
  أجل إنقاذ المعهد العربّي لحقوق اإلنسانمن نداء
  

 علـى   التّربية على هذا النّداء، من المؤمنين بضرورة نشر الوعي بحقوق اإلنسان، وبضرورة             الموقّعين نحن
 قريب أو بعيد أنشطة المعهد العربّي لحقوق اإلنسـان          من تابعواحقوق اإلنسان في العالم العربّي، ومن الذين        

 العادلة، وهم يعّدون    القضاياومن الذين دّربوا أو تدّربوا في هذه المؤّسسة على آلّيات الّدفاع عن              وإصداراته،
 هذه المؤّسسة فرص الحوار وتعميق التّفكير في قضايا حقوق اإلنسان، نرفـع             لهم أتاحتباآلالف، ومن الذين    

 والمتمثّـل فـي     الّرائدة،ذه المؤّسسة    إلى الحكومة التّونسّية من أجل رفع الحظر المضروب على ه          النّداءهذا  
 األجـور والتّغطيـة     من موظّفيها     حرمان وإلى   ،إعاقة أنشطتها تجميد أرصدتها منذ عّدة أشهر، مّما أّدى إلى         

 . والّصّحّيةاالجتماعّية
ور تثقيفّي   تقوم بد  التي نقبل أّي سبب يمكن أن تتعلّل به الّسلطات التّونسّية لتجميد أموال هذه المنظّمة               ال إنّنا

 بثقافة احترام الحقّ في الحياة، والحـقّ        واإلرهابوتربوّي من شأنه أن يستعيض عن ثقافة العنف والتّعّصب          
  .والعدالةفي االختالف، والحقّ في الحّرّية 

  
، بمبـادرة مـن     1989 سنة   تأسست ، مستقلة العربّي لحقوق اإلنسان منظمة غير حكومية عربية         المعهد إّن

 العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وبدعم         المحامينعربية لحقوق اإلنسان واتحاد     المنظمة ال 
 مـن اإلعـالن   رسالتها لحقوق اإلنسان واليونسكو واليونيسيف، وهي منظّمة تستمّد  المتحدةمن مركز األمم    

قيق أهـدافها مـع جميـع       له، وتتعاون في سبيل تح      الدولية المتممة  النصوصالعالمي لحقوق اإلنسان ومن     
 فـي   وتعتمـد  والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية، الحكومية منها وغير الحكوميـة،             العربيةالحكومات  

.  اإلنسان بحقوق المعنية والهيآت وعلى المؤسسات التمويلية     واإلقليميةتمويلها أساسا على المنظمات الدولية      
 لعقـود   خاضعة التّمويالت تتضمن شروطا تمّس باستقالليتها، وهذه       ال التي التمويالت  تقبلإّن هذه المنظّمة    

   .تضبط وجوه صرفها بكامل الّدقّة والشّفافّية
  

 تقوم به منذ تأسيسها، أن      الذي الّدؤوب على مصداقّية هذه المؤّسسة، وعلى النّشاط الحيوّي         لالستدالل ويكفي
 االستشـارّية أو    الّصـفة  على  وحاصلةى حقوق اإلنسان،     جائزة اليونسكو للتّربية عل    على حاصلةنقول إنّها   

 المجلس االقتصادّي واالجتماعّي التّـابع لألمـم        المنظّمات،منها المالحظ لدى عديد     صفة أو     التّنفيذّيةالعالقة  
 واللّجنة  اإلنسان، لدى األمم المتّحدة، واليونسكو، منها اللّجنة العربّية الّدائمة لحقوق           اإلعالمالمتّحدة، وإدارة   

   ...اإلفريقّية لحقوق اإلنسان
  

 إنّها اهتّمت   نقول على أهّمّية هذه المؤّسسة، وعلى الفراغ الذي ستتركه في حال تالشيها أن              لالستدالل ويكفي
 اإلنسان وحقوق النّساء وحقوق الطّفل      حقوقفي أبحاثها ودوراتها التّدريبّية وإصداراتها بقضايا التّربية على         

 وأّن المطّلع على إصداراتها يعجـب بتنّوعهـا وغزارتهـا           الّديمقراطّية،جئين واألقلّّيات، وبقضايا    وحقوق الالّ 
 الحكومّيـة،   اإلقليمّيـة  رغم قلّة موارد هذه المؤّسسة إذا ما قورنت بغيرها من المؤّسسـات              العلمّية،وقيمتها  

 .ورغم كثرة العراقيل التي تجدها في طريقها
  

 اليومّية  الحياة مساهمة هذه المنظّمة في نشر الوعي بحقوق اإلنسان وفي ترسيخه في              على لالستدالل ويكفي
 مجال  في غير الحكومية العاملة     المنظّمات : أنشطتها من   المستفيدين أن نعّدد أصناف     المدنّية، الفضاءاتوفي  

 واتحـادات لمهتمة بالطفولة،    ا والمنظّماتحقوق اإلنسان، والنقابات العّمالّية، والمنظمات النسائية والشبابية        
 الحكوميـة  والصحافيين، والمؤسسات التعليمية والتربوية بمختلف أصنافها، والمؤسسات         واألطباء المحامين

 بتنفيذ القوانين إلـى     المكلفينذات العالقة بحقوق اإلنسان كاألجهزة األمنية ومصالح السجون وأعوان الدولة           
 كافة وكل األطراف التي يمكن لها أن تـؤثر فـي            المجتمعإلى شرائح   األجهزة القضائية والتشريعية، إضافة     

 .اإلنسانالنّهوض بحقوق 
 الّضـرورّي   الحّرّية في إعاقة هذه المؤّسسة عن عملها إخالال بالمبادئ الّديمقراطّية وضربا لهامش             نرى إنّنا

 تجـارب وخبـرات ال      من تهراكم بما   للخطر،لخلق مجتمع مدنّي حقيقّي، وإنّنا نرفض تعريض هذه المؤّسسة          
 بهـذه  لفّك الحصار المضروب عليهـا، ونعلـن         ة التّونسّية باتّخاذ التّدابير الالزم    الّسلطاتغنى عنها، ونناشد    

 ."اإلنساناللّجنة الّدولّية للّدفاع عن المعهد العربّي لحقوق "المناسبة عن تأسيس 



  
 : األوائل الموقّعون 
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