و بشكل كامل 
 المنتدى أطراف النزاع في شرق السودان بذل كل          ويدعو .فوضيات المنصوص عليها في اتفاقية السالم     في الم 

البدء فوراً فـي المفاوضـات      على   ويحث هذه األطراف والوسطاء      ،ما في وسعهم لتجنب المواجهة المسلحة     
 الصادرين عن منتـديات     "باطإعالن الر " و "االستقالل الثاني "ويذكّر المنتدى بأن إعالن     . السياسية لحل النزاع  

 وضـرورة إدراج    ، قد حثّا الحكومة السودانية على توسيع دائرة المشاركة في العملية التفاوضية           مدنية سابقة، 
كما حثّا الجامعة العربيـة وحكومـات الـدول         ، لتوصل لحل سلمي شامل     ا  فيها من أجل   كل قضايا الصراع  

ويعرب المنتدى عـن    . لة للتوصل إلنهاء الحرب في دارفور     العربية على ضرورة اإلسهام في الجهود المبذو      
 وقانون   الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني    أسفه الستمرار الكارثة اإلنسانية في هذا اإلقليم ومواصلة االنتهاكات        

 .حقوق اإلنسان

 : وبناء على ذلك يدعو المنتدى 

 من خالل التوصـل   ،ع في دارفور   حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة لوضع حد للنزا        – 1
 ووقـف   ،م الفوري باتفاق وقف إطـالق النـار       وااللتزا،   يراعي احتياجات ومصالح كل أهل دارفور      التفاق

 وتـوفير الحمايـة الالزمـة ألفـراد          وقانون حقوق اإلنسان،    اإلنساني الدولياالنتهاكات المتواصلة للقانون    
 .ملة في اإلقليم وتسهيل مهامهماإلقليمية والدولية العا اإلنسانية المنظمات

والتعاون مع المحكمة الجنائية    ، "بالجنجويد"نزع سالح المليشيات المسلحة المسماة       حكومة السودان ل   –2
 وتقـديم   ، من خالل تسهيل مهام المدعي العام المكلف بالتحقيق في الفظائع المرتكبة في إقليم دارفور              ،الدولية

 . للعدالة الدوليةائم ضد اإلنسانيةجر والمتهمين بارتكاب جرائم حرب

عبئـة   ت  إلـى  في العالم العربي   ومنظمات المجتمع المدني      حكومات الدول العربية والجامعة العربية     –3
 والمشاركة  ،دارفورفي   العربية من أجل المساهمة في حل جذري للنزاع          البشرية والمادية والموارد السياسية   

 ورفـع   ، وتقديم العون اإلنساني للمتضـررين     ،اء الصراع في هذه المنطقة    في الجهود اإلقليمية والدولية إلنه    
 . باألبعاد المختلفة ألزمة دارفورالمنطقةوعي شعوب 

 ، المدنيين ،و كفالة حماية  لها في اإلقليم  م االتحاد االفريقي لمواصلة ع     المجتمع الدولي إلى دعم بعثة     -4
، وتدعيم دور    بشأن دارفور   في إطار خطة عمل األمم المتحدة       اإلنسانية، اإلغاثةالوفاء بالتزاماتها في مجال     و

 .المحكمة الجنائية الدولية
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 خالل تفعيل   ،مناتخاذ إجراءات صارمة لحظر دخول السالح إلى إقليم دارفور         المجتمع الدولي إلى     –5
 في تقريرها   ، الواردة 1591توصيات لجنة خبراء األمم المتحدة، المكلفة بذلك بموجب قرار مجلس األمن رقم             

 .    2006 يناير 30الصادر في 

 المسألة الفلسطينية:  عشرثاني

 الخنـق   وإنهاء ،1967 اإلسرائيلي حتى حدود يونيو     استكمال االنسحاب  من أجل التحرك الفوري    – 1
المنافـذ   و تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على المعـابر         و  لقطاع غزة،  واالجتماعي االقتصادي

عدم التدخل فـي إرادة      و ،إقامة الدولة الفلسطينية   و إعمال الحق في تقرير المصير     و ،الجوية و البحرية و ريةالب
 لمحكمـة العـدل   االستشاريتطبيق الرأي  و،الشعب الفلسطيني المعبر عنها في االنتخابات البرلمانية األخيرة   

 .الدولية بشأن جدار الفصل العنصري

وقف  و ،تفاقة جنيف الرابعة  ايين في إطار    ير الحماية للمدنيين الفلسطين    العمل على توف   ،لحين ذلك  و – 2
  .ترويع المدنيين في كال الجانبين وقتل وستهداف واعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون،

مـن اإلتفاقيـة    )  د   -1(  توفير الحماية الالزمة لالجئين الفلسطينيين وفق ما نصت عليه المـادة             – 3
إشراف  و أنه التجمع الوحيد لالجئين في العالم الذي ال يستظل بآليات الحماية الدولية            و خاصة ،الدولية لالجئين 

 .مفوضية األمم المتحدة العليا لشئون الالجئين

 لحين إعمال حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، فإنهم يجب أن يتمتعوا فـي الـدول العربيـة                  – 4
 كما يجب على الحكومات العربية تنفيـذ كافـة          .الثقافية و القتصاديةوا واالجتماعية المضيفة بحقوقهم المدنية  

 .التوصيات ذات الصلة التي صدرت عن جامعة الدول العربية والقرارات واالتفاقيات

    قيةالمسألة العرا:  عشرثالث
ية عرقأعرب المنتدى عن تضامنه مع الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه السياسية والفكرية والدينية وال

 عمال اإلرهابيةشدة كافة األويدين بواطنة، اء دولة القانون والمؤسسات والمنجاز التحول الديمقراطي وبنإل
   .تي تصيب المدنيين واألبرياءال

 : ويدعو
الحكومة المنتخبة والقوات المتعددة الجنسيات بإجراء تحقيق فوري في االدعاءات الخاصة بانتهاكات   -1

 التي ثبتتها التقارير الصادرة عن األمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويدين قراحقوق االنسان في الع
 . بشدة  كل تلك الخروقات، ويطالب بمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم

لتحقيق التوافق الوطني في العراق، بكل الوسائل دعم مساعي جامعة الدول العربية كل األطراف إلى  -2
 .للعمل على مساعدة الشعب العراقي بكل الطرق والوسائل المتاحةويدعو المنظمات العربية والدولية 

 وضمان كافة حقوقها، ونزع سالح ، بالعمل الجدي والسعي الحثيث لحماية األقليات العراقيةالسلطة -3
w .الميليشيات والجيوش الخاصة، ووضع السياسات الالزمة لتجنيب البالد مخاطر الحرب األهلية
w
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 بالسعي الحثيث ،تخفيف المعاناة عن الشعب العراقيلالمنظمات اإلنسانية السلطة العراقية والدول و -4
  للعاطلين وإعمال الحقوق االقتصاديةعمار وتحريك االقتصاد العراقي وخلق فرص العملإلعادة اإل

 .واالجتماعية
كل ونوعية النظام وش، لمجاورة للعراق والمجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب العراقيالدول ا -5

 .لذي يسعى إليها
 

    ::::توصيات خبصوص تعزيز دور ا+تمع املدني والسياسيتوصيات خبصوص تعزيز دور ا+تمع املدني والسياسيتوصيات خبصوص تعزيز دور ا+تمع املدني والسياسيتوصيات خبصوص تعزيز دور ا+تمع املدني والسياسي    -2

قبول النتائج التـي     و ،حول الديمقراطي على جدول األعمال    التأكيد على أولوية قضية الت    : أوالً  
باعتبارها إحدى آليات عملية التحول الديمقراطي ؛ طالما لـم يجـر            ، تترتب على االنتخابات العامة     

 .الناخبينتزوير إرادة 

دة التي برزت في عـدة بلـدان        العمل على استخالص وتعميم دروس الديناميكية السياسية الجدي       :  ثانيا
 بمبادرة قوى سياسية ومدنية متنوعة، الستخالص الدروس        -تونس ولبنان وخاصة مصر وسوريا و    - عربية

ذه البلدان، وفي الـدول العربيـة       وتعميم الخبرات المتصلة بتطوير الكفاح من أجل التحول الديمقراطي في ه          
 .األخرى

 ،تعزيز أواصر وهياكل التشبيك والتنسيق في إطار كل من المجتمع المدني والسياسـي وبينهمـا              : لثًاثا
 .على الصعيد الوطني واإلقليمي، وابتكار أكثر الهياكل قدرة على الوفاء باألهداف ومرونة التطورو

بـين أطـراف المجتمـع المـدني         ،ات الصلة بالقضايا الملحـة    الجمع بين الحوارات العاجلة ذ    : رابعا
 التي تستهدف خلق توافق عريض حول نمـط         ،والسياسي، والحوارات بعيدة المدى ذات الطابع االستراتيجي      

 .النظام السياسي الديمقراطي المستقبلي الذي ينبغي العمل على تأسيسه

هياكلها في  مجتمع المدني واألحزاب السياسية، و    إيالء عناية خاصة لدمج الشباب في منظمات ال       : خامسا
 . وتوجيه برامج توعية خاصة للشباب في مختلف الفئات،القيادية

توسيع نطاق التحالفات المدنية ومدها إلى أوساط الفنانين واألدباء، وإيالء عناية خاصة لتعزيز             : سادسا
نين واألدباء على اتخاذ مواقف علنية من قضايا        وحث الفنا . عالقات التنسيق والتضامن مع الروابط الممثلة لها      

التطور الديمقراطي وجرائم حقوق اإلنسان، ونبذ توظيفهم على الصعيد المحلي واإلقليمي لتحسـين صـورة               
 .الوجه القبيح لبعض الحكومات على حساب ضحاياها

 نبـذ إلقليمي، و تعزيز أواصر التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والسياسي على الصعيد ا          : ابعاس
األطراف التي تكافح في بلدانها من أجل الديمقراطية، وتبرر          و  األشخاص الممارسات مزدوجة المعايير لبعض   

 . جرائم حقوق اإلنسان وقمع المكافحين من أجلها في دول أخرى
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    ))))نيةنيةنيةنيةمامامامااالحتاد األوروبي وجمموعة دول الثاالحتاد األوروبي وجمموعة دول الثاالحتاد األوروبي وجمموعة دول الثاالحتاد األوروبي وجمموعة دول الث: (: (: (: (صيات إىل ا+تمع الدويلصيات إىل ا+تمع الدويلصيات إىل ا+تمع الدويلصيات إىل ا+تمع الدويلتوتوتوتو    -3

يار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما فـي ذلـك القضـية الفلسـطينية،                االلتزام باتباع مع   -1
ـ وانتهاكات مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ مواقف معلنة جماعيـة وفرد               ةي

 والضغط من أجل رفع     محاكمات الرأي،   و، بما في ذلك المساهمة في مراقبة االنتخابات العامة          إزائها
 السياسيوربط مستوى عالقات التعاون      حركة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية،        القيود على 

بمعدل السير في طريق اإلصالح، ومدى وفاء كل حكومة بااللتزامات التـي            والتجاري  واالقتصادي  
 . الدعم األمني لقمع حقوق اإلنسان، واالمتناع عن تقديمقطعتها على نفسها

 للقيام بدور الشرطي الحارس من الهجـرة        في العالم العربي  لسلطوية  التوقف عن دعم األنظمة ا     -2
 . بل تغذي اإلرهاببأساليب ال تخدم مصالح الشعوب، وومن اإلرهاب، 

 وإنشاء قنوات دائمة للحوار بخصوص االجتماعات       ،مأسسة العالقة مع منظمات المجتمع المدني      -3
الحرص على استطالع رأي منظمات المجتمع       و ،األطر الدولية واإلقليمية  ذات الصلة التي تجري في      

ـ المدني في القضايا ذات الصلة، خالل مراحل التفاوض على اتفاقيات ثنائية أو إقليمية، مثل اتفاق               ات ي
الشراكة األورومتوسطية، وخطط العمل في إطار سياسة الجوار األوروبية، واتفاقيات المناطق الحرة            

ات، والحصول على المعلومات الضرورية، وتسهيل مهمـة        المشتركة وغيرها، والسماح بتقديم مذكر    
 . المجتمع المدني في مراقبة آليات التنفيذ

ضرورة تضمين أي اتفاقيات ثنائية تتناول قضايا اإلصالح السياسي في الدول العربيـة، خطـط          -4
 .مجدولة زمنيا إلصالحات ملموسة، بحيث يمكن قياس معدل التقدم، ومدى توافر إرادة لإلصالح

 األمم المتحدة في التعامل مع المنظمات غير الحكومية، وعدم التجـاوب            اللتزام بتقاليد ومعايير  ا -5
على المنظمات المسجلة وفقا لقوانين القرون الوسـطى        مع مطالب الحكومات العربية بقصر التعامل       

 .ةتم تكييف هذه القوانين مع المعايير الدوليي أغلبية الدول العربية، إلى أن يالسائدة ف

تنظيم المؤتمرات الدولية، فيما يتعلـق بالتعامـل مـع          في   المتحدة   األمم االلتزام بتقاليد ومعايير   -6
المنظمات غير الحكومية، والتي ال تسمح للحكومات بالتدخل فـي االجتماعـات التحضـيرية لهـذه                

 .المؤتمرات

منـي بمنظمـات   الحصول على التزام مسبق من الحكومات العربية بعدم التحرش اإلداري أو األ        -7
 أو نقـل هـذه      ،ي العالم العربـي   ولية التي تعقد ف   ووفود المجتمع المدني المشاركة في المؤتمرات الد      

 .التعهدجتماعات إلى دول أخرى في حالة عدم تقديم هذا اال

 

    

w    ادرادرادرادرــــــــــــــــــــاملصاملصاملصاملص
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*
 لالجتماع منتدى المدني الموازيال من المداوالت التي جرت خالل اإلعالن والتوصيات والمقترحات المتضمنة فيه ينطلق هذا  

، والعمل التراكمي لمنظمات المجتمع المدني خالل نحو عقد من )2006 فبراير 19 -17: الرباط(الموازي للقمة العربية  الثاني
 :الزمان، وبشكل خاص الوثائق التالية

 .1999الم العربي، أبريل إعالن الدار البيضاء، الصادر عن المؤتمر الدولي األول لحركة حقوق اإلنسان في الع •
 حول تحديث الميثاق 2003 من منظمات حقوق اإلنسان إلى جامعة الدول العربية فى ديسمبر 36مذكرة مقدمة من  •

 . العربى لحقوق اإلنسان
الصادرة عن المنتدى المدنى العربى األول الموازى للقمة العربية والذى عقد فى " االستقالل الثانى"توصيات وثيقة  •

 نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمة الدفاع عن الحقوق 2004 فى مارس بيروت
والمنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان وبالتنسيق مع الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ) عدل(والحريات 

وقد تم تقديم تلك . لة عربية دو13 منظمة غير حكومية من 52والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وبمشاركة 
التوصيات للملوك والرؤساء العرب، للمطالبة بالسماح للمجتمع المدنى بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب، ولكن لم 

 .يستجب لها
 . 2004 مايو 26 منظمة غير حكومية حول نتائج القمة العربية بتاريخ 34بيان صادر عن  •
 الذى نظمه كل 2004الذى عقد فى القاهرة فى يوليو " يات وآليات اإلصالحأولو"التقرير الختامى للمؤتمر اإلقليمي  •

 15من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان والمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ومجلة السياسة الدولية بمشاركة 
 . دولة عربية

ق اإلنسان ومركز القاهرة لدراسات بيان موقف كل من الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان والفيدرالية الدولية لحقو •
، حول المبادرات الدولية لإلصالح فى العالم العربى بمناسبة انعقاد قمة 2004 يونيو 23حقوق اإلنسان الصادر فى 

 . الواليات المتحدة األمريكية-االتحاد األوروبى
كات حقوق اإلنسان فى دارفور  منظمة حقوقية تطالب بحماية المدنيين ومحاكمة مرتكبي انتها31مذكرة مشتركة من  •

 . 2004 سبتمبر  16الصادر فى 
 .2004 ديسمبر 9 -8المنتدى من أجل المستقبل، "بيان مؤتمر المنتدى المدني األول الموازي إلى "إعالن الرباط  •
 .2006توصيات مؤتمري الدوحة وعمان الموازيين لمنتدى المستقبل  •

 .2006 ويناير 2005 في سبتمبر وديسمبر المصرية-األوروبيةات  المفاوضبيان منظمات المجتمع المدني بخصوص
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 بيان صادر عن المنتدى المدني الموازي للقمة العربية
 

ينظر بعين القلق للتدهور المسـتمر      إذ   الثاني الموازي للقمة العربية       المدني إن المنتدى 

 والتي لـيس    ، حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا ومصادرة حرية التعبير         أوضاعفي  

، يؤكـد   دى األتاسي وعودة سياسة االعتقال التعسفي والمحاكمات االستثنائية        منت إغالقآخرها  

 : وأولية أهمهاملحةسوريا يتوقف على قضايا   والتغيير فياإلصالحن مسار أ

 . سراح كافة معتقلي الرأي والضمير ووقف كافة أشكال االعتقال التعسفيإطالق -١

ـ  ٤٣ منذ حالة الطوارئ السارية     اءإنه -٢ كافـة القـوانين    إلغـاء    و )١٩٦٣ فـي (ا   عام

ـ  كمحكمـة أ   ،والتشريعات االستثنائية والمحاكم المنبثقة عنها     ن الدولـة والمحـاكم     م

 .العسكرية والميدانية

يـام صـحافة   ق بما يكفل المطبوعات وتعديل قانون   ، من سيطرة الدولة   اإلعالمتحرير   -٣

 .حرة ومستقلة

 خـوان اإلكل منتسب إلى جماعة      ىعل باإلعدام بالحكم   ص الخا ٤٩ القانون رقم    إلغاء -٤

 .المسلمين

حقـوق  المجردين مـن    المنفيين و ال و ، من الجنسية  المحرومينالمفقودين و  ملف تصفية -٥

 .المدنية والسياسية

 األهلية   والجمعيات  السياسية لألحزاب قوانين عصرية    وإصدار الحريات العامة    إطالق -٦

 .المجتمع السوريف ياأطة لكافة ركتتيح المشا والنقابات المهنية والعمالية،

 وإجـراء  ،تعديل الدستور بما يكفل التعددية الحقيقية والتداول السلمي علـى السـلطة            -٧

 . وشفافة حرة ونزيهةبرلمانيةو انتخابات رئاسية
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 بيان صادر عن المنتدى المدني الموازي للقمة العربية
 

طالعه على ما تشـنه الحكومـة       ابعد  و الثاني الموازي للقمة العربية       المدني إن المنتدى 

 المجتمـع المـدني     تعلى منظما  من هجمات منظمة يومية وأمنية وإدارية وقضائية      التونسية  

 توظيفهـا  و ،ونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومنعها من عقد مؤتمرهـا         وخاصة الرابطة الت  

ة التونسـية بـاحترام      الحكوم  المنتدى  يطالب  أجل ذلك، ومنع فروعها من النشاط،      القضاء من 

من حرية النشاط   الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان     ات المجتمع المدني، وتمكين     يعاستقاللية جم 

واحترام استقالل القضاة   مقارها في المدن التونسية،      ورفع الحصار عن      العام، وعقد مؤتمرها 

 .تمع المدني ضد نشطاء ومنظمات المجه عن استعمالوالتوقف
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المنتدى المدني المملكة العربية السعودية بأن تسرع في خطواتهـا اإلصـالحية            يطالب  

باتجاه المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات، واإلصالح االقتصادي والتشريعي، ومحاربة         

الفساد المالي، وضمان إعطاء المرأة حقوقها المدنية، وفتح بـاب حريـة التعبيـر والتجمـع                

كما يطالبها بتطبيق االتفاقيات الدولية التي انضمت إليهـا، وعلـى           . وممارسة حرية االعتقاد  

 ".اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة"رأسها 
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 /الى صاحب الجاللة 

 الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
 

 ..تحية طيبة، وبعد

 

 فـي   ، المنعقد في الرباط   المنتدى المدني الموازي للقمة العربية    المشاركون في فعاليات     نحن

لتدخل لوقف سلسـلة االعتـداءات       نرفع لكم هذه المناشدة ل     ،٢٠٠٦راير   فب ١٩ إلى   ١٧ الفترة من 

عتقاالت والمحاكمات بحق الناشطين في مركز البحرين لحقوق اإلنسان واللجان الشعبية التـي             واال

تتحرك سلميا في ملفات حقوق اإلنسـان وخصوصـا المتعلقـة بالعـاطلين ومتـدني االجـور                 

حايا التعذيب والعائدين مـن المنفـى والمحـرومين مـن           والمتضررين في الحقبة السابقة من ض     

إلنسـان  ن تتعامل السلطات مع المدافعين عن حقوق ا       أ سراح المعتقلين، و   إطالقن يتم   أو. الجنسية

سلوب الحوار والتعاون وتوفير الحماية والدعم بدال من أساليب القسر          أومؤسسات المجتمع المدني ب   

ن الحقبة الماضية المقيدة لحريات التجمـع والتنظـيم وحريـة الصـحافة             والقمع واستخدام قواني  

 .االنفتاح واإلصالححدوث والتعبير، والتي ال تتناسب مع 

ـ     عندروع اإلصالحي الذي أعلنتم عنه      المشب نشيدوإننا إذ     ن مبـادرتكم  إ توليكم للسـلطة، ف

ي لتحقيـق نظـام ديمقراطـي       صالح الدستور مع قوى المجتمع المختلفة بشأن اإل     التوافق  بتفعيله ب 

طالق الحريـات   إالقضاء، و يضمن التعددية السياسية وتداول السلطة وفصل السلطات واستقاللية         

جعلها نموذجا يحتذى به لالصـالحات      ي العربية و  الدوليضع البحرين في مقدمة     يمكن أن   العامة،  

 .في المنطقة

 .وتقبلوا فائق التقدير واالحترام
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 سيمون عثماني / السيدة الفاضلة 
 

   ،تحية طيبة وبعد

 

 عقد فـي   و الذي    العربية، الموازي للقمة    لقد تذكر المشاركون في المنتدى المدني الثاني      

 المغربيـة   مع المنظمـة  ، و ذلك بالتعاون     ٢٠٠٦ فبراير   ١٩ إلى   ١٧  في الفترة من      الرباط،

لفيدرالية الدوليـة   ، وا رومتوسطية لحقوق اإلنسان  بكة األو لحقوق اإلنسان ، وبالتنسيق مع  الش      

 صـاحب الـدور     ،مد عثماني  بكل احترام وتقدير المناضل التونسي البارز أح       ،لحقوق اإلنسان 

  ومـؤازرة  ، والنضال من أجـل الديمقراطيـة      حقوق اإلنسان  في الدفاع عن     واإلسهام البارز 

 وبشكل خاص في مجال تحسين أحـوال  ، وتونس والمنطقة العربية، في العالمالحركة الحقوقية 

ن ألول منظمة دولية معنية باإلصـالح       يمن أوائل المؤسس   باعتبار الراحل    ،والمعتقلين السجناء

 يكون الفضل فيه للدور الريادي      ، والشك في أن كل سجين تتحسن وضعيته االنسانية        .الجنائي

 . الجنائي في مجال اإلصالح الذي قام به أحمد عثماني

 . الراحل كل التوفيق واالزدهارنجل  ول،لِك ونتمنى ، معه بكل حب وتقديررِكننا نذكإ

 . والتقديرودمع خالص ال

 

 توقيع
  في المنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربيةالمشاركون

 ٢٠٠٦  فبراير١٩ -١٧ الرباط
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