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حروق
محمد ربيع ّ
جامعة الجنان

«�إمكانية اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإن�سان مرجعاً موحداً
لمادة حقوق الإن�سان في الجامعات العربية»
المقـــدمة:
طرحه �إزاء �أيِّ تج� � ُّد ٍد تكنولوجي ،فك ��ري ،ت�شهده الب�شري ��ة ،ل ُي�صبح
الت ْغ ِيي ��ر �شع ��ا ٌر يتج� � ّدد ُ
حاج� �ةً للمجتمع ��ات  ،كي تلتحق بر ْك ِب التطور والتنمية ،و�إ ّال فق ��دت مكانتها في زمن �صراع الأفكار
والح�ضارات والنفوذ ال�سيا�سي الذي نعي�شه اليوم.
ق ��د تخطو ُخ ْطوةً تغييريةً ب�سيطةً في �آلية عمل ��ك المعتادة لتجد ثمارها في التقدم واالرتقاء
نح ��و الأف�ضل ،وال�شباب الجامعي هو القطاع المعتمد علي ��ه لدى كل االتجاهات ذات اال�ستراتيجية
التغييرية ،فال�شباب هو ِ�سنُّ الهمم المتو ِّثبة والدماء الفائرة ،والآمال العري�ضة�ِ ،سنُّ العطاء والبذل
والفداء� ،سن التلقي والت�أثر والت�أثير واالنفعال...
فالأفك ��ار والمناهج التغييرية المتعددة تبقى مح�ص ��ورة بين دفتي الكتب ما لم تتم ترجمتها
واقعياً في المجتمعات من خالل موارد التغيير الب�شرية المتعددة والقوانين ومنها المناهج التربوية
الفاعل ��ة ،التي ُتمثل الو�سائل الحقيقية للتغيير وفق خارطة طري ��ق وا�ضحة المعالم تو�صل ال�شعوب
�إلى ال�سعادة التي يراها دعاة التغيير وفق �إيديولوجياتهم.
ومم ��ا ال �شك فيه �أنّ م�ؤ�س�سات التعليم العالي هي المك ��ان الطبيعي لإعداد ال ُّن َخ ِب ال�شبابية،
وم ��ن خالله ��ا ُيقر�أ م�ستقبلها وتتب َّي ��ن معالمها ،على اعتبار �أنّ الطالب ال يدخ ��ل الجامعة للدرا�سة
الأكاديمي ��ة فح�سب ،و�إ ّنما لبناء �شخ�صيت ��ه من مختلف الجوانب العملية والعلمية والفنية والثقافية
واالجتماعية.
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ول ��و بحثنا في واق ��ع العمل العام ف ��ي المجتمعات العربي ��ة لوجدنا ب�أنّ ال�شب ��اب من خ ّريجي
الجامع ��ات يعي�ش ��ون حالة ت�أرجح بين الغلو ف ��ي فهم وتطبيق مبد�أ الحري ��ات العامة (المنبثقة عن
المواثي ��ق الدولية لحق ��وق الإن�سان في مجتمعات متعددة الجماع ��ات المنتمية �إلى ثقافات وهويات
وطموح ��ات �سيا�سي ��ة ومفاهي ��م خا�ص ��ة للتاريخ والقي ��م) ،والتق�صي ��ر والإهمال للحري ��ات العامة
مدعاته»فوبيا»مبنية على �أ�س�س دينية و�إجتماعية..
فالحدي ��ث دائماً ي ��دور في منطقتنا العربية الملتهبة حول �أهمي ��ة ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان،
وفي الوقت عينه يتم في معظم الأحيان تجاهل الو�سائل التي تعزّز ن�شر هذه الثقافة ،وهل من مكان
المحا�ضن التربوية لن�شر هذه الثقافة وخا�صةً في مرحلة التعليم الجامعي؟؟.
�أهم من
ِ
�سيتم تق�سيم البحث �إلى ثالثة �أق�سام:
الق�س ��م الأول:واقع تعليم م ��ادة حقوق الإن�سان ف ��ي جامعات(الجمهوري ��ة اللبنانية ،المملكة
الأردنية الها�شمية والمملكة العربية ال�سعودية)
الق�س ��م الثان ��ي :التع ��رف على ن�ش� ��أة الميث ��اق العربي لحق ��وق الإن�س ��ان وتال�ؤمه م ��ع الهوية
المجتمعية العربية ،والتعرف على قيم الحريات العامة والحقوق المجتمعية في الميثاق
الق�س ��م الثالث :الآلي ��ة المقترحة العتماد المقرر الجامعي الموح ��د لمادة حقوق الإن�سان مع
الخاتمة والتو�صيات.
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الق�س ��م الأول :واق ��ع تعليم مادة حق ��وق الإن�س ��ان ف ��ي جامعات(الجمهوريةاللبنانية،المملكة
الأردنية الها�شمية والمملكة العربية ال�سعودية):
�إنّ الذي ��ن يتطلعون �إل ��ى الإ�صالح المن�شود المرتق ��ب في �أمتنا ُيعو ّلون ب�شك ��ل كبير على دور
الجامعات العربية في ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ومد ال�شريحة الط ّالبية العربية التي �ستنخرط في
المجتم ��ع والعمل الع ��ام بالمزيد من الثقافة والوعي الحقوقي ،لكي يمار� ��س الإن�سان العربي ب�شكل
�أف�ضل دوره في تفعيل �سيادة القانون في نطاقه االجتماعي والوطني والقومي ،وي�سهم في مجريات
الإ�صالح المن�شود في عالمنا العربي.
ف ��ي هذا الق�سم �سيتم الإطالع على تدري�س مادة «حقوق الإن�سان» في التعليم العالي اللبناني
والتعلي ��م العالي الأردني ،والتعلي ��م العالي ال�سعودي ،والمراجع العلمي ��ة المعتمدة في هذه المادة،
والتعرف على تاريخ ن�ش�أة الميثاق العربي لحقوق الإن�سان و�آلية عمله:
• تدري�س مادة حقوق الإن�سان في الجامعات اللبنانية:

ُيعتبر لبنان من الركائز الهامة في �إبرام الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان من خالل �سفيره
ال�ساب ��ق في المنظمة الدبلوما�سي»�شارل مالك» الذي �شارك في �صياغة الإعالن العالمي ،فهو لي�س
بدولة نامية تحتاج لتكثيف جهودها في مجال الت�شريعات الوطنية المتعلقة في �إقرار برامج التربية
(((
على حقوق الإن�سان ،وقد و ّقع و�صادق لبنان على معظم الإتفاقيات الدولية لحقوق الإن�سان.
ُتع� � ّد المديري ��ة العامة للتعليم العال ��ي المنبثقة ع ��ن وزارة التربية والتعلي ��م العالي ،ال�سلطة
الو�صي ��ة عل ��ى الجامعات اللبناني ��ة الخا�صة دون الجامع ��ة اللبنانية الحكومية الوحي ��دة المنت�شرة
(((
بفروعها في جميع المحافظات اللبنانية.
يقول مدير كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية في الجامعة اللبنانية �سابقاً د�.سعيد مجذوب»:في
الأ�سا� ��س ُد ّر�ست حقوق الإن�سان ف ��ي كليات الحقوق والعلوم ال�سيا�سية ف ��ي لبنان من خالل تدري�س
م ��ادة الحريات العامة التي �أُدخلت في برامج هذه الكلي ��ات منذ �أكثر من خم�سين �سنة ،وبعد ذلك
ُط ِّورت ه ��ذه البرامج ف�شملت حقوق الإن�سان ومن �ضمنها الحري ��ات العامة �أو الحريات الأ�سا�سية،
و�أ�صبح ��ت حقوق الإن�سان تدر�س ف ��ي العديد من التخ�ص�صات الجامعية ف ��ي عدة جامعات كمادة
((( بت�صرف� ،صليبا� ،أمني عاطف� ،شرح �أحكام الد�ستور اللبناين ،امل�ؤ�س�سة احلديثة للكتاب ،لبنان� ،ص28
(((

املوقع الر�سمي لوزارة الرتبية والتعليم العايل يف اجلمهورية اللبنانيةhttp://www.mehe.gov.lb/templates/ ،
homepage.aspx
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اختياري ��ة ،ومن �أبرز تل ��ك الجامعات :جامعة الق ّدي� ��س يو�سف ،جامعة ال ��روح القد�س -الك�سليك،
الجامع ��ة الأميريكية في بيروت ،الجامعة اللبنانية الأميريكية ،جامعة الجنان المنفردة بتخ�ص�ص
الماج�ستي ��ر ف ��ي حقوق الإن�س ��ان ،جامعة بي ��روت العربية والجامع ��ة اللبنانية الدولي ��ة ،وقد غابت
ه ��ذه المادة ع ��ن العديد من الجامع ��ات والمعاهد الجامعي ��ة(((� ،أما الجامع ��ة اللبنانية الحكومية
الوحي ��دة فقد �أعلن رئي�س الجامع ��ة اللبنانية ال�سابق الدكتور «زهير �شك ��ر» عن طرح مادة «حقوق
الإن�س ��ان» مادة �أ�سا�سية ملزمة ف ��ي كل التخ�ص�صات في الجامعة اللبناني ��ة ،خالل العام الجامعي
� ،2008/2007ضم ��ن �إطار التدري� ��س الجديد  ،LMDعلماً �أنّ الجامعة اللبنانية كانت قد افتتحت
دبل ��وم «حقوق الطفل» في الع ��ام الجامعي  2007/2006بالإ�شتراك م ��ع اليون�سف والمعهد العربي
(((
لحقوق الإن�سان.
دخل قرار رئي�س الجامعة اللبنانية ال�سابق «زهير �شكر» حيز التنفيذ ،حيث بد�أ جميع عمداء
الكليات في الجامعة اللبنانية ب�إدخال هذه المادة �ضمن مناهجهم وم�ساراتهم التعليمية.
ولك ��ن مع�ض�ل�ات عديدة ظهرت في التطبيق ،فقد �أق ّر مجل�س ال ��وزراء اللبناني عام 2009م،
بن ��اءً لإتفاقي ��ات دولية بين لبنان والمجتم ��ع الدولي ُتلزمه بتعميم م�ستوى معي ��ن من المعرفة لدى
المواطن ،مر�سوماً يحمل الرقم 2009/225مُ ،يلزم جميع وحدات الجامعة اللبنانية(دون التطرق
�إلى الجامعات اللبنانية الأهلية الخا�صة)كافة تدري�س المادة مع ترك الخيار مفتوحاً �أمام الكليات
للتو�س ��ع ف ��ي مفاهيم مقرر مادة حق ��وق الإن�سان ،وفي ه ��ذا ال�سياق فقد �أفاد من�س ��ق اللجنة العليا
لتطوي ��ر المناه ��ج والبرام ��ج في الجامع ��ة اللبنانية الدكتور «ح�سي ��ن بدران» :لقد عممن ��ا تو�صيفاً
موح ��داً للمادة مع تحديد عدد الأر�صدة و�ساعات التدري� ��س ،ويعزو �إختالف تدري�سها بين الكليات
وحتى بين فروع الكلية عينها �إلى �أنّ اللجنة المعنية بتطوير المناهج ذات مهمة �إ�ست�شارية فقط ،وال
(((
�صالحية لها في متابعة تطبيق البرنامج من قبل مدراء الوحدات ور�ؤو�ساء الأق�سام.
وق ��د �أ ّدى ه ��ذا الأمر �إلى عدم وجود منهاج ومقرر علمي موحد ف ��ي المادة ،الأمر الذي دعى
�إل ��ى افتقاد المادة لهدفها ال�سامي وتململ الط ّالب الذي ��ن وجدوا �أنف�سهم �أمام مادة قانونية بحتة
ال تحاكي الواقع الإن�ساني وم�شاكله ،وخا�صةً ط ّالب التخ�ص�صات الهند�سية والطبية وال�صحية..

((( جمذوب� ،سعيد ،مقابلة �أجراها الباحث بتاريخ 2014/6/3م يف جامعة اجلنان
((( جريدة امل�ستقبل اللبنانية ،العدد � ،2007/2/20 ،2535ص 8
((( �شاعر� ،إكرام ،مقالة بعنوان«:مادة �سقطت بال �سياق على مناهج اللبنانية» ،جريدة ال�سفري اللبنانية2012/02/07 ،م
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• تدري�س مادة حقوق الإن�سان في الجامعات الأردنية:

بد�أت حملة وا�سعة في الأردن من �أجل تعليم حقوق الإن�سان في المدار�س والجامعات ،واتخذت
وزارت ��ي التربي ��ة والتعليم خطوات مهمة لإدخال مفاهيم حقوق الإن�س ��ان في المجتمع الأردني ،بعد
�ص ��دور قرار حكومي بت�شكيل اللجن ��ة الوطنية الأردنية لتعليم حقوق الإن�سان في �أواخر �شهر ني�سان
� /إبري ��ل 1999م� ،ضمت ممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإن�سان .وقامت اللجنة
بو�ض ��ع درا�س ��ة حول و�ضعية تعليم حقوق الإن�سان ف ��ي الأردن ،وو�ضع خطة من �أجل تطوير تعليمها.
وو�ضع ��ت وزارة التربي ��ة والتعلي ��م وثيقة ف ��ي العام نف�سه ،ح ��ول تعليم حقوق الإن�س ��ان على م�ستوى
المدار�س والجامعات والإعالم التربوي .وحددت الوثيقة ثالثين مفهوماً رئي�س ًّيا في خم�س مجاالت
بحقوق الإن�سان ،وهي الحرية والعدالة والكرامة والتعاون والت�ضامن والت�سامح الإن�ساني ،لإدخالها
ف ��ي الأن�شطة التربوية ف ��ي المدار�س والجامعات ،م ��ن خالل برامج وم�صفوف ��ات وم�شاريع تطوير
تربوي نحو االقت�صاد المعرفي في عام 2003م.
يوج ��د ف ��ي الأردن  25جامعة ،منه ��ا  10جامعات حكومي ��ة و 15جامعة خا�ص ��ة ،يدر�س فيها
حوال ��ي � 200أل ��ف طالباً وطالب ��ة .ت�شرف عل ��ى الجامع ��ات وزارة التعليم العالي والبح ��ث العلمي،
الت ��ي �أ�صدرت ا�ستراتيجية خا�ص ��ة للتعليم بعنوان« :نحو تطوير ا�ستراتيجي ��ة وطنية للتعليم العالي
والبحث العلمي للأعوام  2005حتى  .»2010تت�ضمن من �ضمن ما ت�ضمنته االهتمام بتدري�س حقوق
الإن�س ��ان ،و�إدخال م�ساقات في الجامعات الأردنية عن حقوق الإن�سان .والطلب من المركز الأردني
الوطني لحقوق الإن�سان ،وهو الجهة الر�سمية الم�س�ؤولة عن حقوق الإن�سان ،بالعمل على عقد دورات
تدريبي ��ة في هذا المجال ،مع �أنّ معظم الجامعات الأردنية تدر�س مواد لها عالقة بحقوق الإن�سان،
�إال �أن معظ ��م تلك المواد تدر�س على �أ�سا�س �أنها مواد اختيارية ولي�ست �إجبارية للطلبة .مما �أعطى
الطال ��ب حرية االختيار في درا�سة مواد حق ��وق الإن�سان ،و�أبقى على عدم انت�شار المعرفة القانونية
(((
بتلك الحقوق.
وف ��ي  18ت�شري ��ن الأول عام 2011مّ ،
نظ ��م معهد جنيف لحقوق الإن�س ��ان بالتعاون مع جامعة
«�إرب ��د الأهلية» الحلق ��ة النقا�شية المحلية الأولى حول «تدري�س مادة حق ��وق الإن�سان في الجامعات
الأردنية»,
�ش ��ارك في الور�شة ما يقارب � 14أ�ستاذاً من مختل ��ف الجامعات الأردنية ممن يدر�سون مادة
حقوق الإن�سان.
((( م�ؤمتر الرتبية اجلامعية على حقوق الإن�سان واحلركة ال�سيا�سية يف الوطن العربي ،موقع م�ساواة للرتبية على حقوق
الإن�سان والثقافة املدنيةhttp://www.musawah.net/news/item.php?id=505 ،
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هدفت الحلقة لدرا�س ��ة �أربعة محاور رئي�سية ،طرح المحور الأول �إ�شكالية المناهج والخطط
الدرا�سي ��ة وال�صعوبات والعوائق الت ��ي تواجه تدري�س مادة حقوق االن�سان ف ��ي الجامعات الأردنية،
بينما تناول المحور الثاني �أثر المناهج الجامعية في ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان� ،أما المحور الثالث
فرك ��ز على تدري ��ب مدر�سي مادة حقوق الإن�سان عملياً على �أهم ق�ضايا حقوق الإن�سان وكيفية عمل
�آلي ��ات الحماية الدولية لحق ��وق الإن�سان ،و�سعى المح ��ور الرابع �إلى الخ ��روج با�ستراتيجية �أردنية
لتدري�س منهج حقوق الإن�سان في الجامعات .
تو�ص ��ل الم�شاركون ف ��ي نهاية الحلقة لمجموعة تو�صيات في �إط ��ار المحاور ال�سابقة ،كالعمل
عل ��ى ن�شر ثقافه حق ��وق االن�سان ابتداءاً من المرحل ��ة الثانوية   ،التن�سيق بي ��ن الجامعات الأردنية
لالتف ��اق على منهجية ومف ��ردات عامة لتدري�س المادة ،البدء بتدري� ��س ماده حقوق االن�سان كمادة
اجبارية كونها اختيارية حالياً ،تبادل الخبرات والتجارب بين �أ�ساتذه حقوق الإن�سان في الجامعات
الأردني ��ة ونظرائهم ف ��ي الجامعات العربية واالوروبية� ،ضروره تكثي ��ف عقد الدورات المتخ�ص�صة
(((
للأ�ساتذة.
• تدري�س مادة حقوق الإن�سان في الجامعات ال�سعودية:

ُتعتب ��ر المملكة العربية ال�سعودية في مقدم ��ة الدول الآ�سيوية والعربي ��ة الموقعة والم�صادقة
على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإن�سان ،فمن �أر�ض النبوة التي احت�ضنت الرحمة
المه ��داة للعالمين محمد عليه ال�صالة وال�س�ل�ام ،جاء �إطالق لقب «ال�سعودية....مملكة الإن�سانية»
ف ��ي جمي ��ع المب ��ادرا ت الإن�ساني ��ة المحلية والإقليمي ��ة والدولي ��ة للملكة ،وذلك بتوجي ��ه من خادم
الحرمي ��ن ال�شريفين جاللة الملك «فه ��د بن عبد العزيز» رحمه اهلل ،هذا الحدث المهم �ش ّكل نقلةً
نوعي� �ةً ممي ��زةً في ت�أ�صيل هذا العلم الحديث ل ُيثبت (رحمه اهلل) للمجتمع الدولي ب�أنّ ما تتغنون به
وقيم �أخالقي ٍة مرده ��ا �إلى مخزوننا الح�ضاري الذي ب ��د�أ بر�سالة الإ�سالم من
م ��ن �صف � ٍ
�ات حميد ٍة ٍ
�أر� ��ض الإ�س�ل�ام ومهبط الوح ��ي ،حيث �ش ّكلت الجزي ��رة العربية نقطة انطالقة نح ��و تحرير العباد
ف ��ي �أرجاء المعم ��ورة من عبادة العباد �إلى عبادة رب العباد ،فه ��ذه ب�ضاعتنا ُر ّدت �إلينا ،كذلك في
عهدخلف ��ه خادم الحرمين ال�شريفين جاللة الملك «عبد اهلل بن عبد العزيز» رحمه اهلل ،تظافرت
كافة الت�شريعات الوطنية في المملكة ل�ضمان حماية وتعزيز حقوق الإن�سان ،وفي مقدمتها الأنظمة
المتعلقة بالق�ض ��اء ،والعدالة الجنائية ،وال�صحة ،والتعليم ،والعمل ،والثقافة ،و�سواها من الأنظمة
((( نقالً عن املوقع الر�سمي ملعهد جينيف حلقوق الإن�سان
content&vie
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ذات العالقة المبا�شرة ب�ضمان تمتع من يعي�ش على �أرا�ضي المملكة بحقوقه وبالعي�ش الكريم(((.
وما يدعو �إلى التفا�ؤل في م�س�ألة تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان لدى ال�شباب الجامعي والحقوقي
ال�سع ��ودي ما تقوم به هيئة حقوق الإن�سان �ضمن برنامج الح ��وار والت�سامح لتعزيز حقوق الإن�سان،
حي ��ث �أ ّكدت مديرة �إدارة العالق ��ات الدولية والعامة والإعالم بالهيئة الأ�ست ��اذة غندورة الغندورة
عل ��ى �أنّ هيئ ��ة حقوق الإن�سان قد د ّرب ��ت  700مر�شدة طالبية لحقوق الإن�س ��ان وذلك لن�شر الثقافة
الحقوقي ��ة ف ��ي المجتمع من خالل برنامج ن�ش ��ر ثقافة حقوق الإن�سان بتوجيه م ��ن خادم الحرمين
ال�شريفين.
و�أ�ش ��ارت �أنّ الهيئة ت ُعد جه ��ة رقابية على الجهات الحكومية ولي�ست تنفيذية �أو ت�شريعية ،كما
�أنها تعمل على تلقي جميع �أنواع ال�شكاوي التي تتعلق بحقوق الإن�سان والت�أكد من �صحتها وتوجيهها
لتقديم اال�ست�شارة �أو متابعة الق�ضية(((.
فيم ��ا يخ�ص تدري�س حقوق الإن�سان ف ��ي التعليم العام والتعليم العالي في المملكة ،فقد دعت
هيئة حقوق الإن�سان ال�سعودية الحكومية �إلى ت�ضمين هذه المادة في في المناهج التعليمية في كافة
الم�ستوي ��ات ،وق ��د �أ ّكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان �إلى �أنّ العديد من الجامعات ال�سعودية قد
�أدخل ��ت مادة»حقوق الإن�سان» في مناهج التعليم العالي ،كجامعة الملك عبد العزيز ،جامعة الملك
�سع ��ود ،وجامع ��ة الجوف ،ومع �إدخال ه ��ذه المادة التي تفتق ��ر �إلى المرجع العلم ��ي الموحد كحال
العديد من الجامعات العربية التي �أدخلت المادة في مناهجها التعليمية ،اعتبر الباحث الأكاديمي
«�أحم ��د العي�سى» �أ ّنها خط ��وة ناق�صة لم تتعد محاولة اقتبا�س نظري لبع� ��ض الن�صو�ص الدينية في
ال�شريعة الإ�سالمية التي ترعى حقوق الفرد الم�سلم في المجتمع(((.
وم�ؤخ ��راً طالبت الجمعي ��ة الوطنية لحقوق الإن�س ��ان بطرح مادة م�ستقل ��ة� ،أو �إدماج مق�صود
لمبادئ ومفاهيم حق ��وق الإن�سان في بع�ض مناهج التعليم العام ،و�أكدت تحقيق خطوات «�إيجابية»
ف ��ي هذا المجال .وقال رئي�س الجمعية الدكت ��ور مفلح القحطاني�« :إنّ الجمعية �أولت الأمر اهتماماً
بالغاً ،لما له من ت�أثير �إيجابي في ن�شر الثقافة الحقوقية في المجتمع ،و�سعت لإدخال مواد الحقوق
ف ��ي مناهج التعلي ��م العالي من خالل دعوتها الجامعات ال�سعودية لور� ��ش عمل ،نتج منها جملة من
التو�صي ��ات ُرفعت للمقام ال�سام ��ي ،و�صدرت التوجيهات ال�سامية الداعمة ف ��ي هذا ال�ش�أن ،و�أ�صبح
لدين ��ا م ��واد تتحدث عن حق ��وق الإن�سان ف ��ي غالبية الخطط الجدي ��دة للكلي ��ات ذات العالقة في
(((  http://www.alriyadh.com/877616بت�صرف نقالً عن الن�سخة الإلكرتونية ل�صحيفة الريا�ض 2013/10/22م
(((  http://www.alriyadh.com/818637بت�صرف ،نقالً عن �صحيفة الريا�ض العدد 2013/3/19 ،16339م.
(((  http//al-Hayat.com/opinion/ahmed-alisa/4630215بت�صرف.
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الجامعات ال�سعودية»(((.
ف�إذن ،ومع كل الإيجابية المتبعة والدعم المعنوي لل�سلطات التعليمية التي ّتم التحدث عنها،
وبع ��د ال ّإط�ل�اع على واقع تدري�س م ��ادة حقوق الإن�سان ف ��ي  3دول عربية ُي�شه ��د لمكانتهما المهمة
ف ��ي مج ��ال التعليم العالي والبحث العلمي عربي� �اً ودولياً ،وجدنا ب�أنّ هنال ��ك رغبة وخطوات عملية
لكنهاغير مكتملة في ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان في الو�سط الجامعي ،حيث ال يوجد مقرر موحد ،ال
متابعة جدية وال �آلية وا�ضحة من قبل ال�سلطة الحكومية المعنية.
الق�س ��م الثان ��ي :التع ��رف على ن�ش� ��أة الميث ��اق العربي لحق ��وق الإن�س ��ان وتال�ؤمه م ��ع الهوية
المجتمعية العربية ،والتعرفعلى قيم الحريات العامة والحقوق المجتمعية في الميثاق:
ف� ��إذن كما ات�ض ��ح �آنفاً ب�أ ّن ��ه ال منهجية وا�ضحة في ن�ش ��ر ثقافة حقوق الإن�س ��ان في جامعات
عالمن ��ا العرب ��ي بالرغ ��م من اعتماد الميث ��اق العربي لحق ��وق الإن�سان من قبل معظ ��م دول جامعة
ال ��دول العربي ��ة ودخوله حيز التنفيذ فيها ع ��ام  ،2008فمن باب �أولى �أن تت ��م منهجة هذا الميثاق
ف ��ي وزارات التعليم العالي وال�سلطات التعليمية العربية ليكون مرجعاً موحداً ومادةً �إلزاميةً لجميع
ب�شكل كبير في بناء �شخ�صية الطالب الجامعي الذي �سيكون من
التخ�ص�صات الجامعية� ،ستُ�ساهم ٍ
قادة المجتمع والعمل العام في الم�ستقبل.
وم ��ا يجعل �إمكانية رواج الميث ��اق العربي لحقوق الإن�سان كماد ٍة علمي� � ٍة هو تال�ؤمه مع الهوية
المجتمعي ��ة العربي ��ة ،وقد ورد ف ��ي ديباجته �أ ّن ��ه �أتى تحقيقا للمب ��ادئ الخالدة للدي ��ن الإ�سالمي
الحني ��ف والديان ��ات ال�سماوي ��ة الأخرى في الأخ ��وة والم�س ��اواة والت�سامح بين الب�شر ،ه ��و �أنّ هذه
الحريات �ستنظمها الهوية المجتمعية في عالمنا العربي ،فمثالً لي�س بالإمكان الحديث عن �أي حق
في الحرية في منطقتنا دون النظر بعمق �إلى الدين ،العرف الإجتماعي ،الخ�صو�صية الجغرافية...
اعتم ��د مجل� ��س الجامعة في جل�ست ��ه  ،102تاري ��خ 1994/9/15م� ،أول ميث ��اق عربي لحقوق
الإن�سان.
ولم ي�صادق على الميثاق العربي لحقوق الإن�سان لعام 1994م �أي دولة عربية!
كم ��ا ُوجهت له العديد من االنتقادات �سواء فيم ��ا يخ�ص مواده �أو �آليته .وتم عقد عدة ندوات
�سع ��ت في المرحلة الأولى لتحليل م ��واد هذا الميثاق و�شرح �آليته،حيث ت � ّ�م الحقاً المطالبة بتعديل
مواد هذا الميثاق وتحديثه.
(((  http://alhayat.com/Articles/4150510جريدة احلياة ،ال�سبت 2014/8/16م.
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اعتم ��دت القم ��ة العربية في تون� ��س ،وبتاري ��خ 2004/5/23م �صيغة جدي ��دة للميثاق العربي
لحق ��وق الإن�س ��ان .ودخل هذا الميث ��اق حيز التنفيذ في 2008/3/15م ،بع ��د �أن �صادقت عليه �سبع
(((
دول عربية عمالً بما تن�ص عليه المادة  49من هذا الميثاق.
�أما الدول العربية التي �صادقت عليه ،فهي :الأردن ،والإمارات العربية المتحدة ،والبحرين،
والجزائ ��ر ،وفل�سطي ��ن ،ولبنان ،وليبي ��ا ،و�سورية .و�صادق ��ت الحقا كل من قط ��ر والمملكة العربية
(((
ال�سعودية ،واليمن على ال�صيغة الجديدة.
م ��ن هذا المنطلق ف�إنّ الميثاق العربي لحقوق الإن�سان ال ��ذي اعتمدته القمة العربية لجامعة
ال ��دول العربية في تون�س بتاريخ 2004/5/23م ،ودخ ��ل ح ّيز التنفيذ في 2008/3/15م((( ،ي�صلح
ليكون مظلةً هامةً لمنظومة عربية لحقوق الإن�سان ُت�ساهم في تر�سيخ مفاهيم وقيم حقوق الإن�سان
وم ��ن ذل ��ك التربي ��ة الجامعي ��ة عليها في العال ��م العربي م ��ن خالل جعله م ��ادةً �إلزامي� �ةً في كافة
التخ�ص�ص ��ات الجامعية ،حي ��ث �س�أتو�صل من خالل منهجية الو�صف التحليل ��ي �إلى �أنّ ت�أ�صيل هذا
مجتمعات �آمن ٍة مطمئن ٍة
كبير في �صقل ال�شباب الجامعي وبناء
ٍ
المفه ��وم التربوي ق ��د ُي�ساهم ٍ
ب�شكل ٍ
إ�ستهالك لطاقات
ت�سلل �أفكا ٍر دخيل ٍة تكون �سبباً في �صناعة الأزمات التي �ست�ؤدي �إلى �
ٍ
تكون منيعةً من ٍ
ال�شباب في المكان الخاطىء وبالتالي ت�أخر عن ركب الأمم وفرملة لعجلة التنمية الم�ستدامة.
• بع�ض الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإن�سان:

�أوالً :الحقوق التي تتعلق بالإن�سان:
�أ-الحق في الحياة:
جاء في المادة الخام�سة من الميثاق:
« -1الحق في الحياة حق مالزم لكل �شخ�ص.
(((
 -2يحمي القانون هذا الحق ،وال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�سفا».
جاء في المادة ال�ساد�سة من الميثاق:
«ال يج ��وز الحك ��م بعقوبة الإعدام �إال ف ��ي الجنايات بالغة الخطورة وفق� �اً للت�شريعات النافذة
(((
(((
(((
(((

امليداين ،حممد �أمني ،امليثاق العربي حلقوق الإن�سان «درا�سات ووثائق» ،دار املنى ،لبنان� ،ص 241
اخلطيب� ،سعدى ،حقوق الإن�سان يف نطاق جامعة الدول العربية ،من�شورات احللبي احلقوقية ،لبنان� ،ص65
امليداين ،حممد �أمني ،امليثاق العربي حلقوق الإن�سان «درا�سات ووثائق» ،دار املنى للطباعة والن�شر ،لبنان� ،ص 161
املوقع الر�سمي جلامعة الدول العربية ،الن�ص الكامل للميثاق العربيhttp://www.lasportal.org/wps/wcm/co n ،
nect
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وقت ارتكاب الجريمة وبمقت�ضى حكم نهائي �صادر عن محكمة مخت�صة ،ولكل محكوم عليه بعقوبة
(((
الإعدام الحق في طلب العفو �أو ا�ستبدالها بعقوبة �أخف».
جاء في المادة ال�سابعة من الميثاق:
-1ال يج ��وز الحكم بالإعدام على �أ�شخا� ��ص دون الثمانية ع�شر عاماً ما لم تن�ص الت�شريعات
النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خالف ذلك.
-2ال يج ��وز تنفي ��ذ حكم الإعدام على امر�أة حامل حتى ت�ضع حملها �أو على �أم مر�ضع �إال بعد
(((
انق�ضاء عامين على تاريخ الوالدة ،وفي كل الأحوال تغلب م�صلحة الر�ضيع».
ب-حظ ��ر التعذيب بدنياً و نف�سياً وحظ ��ر المعاملة القا�سية �أو المهينة �أو الحاطة بالكرامة �أو
غير الإن�سانية:
جاء في المادة الثامنة من الميثاق:
-1يحظ ��ر تعذي ��ب �أي �شخ�ص بدني� �اً �أو نف�سياً �أو معاملت ��ه معاملةً قا�سي� �ةً �أو مهينةً �أو حاطةً
بالكرامة �أو غير �إن�سانية.
-2تحم ��ي كل دولة ط ��رف كل �شخ�ص خا�ضع لواليتها من ه ��ذه الممار�سات ،وتتخذ التدابير
الفعال ��ة لمنع ذلك وتعد ممار�سة هذه الت�صرفات �أو الإ�سهام فيها جريمة يعاقب عليها ال
ت�سق ��ط بالتقادم .كما ت�ضم ��ن كل دولة طرف في نظامها القانون ��ي �إن�صاف من يتعر�ض
(((
للتعذيب وتمتعه بحق رد االعتبار والتعوي�ض».
جاء في المادة التا�سعة من الميثاق:

«ال يج ��وز �إج ��راء تجارب طبية �أو علمية على �أي �شخ�ص �أو ا�ستغالل �أع�ضائه من دون ر�ضائه
الح ��ر و�إدراكه الكامل للم�ضاعفات التي قد تنج ��م عنها ،مع مراعاة ال�ضوابط والقواعد الأخالقية
والإن�سانية والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة ب�ضمان �سالمته ال�شخ�صية وفقا للت�شريعات
(((
النافذة في كل دولة طرف .وال يجوز ب�أي حال من الأحوال االتجار بالأع�ضاء الب�شرية».

(((
(((
(((
(((

امل�صدر نف�سه
امل�صدر نف�سه
م�صدر �سابق
م�صدر �سابق
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د -الحق في الحرية والأمان:

جاء في المادة الرابعة ع�شرة من الميثاق:
-1لك ��ل �شخ� ��ص الحق في الحرية وفي الأم ��ان على �شخ�صه ،وال يجوز توقيف ��ه �أو تفتي�شه �أو
اعتقاله تع�سفا وبغير �سند قانوني.
-2ال يج ��وز حرم ��ان �أي �شخ�ص من حريته �إال للأ�سباب والأحوال الت ��ي ين�ص عليها القانون
�سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
-3يج ��ب �إبالغ كل �شخ�ص يتم توقيف ��ه بلغة يفهمها ب�أ�سباب ذل ��ك التوقيف لدى وقوعه كما
يجب �إخطاره فوراً بالتهمة �أو التهم الموجهة �إليه وله الحق في االت�صال بذويه.
-4لك ��ل �شخ�ص ُح ِرم من حريت ��ه بالتوقيف �أو االعتقال حق الطلب في العر�ض على الفح�ص
الطبي ويجب �إبالغه بذلك.
-5يقدم الموق ��وف �أو المعتقل بتهمة جزائية �أمام �أحد الق�ضاة �أو احد الموظفين المخولين
قانوناً مبا�شرة وظائف ق�ضائية ،ويجب �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو يفرج عنه .ويمكن
�أن يكون الإفراج عنه �إذا كان توقيفه �أو اعتقاله غير قانوني.
-6لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إلى محكمة مخت�صة تف�صل
من دون �إبطاء في قانونية ذلك وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان توقيفه �أو اعتقاله غير قانوني.
 -7لك ��ل �شخ�ص كان �ضحية توقيف �أو اعتقال تع�سف ��ي �أو غير قانوني الحق في الح�صول
(((
على التعوي�ض».
ثاني ًا:الحقوق المدنية وال�سيا�سية:

�أ-الحريات ال�سيا�سية:
جاء في المادة الرابعة والع�شرين من الميثاق:
لكل مواطن الحق في:
 -1حرية الممار�سة ال�سيا�سية.
 -2الم�شاركة في �إدارة ال�شئون العامة �إما مبا�شرة �أو بوا�سطة ممثلين يختارون بحرية.
-3تر�شي ��ح نف�س ��ه �أو اختيار من يمثله بطريق ��ة حرة ونزيهة وعلى ق ��دم الم�ساواة بين جميع
((( م�صدر �سابق
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المواطنين بحيث ت�ضمن التعبير الحر عن �إرادة المواطن.
�-4أن تتاح له على قدم الم�ساواة مع الجميع فر�صة تقلد الوظائف العامة في بلده على �أ�سا�س
تكاف�ؤ الفر�ص.
 -5حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين واالن�ضمام �إليها.
 -6حرية االجتماع وحرية التجمع ب�صورة �سلمية.
-7ال يج ��وز تقييد ممار�سة هذه الحقوق ب�أي قيود غير القيود المفرو�ضة طبقاً للقانون والتي
تقت�ضيها ال�ضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإن�سان ل�صيانة الأمن الوطني �أو
النظام العام �أو ال�سالمة العامة �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو لحماية حقوق الغير
(((
وحرياتهم».
ب -حرية التنقل:

جاء في المادة ال�ساد�سة والع�شرين من الميثاق ما ن�صه:
-1لك ��ل �شخ� ��ص يوج ��د ب�شكل قانوني عل ��ى �إقليم دولة ط ��رف ،حرية التنق ��ل واختيار مكان
الإقامة في �أية جهة من هذا الإقليم في حدود الت�شريعات النافذة .
-2ال يجوز لأية دولة طرف �إبعاد �أي �شخ�ص ال يحمل جن�سيتها ومتواجد ب�صورة �شرعية على
�أرا�ضيه ��ا �إال بموجب قرار �صادر وفق ��ا للقانون وبعد تمكينه من عر�ض تظلمه على الجهة
المخت�ص ��ة ما لم تحت ��م دواعي الأمن الوطني خالف ذلك وف ��ي كل الأحوال يمنع الإبعاد
(((
الجماعي».
جاء في المادة ال�سابعة والع�شرين ما ن�صه:
-1ال يجوز ب�شكل تع�سفي �أو غير قانوني منع �أي �شخ�ص من مغادرة �أي بلد بما في ذلك بلده
�أو فر�ض حظر على �إقامته في �أية جهة �أو �إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
(((
 -2ال يجوز نفي �أي �شخ�ص من بلده �أو منعه من العودة �إليه».

((( م�صدر �سابق
((( م�صدر �سابق
((( م�صدر �سابق
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ج -الحق في احترام الحياة الخا�صة والعائلية:

جاء في المادة الواحدة والع�شرين من الميثاق:
-1ال يج ��وز تعري� ��ض �أي �شخ�ص على نحو تع�سفي �أو غير قانون ��ي للتدخل في خ�صو�صياته �أو
�شئون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته �أو الت�شهير بم�س �شرفه �أو �سمعته.
(((
 -2من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل �أو الم�سا�س».
د -الحق في اللجوء والحق في الجن�سية:

جاء في المادة الثامنة والع�شرين من الميثاق:
«لكل �شخ�ص الحق في طلب اللجوء ال�سيا�سي �إلى بلد �آخر هربا من اال�ضطهاد وال ينتفع بهذا
(((
الحق من يجري تتبعه من �أجل جريمة تهم الحق العام وال يجوز ت�سليم الالجئين ال�سيا�سيين».
جاء في المادة التا�سعة والع�شرين من الميثاق ما ن�صه:
-1لكل �شخ�ص الحق في التمتع بجن�سية وال يجوز �إ�سقاطها عن �أي �شخ�ص ب�شكل تع�سفي �أو
غير قانوني.
-2للدول الأطراف �أن تتخذ الإجراءات التي تراها منا�سبة وبما يتفق مع ت�شريعاتها الداخلية
الخا�ص ��ة بالجن�سي ��ة في تمكي ��ن الأطفال من اكت�س ��اب جن�سية الأم م ��ع مراعاة م�صلحة
الطفل في كل الأحوال.
-3ال ينكر حق ال�شخ�ص في اكت�ساب جن�سية �أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية
(((
لبلده».
هـ -حرية الفكر والعقيدة والدين:

جاء في المادة الثالثين من الميثاق ما ن�صه:
-1لكل �شخ�ص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين وال يجوز فر�ض �أية قيود عليها �إال بما
ين�ص عليه الت�شريع النافذ.
-2ال يج ��وز �إخ�ض ��اع حرية الإن�سان ف ��ي �إظهار دين ��ه �أو معتقده �أو ممار�س ��ة �شعائره الدينية
بمف ��رده �أو م ��ع غيره �إال للقيود التي ين�ص عليها القانون والت ��ي تكون �ضرورية في مجتمع
((( مدر �سابق
((( م�صدر �سابق
((( م�صدر �سابق
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مت�سام ��ح يحترم الحري ��ات وحقوق الإن�سان لحماي ��ة ال�سالمة العام ��ة �أو النظام العام �أو
ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.
(((
 -3للآباء �أو الأو�صياء حرية ت�أمين تربية �أوالدهم دينياً وخلقياً».
و -حق الملكية الخا�صة والحق في حرية الإعالم والر�أي والتعبير:

جاء في المادة الواحدة والثالثين من الميثاق:
«ح ��ق الملكية الخا�صة مكفول لكل �شخ�ص ويحظر في جميع الأحوال م�صادرة �أمواله كلها �أو
(((
بع�ضها ب�صورة تع�سفية �أو غير قانونية».
جاء في المادة الثانية والثالثين من الميثاق:
-1ي�ضم ��ن ه ��ذا الميثاق الحق في الإع�ل�ام وحرية الر�أي والتعبير وكذل ��ك الحق في ا�ستقاء
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إلى الآخرين ب�أي و�سيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
-2تمار� ��س ه ��ذه الحقوق والحري ��ات في �إطار المقوم ��ات الأ�سا�سية للمجتم ��ع وال تخ�ضع �إال
للقي ��ود الت ��ي يفر�ضها احت ��رام حقوق الآخري ��ن �أو �سمعته ��م �أو حماية الأم ��ن الوطني �أو
النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
ز -حماية الأ�سرة والحق في الزواج:

جاء في المادة الثالثة والثالثين من الميثاق:
-1الأ�س ��رة هي الوحدة الطبيعي ��ة والأ�سا�سية للمجتمع .والزواج بين الرج ��ل والمر�أة �أ�سا�س
تكوينه ��ا وللرج ��ل والم ��ر�أة ابتداء من بل ��وغ �سن الزواج ح ��ق التزوج وت�أ�سي� ��س �أ�سرة وفق
�ش ��روط و�أرك ��ان الزواج ،وال ينعق ��د الزواج �إال بر�ض ��ا الطرفين ر�ضاً كام�ل�اً ال �إكراه فيه
وينظ ��م الت�شريع النافذ حقوق وواجب ��ات الرجل والمر�أة عند انعقاد الزواج وخالل قيامه
ولدى انحالله.
-2تكف ��ل الدول ��ة والمجتمع حماية الأ�سرة وتقوي ��ة �أوا�صرها وحماية الأف ��راد داخلها وحظر
مختل ��ف �أ�شكال العنف و�إ�ساءة المعامل ��ة بين �أع�ضائها وخ�صو�صاً �ض ��د المر�أة والطفل.
كم ��ا تكفل للأمومة والطفولة وال�شيخوخة وذوي االحتياج ��ات الخا�صة الحماية والرعاية
الالزمتين وتكفل �أي�ضا للنا�شئين وال�شباب �أكبر فر�ص التنمية البدنية والعقلية.
((( م�صدر �سابق
((( م�صدر �سابق
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-3تتخ ��ذ الدول الأطراف كل التدابير الت�شريعية والإدارية والق�ضائية ل�ضمان حماية الطفل
وبقائ ��ه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرام ��ة واعتبار م�صلحته الف�ضلى المعيار
الأ�سا�سي لكل التدابير المتخ ��ذة ب�ش�أنه في جميع الأحوال و�سواء كان معر�ضاً لالنحراف
�أو جانحاً.
-4تتخذ الدول الأطراف كل التدابير ال�ضرورية ل�ضمان الحق في ممار�سة الريا�ضة البدنية
(((
وخ�صو�صا لل�شباب».
ثالث ًا:الحقوق المجتمعية

 الحق في العمل:جاء في المادة الرابعة والثالثين من الميثاق ما ن�صه:
«العمل حق طبيعي لكل مواطن ،وتعمل الدولة على توفير فر�ص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد
ممكن من المقبلين عليه مع �ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكاف�ؤ الفر�ص ومن دون �أي نوع من �أنواع
التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الجن�س �أو الدين �أو اللغة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو االنتماء النقابي
(((
�أو الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو الإعاقة �أو �أي مو�ضع �آخر»
 الحق في تكوين النقابات:جاء في المادة الخام�سة والثالثين من الميثاق ما ن�صه:
«لك ��ل �شخ�ص الحق في حرية تكوين الجمعي ��ات �أو النقابات المهنية واالن�ضمام �إليها وحرية
ممار�سة العمل النقابي من �أجل حماية م�صالحه..
ال يج ��وز فر� ��ض �أي م ��ن القيود عل ��ى ممار�سة ه ��ذه الحقوق والحري ��ات �إال تل ��ك التي ين�ص
عليه ��ا الت�شري ��ع الناف ��ذ وت�شكل تدابي ��ر �ضروري ��ة ل�صيانة الأم ��ن القوم ��ي �أو ال�سالم ��ة العامة �أو
النظ ��ام الع ��ام �أو حماي ��ة ال�صحة العام ��ة �أو الآداب العام ��ة �أو حماية حقوق الآخري ��ن وحرياتهم.
(((
تكفل كل دولة طرف الحق في الإ�ضراب في الحدود التي ين�ص عليها الت�شريع النافذ.
 -الحق في ال�ضمان الإجتماعي:

جاء في المادة ال�ساد�سة والثالثين من الميثاق ما ن�صه:
((( م�صدر �سابق
((( م�صدر �سابق
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«ت�ضم ��ن ال ��دول الأط ��راف ح ��ق كل مواطن في ال�ضم ��ان االجتماع ��ي بما في ذل ��ك الت�أمين
(((
االجتماعي»
 الحق في التنمية:جاء في المادة ال�سابعة والثالثين من الميثاق ما ن�صه:
«الحق في التنمية هو حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية وعلى جميع الدول �أن ت�ضع ال�سيا�سات
الإنمائي ��ة والتدابير الالزمة ل�ضمان ه ��ذا الحق ،وعليها ال�سعي لتفعيل قيم الت�ضامن والتعاون فيما
بينه ��ا وعلى الم�ست ��وى الدولي للق�ضاء عل ��ى الفقر وتحقيق تنمي ��ة اقت�صادي ��ة واجتماعية وثقافية
و�سيا�سية ،وبموجب هذا الحق لكل مواطن الم�شاركة والإ�سهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها
(((
وثمارها».
 الحق في م�ستوى معي�شي كاف:جاء في المادة الثامنة والثالثين من الميثاق ما ن�صه»:لكل �شخ�ص الحق في م�ستوى معي�شي
ك ��اف له ولأ�سرته ويوفر الرفاهية والعي�ش الكري ��م من غذاء وك�ساء وم�سكن وخدمات وله الحق في
(((
بيئة �سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير الالزمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق».
 -حقوق ذوي الإعاقة:

جاء في المادة الأربعين من الميثاق ما ن�صه:
-1تلت ��زم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاق ��ات النف�سية والج�سدية والتي
تكف ��ل له ��م كرامتهم مع تعزي ��ز اعتمادهم على �أنف�سه ��م وتي�سير م�شاركته ��م الفعلية في
المجتمع.
-2توفر الدول الأطراف الخدمات االجتماعية مجاناً لجميع ذوي الإعاقات .كما توفر الدعم
الم ��ادي للمحتاج من ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص و�أ�سرهم �أو للأ�سر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما
يلزم لتجنب �إيوائهم في م�ؤ�س�سات الرعاية وفى جميع الأحوال تراعى الم�صلحة الف�ضلى
لل�شخ�ص المعوق.
-3تتخ ��ذ الدول الأط ��راف كل التدابير الالزمة للحد من الإعاقات بك ��ل ال�سبل الممكنة بما
((( م�صدر �سابق
((( م�صدر �سابق
((( م�صدر �سابق
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فيها برامج ال�صحة الوقائية ون�شر الوعي والتثقيف.
-4توف ��ر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمي ��ة المنا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات �آخذة
في االعتبار �أهمية الدمج في النظام التعليمي و�أهمية التدريب والت�أهيل المهني والإعداد
لممار�سة العمل وتوفير العمل المنا�سب في القطاع الحكومي �أو الخا�ص.
-5توفر الدول الأطراف كل الخدمات ال�صحية المنا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات بما فيها
�إعادة الت�أهيل لدمجهم في المجتمع
-6تمك ��ن ال ��دول الأطراف الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقات من ا�ستخدام مراف ��ق الخدمة العامة
(((
والخا�صة.
 -الحق في التعليم:

جاء في المادة الواحدة والأربعين من الميثاق ما ن�صه:
 -1محو الأمية التزام واجب على الدولة .ولكل �شخ�ص الحق في التعليم
-2ت�ضم ��ن الدول الأط ��رف لمواطنيها مجاني ��ة التعليم عل ��ى الأقل في مرحلتي ��ه االبتدائية
والأ�سا�سي ��ة ويكون التعلي ��م االبتدائي �إلزامياً ومتاحاً بمختل ��ف مراحله و�أو�ضاعه للجميع
من دون تمييز
-3تتخ ��ذ الدول الأطرف ف ��ي جميع الميادي ��ن كل التدابير المنا�سبة لتحقي ��ق ال�شراكة بين
الرجل والمر�أة من �أجل تحقيق �أهداف التنمية الوطنية
-4ت�ضمن ال ��دول الأطراف توفير تعليم ي�ستهدف التنمية الكاملة ل�شخ�صية الإن�سان وتعزيز
احترام حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية.
-5تعم ��ل الدول الأطراف على دمج مبادئ حق ��وق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية في المناهج
والأن�شطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الر�سمية وغير الر�سمية
-6ت�ضم ��ن الدول الأط ��راف و�ضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعل ��م الم�ستمر مدى الحياة لكل
(((
المواطنين وو�ضع خطة وطنية لتعليم الكبار.

((( م�صدر �سابق
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 -حق الم�شاركة في الحياة الثقافية:

جاء في المادة الثانية والأربعين من الميثاق ما ن�صه:
 -1لكل �شخ�ص حق الم�شاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته
-2تتعهد ال ��دول الأطراف باحترام حري ��ة البحث العلمي وتكفل حماي ��ة الم�صالح المعنوية
والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي �أو الأدبي �أو الفني.
-3ت�سع ��ى الدول الأط ��راف للعمل الم�شت ��رك وتعزيز التع ��اون فيما بينها عل ��ى كل الأ�صعدة
وبم�شارك ��ة كامل ��ة لأهل الثقافة والإب ��داع ومنظماتهم م ��ن �أجل تطوي ��ر البرامج العملية
(((
والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.
• واقع الدول العربية في ظل الميثاق العربي:

بالرغ ��م من ان�ضم ��ام العديد من الدول العربي ��ة للميثاق العربي لحق ��وق الإن�سان من خالل
التوقي ��ع وم ��ن ث � ّ�م الم�صادقة علي ��ه ،وتقديم التقاري ��ر الأولي ��ة والدورية حيث يتوج ��ب على الدول
المن�ضم ��ة للميثاق تو�ضيح التدابير الت ��ي اتخذتها «لإعمال الحقوق والحري ��ات المن�صو�ص عليها»
ف ��ي الميث ��اق العربي(((� ،إ ّال �أ ّنه ومن خالل الواقع ومن خالل تقارير الظل التي ُت�صدرها المنظمات
الدولي ��ة لحق ��وق الإن�سان يت�ضح لنا ب�أ ّن ��ه في العديد من تلك الدول ،ال يوج ��د تطابق بالإجمال بين
الإلت ��زام بم ��واد الميثاق والتقاري ��ر الأولية والدوري ��ة المقدمة من قبل الدول من جه ��ة ،وبين واقع
حق ��وق الإن�س ��ان في هذه ال ��دول العربية من جه ٍة ثاني ��ة ،والملفت �أنّ العديد من ال ��دول العربية لم
تق ّدم تقاريرها حتى ال�ساعة ،وهذا ما يجعل عنوان البحث «�إمكانية اعتماد الميثاق العربي لحقوق
الإن�سان مرجعاً موحداً لمادة حقوق الإن�سان في الجامعات العربية»
م ��ن �أولوي ��ات المطالب التربويىة في عالمن ��ا العربي بهدف الو�صول �إل ��ى تكوين ال�شخ�صية
العربية التي �ستقود مجتمعاتها وفق ثقافة حقوق الإن�سان الواردة في الميثاق العربي.
وفي ق ��راء ٍة مخت�صر ٍة لتقارير �صادرة عن منظمة العف ��و الدولية  (((AMNESTYومنظمة
هيوم ��ان رايت�س وت� ��ش (((HUMAN RIGHTS WATCHوبع�ض التقارير ال�صادرة عن وكاالت
((( م�صدر �سابق
((( راجع الفقرة  2من املادة  48من امليثاق العربي
((( تقارير منظمة العفو الدولية من عام  2006ولغاية  2012رقم الوثيقة
BN0-86210-396-7/ISBN0-86210-426-2

(((

نقالً عن موقع املنظمةhttp://www.hrw.org/ar:

الجنان

276

Al JINAN

POL10/001/2006-2012-I S

منظم ��ة الأمم المتحدة من العام 2006م ولغاية  2014م ،وبع ��د ا�ستعرا�ضنا لمواد الميثاق العربي
المتعلقة بالحريات العامة والحقوق المجتمعية ،نلخ�ص �أبرز الإنتهاكات في الدول العربية بما يلي:
م ��ا زال ��ت �أحكام الإعدام ف ��ي الجنايات الغير بالغ ��ة الخطورة ت�صدر ف ��ي عالمنا العربي،و�شمل ��ت �أحكام� �اً �ض ّد الأح ��داث و�ض ّد معار�ضي ��ن �سيا�سيين ،وما زالت الق� � ّوات الحكومية
ت�ستخ ��دم الق ��وة المفرطة وعملي ��ات الإع ��دام الميداني خ ��ارج نطاق الق�ض ��اء ،وما زالت
المحاكم الع�سكرية ُت�صدر �أحكاماً بالإعدام بحق مدنيين وفق محاكمات تفتقر لل�ضمانات
(((
الأ�سا�سية للعدالة ،وهذا ما يتنافى مع الحق في الحياة الذي يكفله الميثاق.
م ��ا زالت ح ��االت الوفاة ب�سب ��ب التعذيب الج�سدي �أثن ��اء الإحتجاز الإحتياط ��ي وعلى ذمةالتحقي ��ق ف ��ي ت�صاعد م�ستمر في عالمنا العرب ��ي ،وكان من بين ال�ضحاي ��ا ن�ساء و�أطفال،
ظروف غام�ض ��ة ،وهذا ما
حي ��ث لقي ع ��دد من المعتقلي ��ن م�صرعهم �أثن ��اء االحتجاز في
ٍ
يتناف ��ى م ��ع حظر التعذيب بدني� �اً ونف�سياً وحظر المعامل ��ة القا�سية �أو المهين ��ة �أو الحاطة
(((
بالكرامة �أو غير الإن�سانية.
ما زالت الميلي�شيات التي تحظى في بع�ض الأحيان برعاي ٍة حكومي ٍة عربي ٍة وتلك التي تمار�سالإرهاب المت�ستر بالدين ،تقوم بالتجنيد الق�سري للأطفال ممن بلغ عمرهم �8سنوات وما
وتم
ف ��وق ،وقد ّتم �إر�سال كثيرون منهم �إلى جبه ��ات القتال ،كما ّتم تجنيد فتيات ليطبخن ّ
�إجباره ��نّ عل ��ى الزواج ،وفي ذلك خ ��رق للقانون الدولي لحقوق الإن�س ��ان وللميثاق العربي
(((
لحقوق الإن�سان.
وفقاً لبيانات العديد من المراكز والمنظمات الحقوقية غير الحكومية النا�شطة في العالمالعرب ��يّ ،تم توثيق ح ��االت الإحتجاز بموجب قوانين تمنح ال�سلط ��ات �إعتقال �أ�شخا�ص �إلى
�أج ��ل غير م�سمى ب ��دون تهمة �إذا ّتم الإ�شتباه ب�أ ّنهم ارتكبوا جريم ��ة �أو اعتبروا خطراً على
المجتمع ،وفي واقع الحال هم محتجزون بدون تهمة �أو محاكمة.
كذلك يتع ّر�ض المتظاه ��رون ال�سلميون في بع�ض الدول العربية للإ�ضطهاد والإعتقال والقوة
المفرط ��ة ،وم ��ن �سعى منهم للح�صول عل ��ى رعاية طبية هو عر�ضةً للإعتق ��ال مع من ُيعالجهم من
�أطب ��اء وممر�ضين ،والملفت في ملف الإحتجاز الإحتياط ��ي �أنّ بع�ض المحتجزين تمت محاكمتهم
((( راجع املادة ،5،6من امليثاق العربي
((( راجع املادة  8من امليثاق العربي
((( راجع الفقرة  1من املادة العا�شرة من امليثاق العربي
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ليتب ّي ��ن الحقاً �أنّ الفت ��رة الزمنية التي ق�ضوها في ال�سجن على ذم ��ة التحقيق قد تجاوزت ب�سنوات
العقوب ��ة الجزائي ��ة ،وق ��د خرجوا م ��ن ال�سج ��ون دون التعوي�ض الم ��ادي والمعنوي عليه ��م من قبل
ال�سلط ��ات ،وهذا ما يتنافى مع الحق في الحرية والأمان وع ��دم جواز الإعتقال التع�سفي الذي دعا
(((
�إليه الميثاق.
ما زال هنالك مواطنون محرومون من حقهم في ا�ست�شفاء الطوارىء والحاالت الإ�ست�شفائية(((
أ�سباب مادية.
المكلفة ،وقد مات العديد منهم على �أبواب الم�ست�شفيات ل ٍ
ت � ّ�م حرم ��ان الكثير من جن�سية بلدهم العربي وهو ح ��ق مكت�سب لهم وتم نزعها من �آخرينلأ�سباب �سيا�سية ،وقد �أعادت حكومة عربية ق�سراً ع�شرات من الفل�سطينيين �إلى �سوريا ما
يعر�ضه ��م لخطر �شدي ��د قد ي�صل �إلى الموت ،ورف�ضت ب�شك ��ل تع�سفي دخول الفل�سطينيين
(((
الذين عبروا الحدود البرية من �سوريا.
ف ��ي �إحدى ال ��دول العربية ت ّمتقييد حق ��وق العمال ب�صورة تع�سفية م ��ن خالل حرمانهممنتكوي ��ن المنظمات العمالية .وقد عاقبت المتظاهرين والم�ضربين ال�سلميين ،عبر التجميد
االنتقام ��ي ع ��ن العمل �أو الف�صل من الوظيف ��ة العمومية ،واالعتق ��االت التع�سفية ومحاكمة
الن�شط ��اء النقابيي ��ن بتهم �سيا�سية الدوافع ،وه ��ذا ما يتنافى مع حقه ��م بتكوين النقابات
(((
والإنت�ساب �إليها.
ف ��ي الوقت الذي يدعو فيه الميثاق العربي لحقوق الإن�س ��ان في المادة  41منه تحديداً �إلىمح ��و الأمية والحق في التعلي ��مُ ،ت�شير الأرقام ال�صادرة عن معه ��د الإح�صاء لليون�سكو �أنّ
ع ��دد الأُميين في العال ��م يقدرون بنحو ثمانمئة مليون �أ ّمي� ،أما في العالم العربي فال تزال
المع ��دالت مرتفعة حيث ناهز عدد الأميين �سبعين مليوناً بين من بلغوا �سن الر�شد ثلثاهم
م ��ن الن�س ��اء .وهذا ما ي�ؤكد على ف�ش ��ل الحكومات العربية في و�ض ��ع �إ�ستراتيجيات ناجحة
(((
لمحو الأمية �أو خف�ض معدالتها.
�أم ��ا فيما يخ�ص مع�ضل ��ة الت�سرب المدر�سي �ضمن م ��ا هو �أقل من المرحل ��ة الثانوية ،فت�ؤكد
ت�صنيفات اليوني�سيف ب�أ ّنه يتجاوز الـ 30في المائة ،محذرة من خطورة تفاقم الأو�ضاع ،خا�صة في
(((
(((
(((
(((
(((

راجع املادة  14من امليثاق العربي
راجع املادة  39من امليثاق العربي
راجع املادة  28من امليثاق العربي
راجع املادة  24واملادة  35من امليثاق العربي
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/resources/
/databases
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ظل الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية.
 ُيعتب ��ر العم ��ل حق طبيعي للإن�س ��ان ويتوجب على الدولة ال�سعي لت�أمي ��ن فر�ص عمل لجميعمواطنيه ��ا كما تن�ص المادة الرابعة والثالثين من الميث ��اق ،وي�ؤكد تقرير �صدر حديثاً عن
منظم ��ة العمل الدولية ح ��ول اتجاهات اال�ستخدام العالمية للع ��ام 2014م� ،أنّ االرتفاع في
مع ��دالت البطالة حول العالم ،خ�صو�صاً ال�شباب يعود �إل ��ى الزيادة الملحوظة في معدالت
البطال ��ة في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والتي تعتبر ثاني �أعلى ن�سبة بطالة في
العال ��م مقدراً هذه النبة ب %11.5في الع ��ام  ،2013في حين �أنها تبلغ  %6حول العالم في
(((
العام نف�سه.
الق�س ��م الثالث :الآلي ��ة المقترحة العتماد المقرر الجامعي الموح ��د لمادة حقوق الإن�سان مع
الخاتمة والتو�صيات:
بع ��د البح ��ث الدقيق في �إيجاد �آلي ��ة نموذجية ُتر�س ��ي المنهجية العلمية الموح ��دة الوا�ضحة
لتعلي ��م مادة حقوق الإن�سان في جامعات الوط ��ن العربي الحكومية والخا�صة ،يكون الميثاق العربي
لحقوق الإن�سان نواتها ومحورهاّ ،تم التو�صل �إلى �ضرورة طرق باب جامعة الدول العربية وتحديداً
�إدارة التربية والتعليم في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،ALICSOو�إتحاد الجامعات
جامع ومظل ٍة �إقليمي ٍة لجميع وزارات التعليم العالي العربية والجامعات
العربية ،لما ُيمثالن من �إطا ٍر ٍ
العربية.
وهكذا ر�أيت في �سبب اختياري لهذا المو�ضوع «�إمكانية اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإن�سان
مرجعاً لمادة حقوق الإن�سان في الجامعات العربية» و�سيلةً في تحقيق منهج الو�سطية بهدف التوازن
بين تحقيق حق الفرد وحق الجماعة بحيث ال يتم تقديم الأول على الثاني بل العك�س ،وال يتم تقديم
ح ��ق جماعة من مكونات المجتمع على ح�ساب جماعة �أخ ��رى انطالقاً من الفهم الخا�ص بالحقوق
المجتمعية وتطبيقاً لمبد�أ حرية التعبير والعي�ش لكل جماعة ح�سبما تريد دون الأخذ بعين االعتبار
�إن كان هذا ال�سلوك ُيعار�ض و ُينافي وي�ؤذي م�شاعر الهويات والجماعات الأخرى� ،أ�ضف �إلى غياب
المرجع العلمي الموحد في عالمنا العربي في الجامعات التي ُتد ّر�س مادة حقوق الإن�سان.
(((

(((

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=55&issueno=12409&article=704893#.
VDGZQ010z4g

((( احلمري ،نايف ،ن�سبة البطالة يف العامل العربي� ،صحيفة الريا�ض الإقت�صادي ،العدد  ،16686تاريخ 2014/3/1م
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• المنظمة العربية للتربية والقافة والعلوم :ALICSO

ُتعتب ُرالمنظم ��ة العربية للتربية والثقاف ��ة والعلوم المظلة المعنوية ل ��وزارات التربية والتعليم
العال ��ي في الوطن العربي ،لذلك ف�إنّ طرح المرجعي ��ة الموحدة �ضمن �أرواق هذه المنظمة العربية
قد تلقى �سرعةً في التجاوب لأ�سباب عديدة:
مخاطبة الوزارة المعنية الو�صية على جميع م�ؤ�س�سات التعليم العالي الجامعي في قطاعيهالحكومي والخا�ص ،من قبل منظمة �إقليمية عربية ذات �ش�أ ٍنمادي ومعنوي.
كون الميثاق العربي مادة غير خالفية و�صادر عن جامعة الدول العربيةخط ��وة م�ساعدة ف ��ي ا�ستكمال الخطط الوطني ��ة لحقوق الإن�سان الت ��ي �أعلنتها العديد منالدول العربية
ويبق ��ى الأم ��ر ال�سلبي في �أي قرا ٍر �صاد ٍر عن المنظمة ب�أ ّنه غي ��ر ملزم للدول الأع�ضاء ب�سبب
غياب البروتوكوالت والمواثيق وقبل كل ذلك الآليات.
وفي جولة بين مواد «موجهات برامج التربية» في �إدارة التربية والتعليم في المنظمة العربية
للتربي ��ة والثقافة والعلوم التي ُتعتبر بمثابة الم�سار التربوي لوزارات التربية ووزارت التعليم العالي
والبحث العلمي في عالمنا العربي ،يت�ضح لنا ب�أنّ تبني الميثاق العربي لحقوق الإن�سان يحقق العديد
م ��ن المواد الـ  ،((( 23وخا�صةً في مجال تطوير دور الم ��ر�أة ،الإهتمام بذوي الإحتياجات الخا�صة،
االلتزام بتحقيق مبد�أ حق الإن�سان العربي في التعليم وتكاف�ؤ الفر�ص.
�إتحاد الجامعات العربية:
�إتح ��اد الجامعات العربي ��ة م�ؤ�س�سة عربي ��ة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقل ��ة مقره العا�صمة
الأردني ��ة ع ّم ��ان .ت�أ�س� ��س بمبادرة م ��ن الإدارة الثقافية في جامع ��ة الدول العربي ��ة التي رعت عقد
ندوتي ��ن الأول ��ى لع ��دد من المعنيي ��ن بالتعليم العال ��ي في الوط ��ن العربي في بنغ ��ازي عام 1961م
والثاني ��ة في بي ��روت عام 1964م للبحث في م�شك�ل�ات التعليم العالي في الوط ��ن العربي ،وتقنيين
�أطر التعاون بين الجامعات العربية .انتهت الندوتان �إلى التو�صية ب�إن�شاء اتحاد للجامعات العربية
و�إق ��رار �صيغ ��ة لم�شروع مقترح للنظ ��ام الأ�سا�س لالتحاد ،تم �إقراره من قب ��ل مجل�س جامعة الدول
العربي ��ة بالقرار رقم  2056ف ��ي دورته الثانية والأربعين المنعقدة ف ��ي 1964/9/30م ،تاله �إن�شاء
الأمان ��ة العامة الم�ؤقتة لالتحاد عام 1965م .في �أيلول عام 1969م عقد �أول اجتماع للم�ؤتمر العام
((( املواد الـ 23ملوجهات برامج الثقافة يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم «الألك�سو» ،املوقع الر�سمي للمنظمة،
http://www.projects-alecso.org/?page-id=1045
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لالتحاد باال�سكندرية بم�شاركة  23جامعة عربية م� ِّؤ�س�سة وتحولت الأمانة العامة الم�ؤقتة �إلى �أمانة
(((
عامة دائمة لالتحاد.
كم ��ا �أنّ هنالك �سلبية تحول دون تعميم فكرة «المرج ��ع الموحد في مادة حقوق الإن�سان» من
خالل �إتحاد الجامعات العربية ،مرده �إلى عدم �إمتالك جميع الجامعات العربية في عالمنا العربي
لع�ضوية الإتحاد.
وبالإط�ل�اع عل ��ى ر�سالة الإتح ��اد و�أهدافه يتبين ب� ��أنّ هنال ��ك العديد من النق ��اط بالإمكان
تحقيقه ��ا وجعلها واقعاً ميموناً مباركاً نعي�شه في حال تبني الميثاق العربي لحقوق الإن�سان من قبل
الجامع ��ات الأع�ضاء في الإتحاد الذي يعق ��د �إجتماعاته الدورية ب�شكل منتظم و ُتتابع م�س�ألة تطبيق
قرارات ��ه من خ�ل�ال الجمعيات العلمية المنبثقة عنه ،وت�أتي النقط ��ة الأولى من ر�سالة الإتحاد التي
تدع ��و �إلى دعم وتن�سيق جه ��ود الجامعات العربية لإعداد الإن�سان القادر على خدمة �أمته والحفاظ
عل ��ى وحدتها الثقافية والح�ضاري ��ة وتنمية مواردها الب�شرية متطابقةً مع المادة الأولى من الميثاق
(((
العربي.
النتائج التي تو�صل �إليها البحث:
م ��ن خالل ا�ستعرا�ض م�سيرة تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان في العالم العربي في بحثنا ومكانة
دول عالمن ��ا العرب ��ي من خالل الح�ض ��ور والتواجد في منظم ��ة الأمم المتح ��دة ووكاالتها والتوقيع
والم�صادق ��ة على معظ ��م الإتفاقيات الدولية لحقوق الإن�سانّ ،تم التو�ص ��ل �إلى عدة نتائج بالإمكان
تلخي�صها بما يلي:
 من خالل القراءة المتعمقة لما بين �سطور العديد من مواد الميثاق العربي لحقوق الإن�سانبالإمك ��ان القول ب�أ ّنه ي�صلح اعتماده كمنه � ٍ�ج للعي�ش الإن�ساني الكريم في عالمنا العربي� ،إذ ُي�ساهم
ف ��ي تعزي ��ز قيم الحريات العامة وفق هوي ��ة المجتمع العربي وعاداته وتقالي ��ده و�أعرافه والظروف
الإ�ستثنائية ،ويعزّز الحقوق المجتمعية المكت�سبة لجميع مكونات �أطياف المجتمع.
 �إ�ستجاب ��ت العديد من وزارات التعليم العال ��ي وبع�ض الجامعات العربية الحكومية والأهليةلن ��داءات المجال�س واللجان العربية والدولية ح ��ول �ضرورة ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان لدى الطالب
الجامع ��ي ،ولك ��ن المنهج الموحد لمادة حق ��وق الإن�سان كان غائباً عن ه ��ذه العملية وكذلك جعلها
كمادة �إلزامية.
املوقع الر�سمي الحتاد اجلامعات العربيةhttp://www.projects-alecso.org/?page_id=1045 ،

(((
((( امل�صدر نف�سه.
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ال تفتق ��ر دول عالمن ��ا العربي �إلى المظل ��ة الجامعة التي من خالله ��ا ت�ستطيع �سن وت�شريعالأنظم ��ة المالئم ��ة لتعزيز ثقاف ��ة حقوق الإن�سان وف ��ق الر�ؤية المالئمة للبيئ ��ة المجتمعية
�شجع على ال�سعي �إل ��ى طرح الأفكار الإ�صالحية التعليمية ،وذلك من خالل
العربي ��ة ،مما ُي ّ
جامعة الدول العربية وتحديدا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (�أليك�سو).
إ�صالح به ��دف الإنتقال من
يفتق ��ر النظ ��ام الداخل ��ي لجامعة ال ��دول العربية �إلى عملي ��ة � ٍق ��رارات المنظمات المنبثقة عنها م ��ن الطابع النظري المعنوي �إل ��ى التنفيذي من خالل
و�ض ��ع الآليات ال�ضامنة لتنفي ��ذ القرارات ال�صادرة عن مجال� ��س الجامعة التي من �ش�أنها
ترجمة الوحدة العربية على كافة الم�ستويات الثقافية والإقت�صادية والإجتماعية.
م ��ن خالل ا�ستعرا�ض المواد المتعلقة ببحثنا ف ��ي الميثاق العربي لحقوق الإن�سان نجد ب�أنّهنال ��ك هوةً وا�سعةً بين الدول العربية الم�صادقة على الميثاق والواقع التطبيقي من خالل
تقارير الظل للمنظمات الدولية غير الحكومية.
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الميثاق العربي ،تمتل ��ك �أمتنا مخزوناً تاريخياً هاماً م ��ن الإرث الح�ضاري�شيق على م�ستوى
علمي ٍ
موحد ٍ
عل ��ى م�ستوى حقوق الإن�سان ،مما ُي�س ّهل عملية ت�شكيل ٍ
منهج ٍ
التعليم العالي.
الخاتمة والتو�صيات:
م ��ع االنته ��اء من كتابة هذا العمل البحثي� ،أ�س� ��أل اهلل �أن �أكون قد ُوفقت �إلى ح�سن اال�ستنتاج
به ��دف الو�صول �إلى المبتغ ��ى المتمثل ب�ضرورة تعزيز ثقافة حق ��وق الإن�سان لدى الطالب الجامعي
العرب ��ي الذي ُيمثل �أحد �أبرز عنا�ص ��ر التغيير الب�شرية� ،إذ لم يعد مقبوالً �أن يبقى الجهل م�ست�شرياً
بلغ ��ة الع�صر الفكرية التي �أ�صبحت من الأبجديات في مجتمعات الأمم المتقدمة في مجال التنمية
الم�ستدامة.
التمن ��ي عل ��ى المنظم ��ات الحقوقية الأهلي ��ة والتجمع ��ات الأكاديمية ف ��ي العال ��م العربي �أن
تحم ��ل هذا المطلب عب ��ر الأطر الإدارية ال�صحيح ��ة �إلى �أروقة المنظمة العربي ��ة للتربية والثقافة
والعلوم(�أليك�س ��و) في جامعة ال ��دول العربية ،المتمثل ب�إلزامية و�ض ��ع و�إدراج مادة حقوق الإن�سان
ف ��ي وزارات التعليم العالي العربية و �إيجاد المقرر العلمي الموحد لهذه المادة تكون نواته «الميثاق
العربي» لتال�ؤمه مع الهوية المجتمعية لمنطقتنا.
الطل ��ب من �إدارات الجامعات العربي ��ة المرموقة و المجال�س الط ّالبية الفاعلة في الجامعات
العربي ��ة الم�سارع ��ة �إلى ت�أ�سي� ��س «الن ��ادي الجامعيلحق ��وق الإن�سان»ب�إ�ش ��راف الإدارة المعنية في
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الجامعات ،ليكون ترجمةً عملية وو�سيلة تفاعلية تربوية مع الميثاق العربي لحقوق الإن�سان والأجندة
الدولي ��ة لحقوق الإن�سان(يوم حقوق الإن�س ��ان في العا�شر من دي�سمبر ،الي ��وم العالمي للمر�أة ،يوم
ال�صحة العالمي ،اليوم العالمي لمناه�ضة التعذيب ،اليوم العالمي لحرية ال�صحافة.)...،
�إنّ ع ��دم اكتمال النظام العرب ��ي لحقوق الإن�سان بغياب المحكم ��ة العربية لحقوق الإن�سان ال
ينبغي �أن يدعوالنا�شطين الإ�صالحيين �إلى الي�أ�س ،فال ب ّد من العمل كل وفق مهامه على تعزيز روح
التف ��ا�ؤل بحتمية بناء الإن�س ��ان العربي المدركلحقوقه وواجباته تجاه ال�سلط ��ات التي يتوجب عليها
العم ��ل عل ��ى �إعطاء الإن�س ��ان العربي حقوقه كامل� �ةً ،فالعمل على تعزيز وبث ثقاف ��ة حقوق الإن�سان
ونقلها �إلى مجتمعاتنا العربية من خالل الخريجين الجامعيين هو هدف �سام تتقاطع فيه الم�صالح
الإن�ساني ��ة الم�شترك ��ة بين ال�سلطات وال�شع ��وب ،وعلينا �أن ندرك ب�أنّ الأمم الت ��ي تتغنى ب�إن�سانيتها
الي ��وم والتي ب�إمكاننا االقتداء بها في العديد من المج ��االت لم يكن حالها ب�أح�سن من حالنا اليوم
في عالمنا العربي الذي يعي� ��ش نزاعات داخلية و�أزمات وا�ضطراباتمتنقلة،فكانت الحرب العالمية
الثانية� أكث ��ر ال�صراع ��ات الع�سكرية دموية على مر التاريخ وقد ُق� � ّدر �إجمالي عدد �ضحاياها ب�أكثر
من60ملي ��ون قتي ��ل مثلوا في ذلك الوق ��ت �أكثر من  %2.5من �إجمالي تع ��داد ال�سكان العالمي ،ومع
متكامل لحقوق الإن�سان خالل فترة وجيزة.
نظام
ٍ
ذلك نجح الأوروبيون في بناء ٍ
�إنّ الإ�س�ل�ام هو الم�صدر الأو�س ��ع والأ�شمل لحفظ حقوق النا�س وبالتالي ف�إ ّننا عندما نتحدث
ع ��ن ال�شرعة الدولية لحقوق الإن�سان وعن الأنظمة الدولية والإقليمية الأخرى ،ف�إ ّنما نذكر بمحط ٍة
هام� � ٍة في �سيرة النبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم عندم ��ا قال عليه ال�صالة وال�سالم عن حلف الف�ضوللو
دُعيتُ �إلى مثله لأجبت.
لذل ��ك بالإمكان القول ب�أنّ الإتج ��اه العامللمواثيق الدولية لحقوق الإن�سان ،يت�ساوق مع �شرائع
الإ�س�ل�ام ومقا�ص ��ده في العدل والم�س ��اواة والحرية والم�س ��اواة في التكريم الإله ��ي للإن�سان ،مما
(((
مطابق له.
بواقع
ٍ
يجعلنا �إزاء تطور محمود لو �أ ّنه تعزّز ٍ
ّتم بف�ضل اهلل عزّوجل البحث ،واهلل من وراء الق�صد.

((( بت�صرف ،الغنو�شي ،را�شد ،الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،لبنان� 2012 ،ص195
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