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من  للعديد  الفرصة  سنحت  العربي  الربيع  ثورات  بعد 
أو مبدأ أو مجموعة  التي اجتمعت حول فكر  المجموعات 

وجمعيات منظمات  لتكوين  واالفكار  المبادئ  من 
صنع  في  وتشارك  العام  المجال  في  تنشط  أن  يمكن 
لمجتمعات  الديمقراطي  البناء  في  وتساهم  السياسات 

الثورة. بعد  ما 
بعد هذه الثورات اختلفت السياقات بين بلدان الربيع العربي 
فمنهم من حقق استقرارا نسبيا وحد أدنى من الحريات 
ومنهم من عاد إلى أنظمة أكثر استبدادية من سابقاتها 
ومنهم من ال يزال يعاني من الحرب األهلية والتقسيمات

انطلقت فكرة مركز دعم  والجهوية.  والعرقية  الطائفية 
االنسان حقوق  مبادئ  ادماج  بأهمية  راسخ  اعتقاد  من 
القرار صناع  وسياسات  برامج  في  والشاملة  الكونية 

وتقنينها.  ودسترتها  المبادئ  هذه  لترسيخ  وذلك 
خبراء  جمعت  التي  اإلستراتيجية  جلسته  خالل  وعليه، 

من الهيئة المديرة واالستشارية والتنفيذية استقر الرأي  
حول العمل على تونس وليبيا ومصر القتصار المركز على

 خبرات عاملة على هذه البلدان. ووقع التركيز على البرامج 
الثالث التي يعمل من خاللها مركز دعم وهي بناء القدرات

والسياسات. التشريعات  وإصالح  المعرفة  وتوفير 
بإشراك  دعم  مركز  يقوم  المعرفة  توفير  جزء  في 
السياسي  النظام  مكونات  مختلف  داخل  القرار  صانعي 
أو األحزاب في االنتاج المعرفي عن طريق ورقات بحثية 

أو ندوات أو مقابالت كما يتم إرسال المنشورات إليهم لكي 
يطلعوا عليها وهي التي تناقش قضايا حقوقية جوهرية 

أكاديمية. بطريقة 
القدرات فيعمل مركز دعم على إشراك  بناء  أما في جزء 
القيادات النسائية والشابة من مختلف األطياف والعائالت 

السياسية في كل تدريباته التي تتمحور أساسا حول الحقوق 
والحريات وذلك بهدف ترسيخ قيم حقوق اإلنسان في األجيال 
القادمة. كما توفر هذه التدريبات والملقيات والندوات فرصة 
هامة لجمع القيادات الحزبية بنظيرتها من المجتمع المدني 
وهو دور يندرج ضمن رؤية مركز دعم بلعب دور الجسر الذي 

يربط األحزاب السياسية بالمؤسسات الحقوقية نظرا لدور األخيرة 
في التأثير على سياسات وتوجهات األحزاب من خالل المراقبة 
والضغط ألجل ترسيخ ديمقراطية مبنية على الحقوق وخلق 
المجال  في  اإلنسان  حقوق  مبادئ  لتطبيق  مالئم  مناخ 

واالقتصادي. واالجتماعي  السياسي 
يقوم  والتشريعات  السياسات  بإصالح  المتعلق  الجزء  في 
المركز بنشر أوراق بحثية بصفة شبه دورية كما يشارك 
المركز في عدة تحالفات مدنية قام خاللها المركز بزيارة 
البرلمان ومسؤولين وهيئات دستورية ووطنية من أجل تقديم 
وجهة نظرالمركز في خصوص تشريعات وسياسات ترسخ 
مبادئ حقوق اإلنسان الكونية والشاملة. هذه المجلة التي 
بين أيديكم تمكنكم من تبين مالمح هذا التوجه من خالل 

المركز وجوانب عمله. أنشطة  استعراض مختلف 
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