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  ةــــاملقدم

  )منهجية الدراسة(
 ، حيـث  وراً مهماً فى مجال حقوق اإلنـسان      تمارس المنظمات الدولية الغير حكومية د       

تقوم بمراقبة االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان من خالل المداخالت التى تقوم بها لـدى                
 تقـوم  فهي، النتهاكاتضع حد لهذه ا  السلطة المعنية ولدى الرأى العام المحلى والدولى بهدف و        

، وهى تبذل كل جهـدها فـى        المجتمع وأفراده من تصرفات ظالمة    بدور المراقب على حقوق     
ولقد اضحت المنظمـات الدوليـة   . الدفاع عن كل فرد فى المجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها      

مـن   فـاآلالف ،  زايدالغير حكومية اكثر نفوذا فى تعزيز وحماية حقوق االنسان وعلى نحو مت           
شط فـى تعزيـز وحمايـة حقـوق          الغير حكومية تنخرط بدور ن     المنظمات الدولية والوطنية  

 ألهميـة ، ونظـرا  الة عدم تفعيل صكوك حقوق اإلنـسان ، وتلعب دور الحارس فى ح   اإلنسان
، سـوف    حقوق اإلنـسان    حماية  تقوم به المنظمات الدولية الغير حكومية فى مجال        الذيالدور  
، ه المنظمات الدولية الغير حكوميـة دراسة التعرف على دور احدى هذخالل هذه ال من  نحاول  

، ة حقوق االنسان فى الـدول العربيـة        فى حماي  ودورهاوهى المنظمة العربية لحقوق االنسان      
  .تعتبر حديثة النشاة فى تلك الدولخاصة وان فكرة حقوق االنسان 

سان كحالة تطبيقية لـدور     لهذا السبب ركزت الدراسة على المنظمة العربية لحقوق االن        
، وعليه فان الهدف من الدراسة ليس       ير حكومية فى حماية حقوق اإلنسان     المنظمات الدولية الغ  
، بل محاولـة التعمـق فـى دور تلـك     ة المنظمات الدولية الغير حكومية  استعراض تاريخ نشأ  

  . جال حماية حقوق اإلنسانالمنظمات للوقوف على اهمية الدور الذى تلعبه فى م
  

    : مشكلة الدراسة 
 الدور الذى تقـوم بـه المنظمـات          التعرف على    اهميةتتمحور مشكلة الدراسة حول     

ـ  مية فى مجال حماية حقوق اإلنسان     الدولية الغير حكو   ة المنظمـة العربيـة لحقـوق       ، وخاص
 حيث سنحاول من خالل هذه الدراسة التعـرف         ، خالل عالقاتها الدولية والمحلية    ، من اإلنسان
 مدى ساهم وجـود المنظمـة العربيـة    أي، والى يرة عمل المنظمة فى حقوق اإلنسان  على مس 

 الصعوبات والمشاكل التى تعرقـل مـسيرة    هي، وماق االنسان فى حماية حقوق اإلنسان لحقو
  . ل المنظمة فى حماية حقوق اإلنسانعم
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  :تساؤالت الدراسة 
باشر بـدور المنظمـات     ستحاول الدراسة اإلجابة على عدة تساؤالت مرتبطة بشكل م        

الدولية الغير حكومية فى حماية حقوق االنسان، ويمكن بلورة أسـئلة الدراسـة علـى النحـو          
  :التالي 
  . معالم التطور الحاصل في قانون حقوق اإلنسان ماهى -     
  .كيفية نشأة المنظمات غير الحكومية وتطور أهدافها   -
 . غير الحكومية ونظام تمويلهاماهو الهيكل التنظيمي للمنظمات الدولية  -

  . الدولتماهى كيفية العالقة بين المنظمات الدولية الغير حكومية و حكوما -
 .ماهى طبيعة  العالقة مع المنظمات الدولية الحكومية -

ماهو الدور الذى تلعبه المنظمة العربية لحقوق االنسان فـى مجـال حمايـة حقـوق                 -
 .االنسان 

 .ل حماية حقوق االنسان ماهى االليات المتبعة فى مجا -

 .ماهى الصعوبات التى تواجه المنظمة فى حماية حقوق االنسان  -

  
  :أهمية الدراسة 

 معرفة جديـدة حـول      المختصرة للمهتمين بحقوق االنسان   سوف تضيف هذه الدراسة     
مـن  .  حماية حقوق االنسان   أهمية الدور الذى تلعبه المنظمات الدولية الغير حكومية فى مجال         

 طبيعة العالقة بين    هي وما ، فى مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان       والطرق المتبعة  لياتاآلحيث  
 وخاصـة المنظمـة     اإلنسان حقوق   ات الدولية الغير حكومية ومنظمات    االمم المتحدة والمنظم  

 .لحقوق االنسان وهى موضوع الدراسةالعربية 

  
  :أهداف الدراسة 

  :ية يمكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط التال
التعرف على الدور الذى تلعبه المنظمات الدولية الغير حكومية العاملـة فـى مجـال                -

  .اإلنسانق االنسان فى حماية حقوق حقو
 .اإلنسانى التطورات فى نشأة حقوق التعرف عل -

 االنـسان   التعرف على دور المنظمة العربية لحقوق االنسان فى الدفاع وحماية حقوق           -
  .اإلنسانى تلعبه المنظمة فى حقوق لدور والتأثير الذ، ومدى افى الدول العربية
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  :حدود الدراسة 
، مع التركيز بشكل    حقوق االنسان   وباختصار على مراحل تطور    سوف تركز الدراسة  

   . ٢٠١٠ وحتى ١٩٨٣خاص على نشأة المنظمة العربية لحقوق االنسان منذ عام 
  

  :محتويات الدراسة 
، ، وحدودها شارة إلى أهميتها ومبرراتها وتساؤالتها    وتشمل خلفية الدراسة واإل    :مقدمة  

   : وفصول الدارسة وهي علي النحو التالي 
  

  قوق المنظمات غير الحكومية في حماية اإلطار النظري لدور  :الفصل األول* 
  .اإلنسان                 

  اإلنسان التعريف بالمنظمات غير الحكومية كآلية لحماية حقوق :المبحث األول
  .معالم التطور الحاصل في قانون حقوق اإلنسان:    أوالً-    

  .نشأة المنظمات غير الحكومية وتطور أهدافها: ثانياً -
 .الهيكل التنظيمي للمنظمات الدولية غير الحكومية ونظام تمويلها: ثالثاً -

 .المنظمات الدولية غير الحكومية كآلية لحماية حقوق اإلنسان:  رابعاً-

   حقوق اإلنسان نظمات غير الحكومية كآلية لحمايةالعالقات الخارجية للم :يالمبحث الثان
  . الدولتالعالقة مع حكوما: أوالً -
 .العالقة مع المنظمات الدولية الحكومية: ثانياً -

  
  . العربية لحماية حقوق اإلنسان وآليات تحقيق أهدافهاهنشأة ا لمنظم :الفصل الثاني* 

  . وتطور أهدافهانشأة المنظمة: المبحث األول 
  .نشأة المنظمة وأهدافها:  أوالً-            
  .الهيكل التنظيمي للمنظمة والعضوية فيها:  ثانياً-        
  .تمويل المنظمة:   ثالثاً-        

  .آليات المنظمة ووسائل تحقيق أهدافها: المبحث الثاني
  .ً أنشطة المنظمة داخل مصر وخارج مصر:أوال -
  . المنظمة مع اإلشكاليات المفاهيمية في مجال حقوق اإلنسانتفاعل: ثانياً -

  .الدول عالقات المنظمة مع المنظمات األخرى ومع حكومات:  المبحث الثالث
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  .دور المنظمة في حماية حقوق اإلنسان في الوطن العربي: الفصل الثالث* 
  .اإلنسان م حقوقدور المنظمة في متابعة الحقوق الفردية وتعزيز احترا:  المبحث األول
  .موقف المنظمة من القضايا الرئيسية في الوطن العربي: المبحث الثاني

  .موقف المنظمة من اإلحتالالت األجنبية -                  
  . دور المنظمة تجاهالنزاعات الداخلية المسلحه-                  
  . اإلرهاب ومكافحته-                  
  الحاالت الفردية -                  
  .           الفئات الخاصة -                  

  .في تفعيل دور المنظمة في حماية حقوق اإلنسان: المبحث الثالث
  

  .خاتمة * 
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  : مقدمه
 تلك الحقوق التي ينبغي كفالتهـا لإلنـسان         يه, المقصود بالحديث عن حقوق اإلنسان      

وهو خـروج    . رأسها الدولة  ىوعل, سسات االجتماعية التقليدية  الفرد في مواجهة سلطات المؤ    
 كان قادة تلك المؤسسات باعتبارهم ممثلي       ثعن المألوف في ظل المنظومة القيميه القديمة؛ حي       

  .السلطة هم المسئولون اوالً وأخيراً عن تحديد كل ما يتعلق بالفرد في هذا المجال
بما يعنيه  , ألهلية والمنظمات غير الحكومية   ويتعاظم الحديث حاليا عن دور الجمعيات ا        

 التسليم بأن هناك ثمة انتهـاك لحقـوق         دوتزاي, ذلك من تأكيد لدور األفراد والمبادرات الفردية      
والطرح , اإلنسان و إال لما كان هناك مبرر أصال لدعاوى التدخل لحماية وتعزيز تلك الحقوق             

 قاعدة عـدم مـشروعية      يوه, تقرت طويال الدولي لقضايا حقوق اإلنسان يبرر كسر قاعدة اس       
 محلها قاعدة حق التدخل في شئون الدول إذا ما انتهك           للتح, التدخل في الشئون الداخلية للدول    

وقد تمكنت منظمات حقوق اإلنسان بما في ذلـك منظمـات            ".حقوق اإلنسان "هؤالء اآلخرون   
 معظم جمعيـات    متض, نسانالعالم الثالث من عمل مجموعة شبكات متعددة الجنسية لحقوق اإل         

ومنظمات حقوق اإلنسان في العالم وبحيث أصبح من السهل التحـرك دوليـا فـي مواجهـة                 
 هـذه الـشبكات     روتعتب,  ضد االنتهاكات ومساندة نشطاء حقوق اإلنسان      و, االنتهاكات المحلية 

  .نواه حقيقية لقيام مجتمع مدني على مستوى العالم
تها منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقـوق         ولعل من أهم التجارب التي قدم       
 كمنظمه  ١٩٨٣والتي أسست عام    " المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في مصر     " تجربة, اإلنسان

وتركز فقط على االنتهاكات التي تتعرض لها حقوق اإلنـسان المخالفـة            , غير حكومية إقليميه  
 أو  األهليـة  من جانب الجماعـات      ء سوا ,كما تناهض أعمال العنف   .للقوانين الدولية والوطنية  

 على هذا الدور الذي تضلع به المنظمة في شـان           عوتهدف هذه الدراسة إلى األطال    .الحكومات
  . بشيء من التفصيلكوذل, حماية حقوق اإلنسان في الوطن العربي
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  الفصل األول  

  نساناإلطار النظري لدور املنظمات غري احلكومية يف محاية حقوق اإل

  المبحث األول
  كومية كآلية لحماية حقوق اإلنسانالتعريف بالمنظمات غير الح

  
  المبحث الثاني

  العالقات الخارجية للمنظمات الدولية غير الحكومية كآلية
    لحماية حقوق اإلنسان
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  المبحث األول
  .التعريف بالمنظمات غير الحكومية كآلية لحماية حقوق اإلنسان

  
  .لتطور الحاصل في قانون حقوق اإلنسان معالم ا:أوالً

 ذي بدء بأن قانون حقوق اإلنسان في اإلطار الدولي باعتباره يـدور         بادئيمكن القول   
 على وضعه في جماعه     ةحول مجموعه الحقوق والحريات اللصيقة باإلنسان كإنسان أو المترتب        

ل القانون الـدولي لحقـوق   هذا المفهوم إنما يتسع في مفهوم هذه الدراسة ونطاق اهتمامها ليشم 
اإلنسان بوصفه يعنى بحقوق الفرد وحرياته في مواجهة دولته وفي إطار مجتمعه بل في نطاق               
المجتمعات األجنبية في أوقات السلم والقانون الدولي اإلنساني الذي يعنى الحروب والنزاعات             

  . المسلحة دوليه كانت أو غير ذات طابع دولي

   لحقوق اإلنسانتطوير القانون الدولي - ١

عرف القانون الدولي في مستهل نشأته ومراحل تطوره األولى مجموعه من الوسـائل         
التدخل اإلنساني وبغرض الرقابة علـى تمتـع        :واآلليات لحماية حقوق اإلنسان تمثل أهمها في      

والى جانب ذلك ظهر نظام الحمايـة  , األفراد بحقوقهم وحماية هذه الحقوق من خالل الدول بها   
بلوماسية لألجانب والذي يقوم على قاعدتين رئيسيتين هما قاعدة الحد األدنى مـن الحقـوق               الد

التي يجب على الدولة أن تمنحها لألجانب المقيمين على أرضها وقاعدة استنفاذ كافة إجراءات              
  )١(.التقاضي الداخلية في الدولة قبل لجوء األجنبي إلى دولته طلباً للحماية

 عرف القانون الدولي التقليدي نظام حماية األقليـات كوسـيلة           قبوباإلضافة إلى ما س   
ثم شهد القانون الـدولي لحقـوق اإلنـسان         , تحركها أهداف سياسية ومطامع توسعيه باألساس     

تطوراً نوعيا واسعا سواء فيما يتصل بطبيعة هذه الحقوق ومضمونها أو فيما يختص بوسـائل               
   :وذلك على النحو التالي, وآليات حمايتها

  . حقوق اإلنسان شأن داخلي. ١
كانت الفكرة األساسية وراء موقف القانون الدولي إزاء حقوق الفرد في مواجهة دولته             
تقوم باألساس على كون هذه المسألة شأناً داخليا لدولته بما يعنى أنها هـي وحـدها صـاحبة                  

, حجبه عـنهم منهـا    السلطة تقديريه في تقرير ما تمنحه لرعاياها من الحقوق والحريات وما ت           

                            
دراسة حلاليت اللجنة الدولية للصليب :ة غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان دور املنظمات الدولي, هاله السيد إمساعيل اهلاليل )١(

  . ٢٧-٢٦ص ص ) ٢٠٠٧,جامعة القاهرة,كلية االقتصاد والعلوم السياسية.(رسالة ماجستري ,األمحر ومنظمة العفو الدولية
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 سلطان بهـذا الخـصوص      ودون أن يكون للمجتمع الدولي أو باألحرى القانون الدولي دور أ          
وذلك اتساقا مع مبدأ السيادة الوطنية والذي يمثل حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي بمـا                

  .يترتب عليه من حظر التدخل في الشئون الداخلية للدول
  .ام الدولي بحقوق اإلنسان دوافع ومظاهر االهتم -٢

شهدت الجماعة الدولية في تطورها الحديث والمعاصر وتحديدا فـي الفتـرة الواقعـة        
مابين قيام منظمتي عصبة األمم واألمم المتحدة ومجموعه من العوامل والتطورات التي كـان              

 اهتمام  لها كبير األثر في تحول الحقوق والحريات األساسية لإلنسان لكل دوله لتصبح موضع            
الجماعة الدولية ذلك االهتمام الذي بلغ ذروته في تقيد الدول بالتزامات قانونيه دوليه مصدرها              

فضال عن , االتفاق تفرض عليها كفالة احترام حقوق اإلنسان على أرضها وفي نطاقها اإلقليمي       
اء  والتي يتعين علـى أعـض      العامةظهور طائفة محدودة من الحقوق والحريات ذات الطبيعة         

وبغض النظر أيـضا    . الجماعة الدولية كافه احترامها واالمتثال لمقتضاها أيا ما كان مصدرها         
 سواء كانوا من مواطني الدولة أم كـانوا         أيعن جنسية األفراد المتمتعين بالحقوق والحريات       

  .من األجانب الموجودين على أرضها
القانون الـدولي التقليـدي     نه إلى جانب ذلك ما شاب الوسائل واآلليات التي عرفها           إو

بشأن حماية حقوق اإلنسان من االفتقار األقليات أو مجموعه محدده من األفـراد وفـي دولـه      
معينه وتأثر تلك الوسائل في تطبيقها وأبعادها بالعوامـل الـسياسية واالعتبـارات المذهبيـة               

  )١(.الفجة
القانوني الخاص بكفالة   وجاء ميثاق األمم المتحدة ليمثل بحق حجر الزاوية في التنظيم           

 في أحكام الميثاق ذات   روبالنظ, حقوق اإلنسان وضمان مراعاتها في المجتمع الدولي المعاصر       
الصلة بحقوق اإلنسان يكشف عن انه أي الميثاق يرتب بحق التزاما قانونيا عاما على عـاتق                

 فـي هـذا     الدول يقضى باحترام حقوق اإلنسان وان ما ورد بالميثاق من مبـادىء وأحكـام             
الخصوص وان كان يتسم بالعمومية إال انه يعكس في الوقت ذاتـه مالمـح تطـور حقيقـي                  

  . وملموس في طبيعة الدور الذي بات يضطلع به القانون الدولي على وجه العموم
فلم يعد القانون الدولي يقف في نطاق قواعده ومضمون أحكامـه عنـد حـد تنظـيم                 

ذوا  وإنما اتسع هذا النطاق وامتد ليشمل حماية األفـراد فـي    العالقات القانونية فيما بين الدول    
 داخل مجتمعاتهم المحلية وفي مواجهة دولهم وذلك بالنسبة إلى مسائل كانت تقع مـن قبـل       مته

في صميم االختصاص الداخلي للدول ثم جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي اعتمدتـه              

                            
رسـالة  ,له جلنة مناهضة التمييز ضـد املـرآة       دراسة حا :دور األمم املتحدة يف محاية حقوق املرآة      .هاله السيد إمساعيل هاليل     )١(

  ٢٢ص , ) ٢٠٠٣,جامعة القاهرة,كلية االقتصاد والعلوم السياسية.(ماجستري
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 ليتـضمن تفـصيال لحقـوق       ١٩٤٨اشر من ديسمبر عام      لألمم المتحدة في الع    العامةالجمعية  
 التي تضمنها الميثاق بهـذا      العامةاإلنسان وحرياته األساسية على هدى من المبادىء واألحكام         

  )١(.الخصوص
  .نشوء االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان  -٣ 

 عن حدود   والحق أن تطور الحاصل في مجال االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان لم يقف           
سالفة الذكر وإنما تم تطوير الحقوق والحريات المتضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان        
في شكل نصوص وأحكام قانونيه واضحة ومحدده وذلك بالنص عليها وتفصيلها في اتفاقيـات              

ـ           دتهما دوليه للحقوق السياسية والمدنية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللذين اعتم
 ومنها ما هو ذو طبيعـة       ١٩٧٦ ودخال حيز التنفيذ في      ١٩٦٦ ديسمبر   ١٦ في   العامةالجمعية  

 العامـة خاصة كاالتفاقية الدولية الخاصة بحظر إبادة الجنس البشرى والتي اعتمدتها الجمعيـة          
واالتفاقية الدولية إلزالة جميع أشكال التمييـز       , ١٩٥١ ودخلت حيز التنفيذ في      ١٩٤٨في عام   

  )٢(.١٩٦٩لعنصري والتي دخلت حيز النفاذ في عام ا
وخالصة القول في ذلك انه بصدور العهدين الدوليين سالفي الـذكر ودخـولهم حيـز               
التنفيذ شهد القانون الدولي تطورا نوعيا جوهريا فيما يتصل بالطبيعة القانونية والطابع الدولي             

 تحديد دقيق وشامل لمـا يعتبـر مـن          لحقوق اإلنسان وذلك بالنظر إلى ما أتى به العهدان من         
حقوق اإلنسان من ناحية وإنشاء األساليب واآلليات الكفيلة بمراقبـة تطبيـق هـذه الحقـوق                

  .ومواجهة حاالت انتهاكها على ارض الواقع من ناحية أخرى
فأنه يمكن اإلشارة إلى أهم المبادىء واألحكام التي يمكن استخالصـها           , وبصفه عامه 
: قانون الدولي لحقوق اإلنسان على النحو سالف الذكر والتي تتحصل فـي    من مصادر تطور ال   

 به من حظر اإلباده الجماعية إلى جانب مبدأ         ط في الحياة والسالمة الجسدية وما يرتب      قمبدأ الح 
المساواة وعدم التمييز ومبدأ مناهضة التعذيب فضال عن مبدأ تحريم الرق في جميـع صـوره       

  .بريوأشكاله وإلغاء العمل الج
  .الطبيعة اآلمره لبعض قواعد حقوق اإلنسان وداللتها على آليات ووسائل حمايتها  -٤

واقع األمر أن تحليل الطبيعة القانونية للحقوق والحريـات األساسـية لإلنـسان كمـا       
أمـا  , تضمنتها المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصلة يكشف عـن مالحظتـين أساسـيتين            

ن في حقيقة أن االلتزام العام الواقع على عاتق أعضاء الجماعة الدوليـة          المالحظة األولى فتكم  

                            
مع إشـارة  ,دراسة يف التعارض بني مواقف الدول والتزاماا الدولية يف األمم املتحدة:الدوله العاصمة., امحد عبد الونيس شتا    )١(

  ٣٢٤-٣٢١ص ص ) ١٩٨٦جامعة القاهره,كلية االقتصاد والعلوم السياسية.(رسالة دكتوراه  ,خاصة إىل إسرائيل وجنوب أفريقيا
  .٣٣٣-٣٣٢ص ص , مرجع سابق  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١

في مجال حقوق اإلنسان وكما جسدته االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة هو مـن قبيـل                
االلتزام بتحقيق نتيجة معينه تتمثل في ضمان حقوق اإلنـسان وحرياتـه األساسـية وتعزيـز            

عمل على إنهاء كافة األشكال والصور التي تمثل انتهاكا لهـذه           وال, احترامها على ارض الواقع   
الحقوق وتلك الحريات مع تمتع الدول بسلطة تقديريه واسعة في اتخاذ التـدابير واإلجـراءات              
الداخلية التشريعية والمؤسسية واإلدارية والقضائية وغيرها بما يعين علـى تحقيـق النتيجـة              

  .ا في هذا المجالالمقصودة لاللتزامات المفروضة عليه
 مـن الـدول اتخـاذ    بوبعبارة أخرى فأن االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان ال تتطل     

مسلك معين عليها أال تسلك سواه وإنما فقط تقتضى منها تحقيق نتيجة معينه ومحدده تتمثل في                
  )١(.مراعاة حقوق اإلنسان وكفالة التمتع بها لجميع األفراد دون تمييز

 المالحظة الثانية فيما يتصل بطبيعة االلتزامـات المفروضـة علـى            إلىوأما بالنسبة   
أعضاء الجماعة الدولية في مجاالت حقوق اإلنسان فتتمثل في خضوع الدول بمقتضى اتفاقيات            
دوليه جماعية للعديد من االلتزامات القانونية التي يتعين الوفاء بها في مجال عالقـات الـدول                

ون على أرضها و إال تحملت تبعة المـسئولية بـل أن التطـور              بمواطنيها وغيرهم ممن يقيم   
المشار إليه قد بلغ ذروته بارتقاء البعض من القواعد وااللتزامات الدولية في مجـال حقـوق                

  .اإلنسان إلى مصاف القواعد اآلمرة في النظام القانوني الدولي
لذكر للقواعد   في ضوء التحديد سالف ا     -ومما الشك فيه أن البعض من حقوق اإلنسان       

فمـن ناحيـة    . يحوز الصفات والخصائص الالزمة الكتساب وصف القواعد اآلمره        -اآلمره  
صارت حقوق اإلنسان تشكل حقوقا قانونيه تحتل مكانا مرموقـا بإعتبـار احتـرام الكرامـة                

ومن ناحية أخرى باتت    .  نظام قانوني وطنيا كان أم دوليا      ألي يشكل الغرض النهائي     اإلنسانية
ومن ثم يمكننا القول أن الـراجح فقهـا        . الحقوق تشكل قواعد قانونيه للقانون الدولي العام      هذه  

وعمال وقانونا وقضاء هو إن البعض من حقوق اإلنسان قد ارتقى إلى مصاف القواعد اآلمرة               
وخاصة فيما يتصل بالحق في الحياة والسالمة الجسدية والحق في تحريم التعـذيب والمعاملـة       

نية والحق في التحرر من الرق والعبودية فضال عن حـق الـشعوب فـي تقريـر      غير اإلنسا 
  )٢(.مصيرها

 أن تكييف االلتزامات المتعلقة بحماية حقـوق اإلنـسان   قوحاصل القول في كل ما سب 
بكونها التزامات بتحقيق نتيجة معينه دون أن يتطلب في الغالب من الحـاالت انتهـاج وسـيله       

لبعض من الحقوق والحريات األساسية لإلنسان إلى مصاف القواعـد          بعينها إلى جانب ارتقاء ا    

                            
  ٣٤٧-٣٤٦ص ص ,املرجع سابق  )١(
   ٨٢٤-٨٢٣ص ص ,  املرجع سابق  )٢(
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اآلمرة في النظام القانوني الدولي بما يقيم مصلحه أو باآلحرى يفرض التزاما علـى أعـضاء                
بما في ذلـك انتفـاء مبـدأ        , الجماعة الدولية كافه بضمان وكفالة احترامها على ارض الواقع        

ق االتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان وكذلك النظر         التبادلية والمعاملة بالمثل في تطبي    
عن استمرار كذلك قدسية احترام النصوص المتعلقة بحقوق اإلنسان في أوقات السلم والحـرب     
على حد سواء بغض ا لنظر عن استمرار نفاذ االتفاقات المنظمة لهذه النصوص في العالقـات       

  .المتبادلة بين األطراف المعنية
العوامل وتلك السمات الخاصة بالطبيعة القانونية لحقوق اإلنسان من شأنها أن           كل هذه   

تهيىء مجاال أوسع ونطاقا أرحب لعمل المنظمات غير الحكومية دوليه كانت أم وطنيه باعتبار              
هذه المنظمات تمثل أحدى الوسائل واآلليات التي يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل مـن خاللهـا         

  .حقوق اإلنسان وكفالة تطبيقها على ارض الواقععلى تعزيز احترام 

  اإلنسانياألحكام العامة للقانون الدولي 

 كما شـهد هـذا      اإلنساني ثمة تعريف واحد متفق عليه لماهية القانون الدولي          دال يوج 
القانون مراحل عديدة ومتميزة من التطور حتى استقرت له مجموعه من المبـادىء واألحكـام    

لق بإدارة الحروب والنزاعات المسلحة وحماية ضـحايا هـا مـن المـدنين               فيما يتع  األساسية
  )١(.والعسكريين

  -: وتطور نشأته اإلنساني تعريف القانون الدولي -١
مجموعه المبادىء والقواعد المتفـق     " يعرف القانون الدولي اإلنساني بصفه عامه بأنه        

وقات الحروب والنزاعات المـسلحة   عليها دوليا والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في أ          
عن طريق حماية األفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيهـا               
والجرحى والمصابين واألسرى والمدنين وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية            

  .مقتصرا على تلك األعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري
جزء من القانون الدولي يهـدف      " يف القانون الدولي اإلنساني أيضا على انه      يمكن تعر 

خصيصاًُ إلى كفالة احترام المبادىء العامة لإلنسانية فـي حـاالت النـزاع الـدولي المـسلح            
  )٢(."النزاع الداخلي المسلح) بقدر اقل(وكذلك

                            
   ٤٧-٤٦ص ص , مرجع سابق .  دور األمم املتحدة يف محاية حقوق املرآة,هاله السيد إمساعيل اهلاليل )١(
دراسة حالـه للوضـع يف منظمـة العـدل     :آليات الرقابة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    , حممد اجلوهري  زخالد عبدا لعزي    )٢(

  -م٨٣ص ).٢٠٠٣.,كلية االقتصاد والعلوم السياسية,جامعة القاهرة.(الدولية
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بها القانون الدولي   ومن التعريف السابق يمكن أن نشير إلى مجموعه من الخصائص التي يتسم             
  :اإلنساني

 فرع من فروع القانون الدولي العام خاصة بعد أن حـل  اإلنساني أن القانون الدولي   -
القانون الدولي الحديث الذي يتجه بالخطاب إلى الدول لصالح األفراد محل القـانون الـدولي               

فأن عالقة القـانون    ومن هنا   . التقليدي الذي كان ينظم العالقة بين الدول وبين بعضها البعض         
  .  بالقانون الدولي العام هي عالقة الفرع باألصلاإلنسانيالدولي 

 الهدف من القانون الدولي اإلنساني هو حماية اإلنسان ذاته فهـو بمثابـة القواعـد                -
وليست بعد وقوعه فقط أو عندما يصبح الفـرد         , القانونية الوقائية التي تحول دون وقوع الفعل      

 لعمـل القـانون الـدولي    ل إلى القول بأنه ال مجااغير أن هذا ال يقودن    . سلحضحية للنزاع الم  
اإلنساني بعد وقوع الضرر حيث أن طباعه اإلنساني يجعله ينشط قبل وقوع الفعـل وبـنفس                

  .الدرجة بعد حدوث الضرر

  .األحكام العامة للقانون الدولي اإلنساني: ثانيا

ن مجموعـه مـن      بـي  نون الدولي اإلنـساني   يمكن التمييز في شأن األحكام العامة للقا      
  .المبادىء األساسيه وأخرى من القواعد العامة

  والعامة  األساسية المبادئ: أوال 

, الفروسية واإلنـسانيه  :  األساسية للقانون الدولي اإلنساني في مبادىء      المبادئتتحصل  
 وهـو  الوسـطي ر أما فيما يتعلق بمبدأ الفروسية فقد ظهر هذا المبدأ في العـصو      . والضرورة

يؤصل صفة النبل في المقاتل والفارس التي تمنعه من اإلتيان على جريح أو أسير أو مهاجمـة   
الممتلكات الخاصة لألشخاص المدنيين غير المشاركين في العمليات القتالية كما أنها تمنعه مـن    

م من ذلك فهي    وعلى الرغ .   مع الشرف أو القيام بأعمال الخيانة      قاستعمال السالح الذي ال يتف    
تعتبر قواعد عرفيه النشأة وأصبحت عالميه ويعاد التذكير بها في الحرب حتى اآلن وفي ظلها               
نمت القواعد الخاصة بمواساة الجرحى والمرضى وبذل العناية الواجبة لهم من قبل األطـراف           

يب العنـف   وأما مبدأ الضرورة فأنه يدور في إطار فكرة قوامها أن استعمال أسال         )١(.المتحاربة
والقسوة و الخداع في الحرب يقف عند حد قهر العدو و تحقق الهدف من الحـرب وهزيمتـه                  
وكسر شوكته وتحقيق النصر أو إخضاع الطرف األخر وإلحاق الهزيمة به فلـذا مـا تحقـق                 

                            
  .١٨ص,٢٥،١٩٦٩الد,لدويلالة املصرية للقانون ا,احلرب يف نطاق القانون الدويل,حامد سلطان  )١(
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الهدف من الحرب على هذا النحو امتنع التمادي واالستمرار في توجيه األعمال لعدائيه ضـد               
  .الطرف اآلخر

   العامة المبادئ

علـى معنـى احتـرام حياتـه     " مبدأ صيانة الحرمات للفرد"يوجد  على راس هذه المبادىء  -أ
وسالمته البدنيه والروحية وخصائصه الشخصية ويتحقق مبدأ صيانة الحرمـات مـن خـالل              

  :أعمال مجموعه من المبادىء التطبيقية التي تتمثل في
 المحافظة على من يستسلم من األعداء وهـذا          ضمان حرمة من يسقط في المعركة ووجوب       -

  .المبدأ يتعلق بالمقاتلين
  . حظر أعمال التعذيب واإلهانه والمعاملة غير اإلنسانيه-
  . لكل إنسان حق االعتراف بشخصيته أما القانون-
  . لكل إنسان حق احترام كرامته وإنسانيته وحقوقه العائلية ومعتقداته-
  تتطلبها حالته وقد عقـدت اتفاقيـة   ويجب أن يتلقى الرعاية التي     لكل من يعانى حق الحماية       -

  . ضمانا األداء هذا الواجب١٨٦٤جنيف األولى في عام 
إذا انه ال ينبغـي إن يـؤدى        ,  لكل شخص حق تبادل األنباء مع أسرته وتلقى طرود الغوث          -

  . االعتقال إلى قطع هذه الروابط األساسيه
ضي بصيانة الحرمان للفرد هناك مبدأ عام آخر مقتضاه عـدم            والى جانب المبدأ العام القا     -ب

التمييز على معنى أن يعامل األفراد دون أي تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو الجنـسية        
أو اللغة أو المركز االجتماعي أو الثروة أو اآلراء السياسية أو الفلسفة أو الدينية أو أي معيـار      

  .مماثل
اك المبدأ العام الثالث وهو مبدأ األمن ومؤداه أن يكون لكل إنـسان              والى جانب ماسبق هن    -ج

حق السالمة الشخصية وهو ما يتأتى من خالل المبادىء التي تقضى بحظر تحميـل شـخص                
ت الجماعيـة واخـذ الرهـائن       مسئولية عمل لم يرتكبه وكذلك حظر إعمال االنتقام والعقوبـا         

  )١(.والنفي
  كومية وتطور أهدافهانشأة المنظمات غير الح: اًالثث

واقع األمر انه إذا كان القرن العشرين ينظر إليه وبحق باعتباره عصر التنظيم الدولي              
الحكومي نتيجة لبروز وتنامي دور المنظمات الحكومية جنبا إلى جنب مع الدول المستقلة ذات              

                            
 .٥٨-٥٥ص ص . مرجع سابق. دور املنظمات غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان, هاله السيد إمساعيل اهلاليل)١(
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خاص المجتمـع   السيادة في إدارة وضبط التفاعالت والعالقات الحاصله والمتبادلة فيما بين أش          
الدولي ووحداته فأن العقدين األخيرين من القرن الفائت وبدايات هذا القرن يمكن علـى نحـو                
أصبحت فيه المنظمات غير الحكومية ليس فقط فاعلين أساسين من جهة القضايا العالمية وإنما              

مـا  أيضا شركاء أساسين للحكومات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية في هذا الخصوص م        
جاز معه بحق إطالق عصر المجتمع المدني أو عصر المنظمات غير الحكومية على المرحلة              

  .الراهنة من تطور النظام الدولي
  النشأة والتطور -١

 لتفسير نمو المنظمـات     نعديدة هي الدوافع واألساليب التي ساقها الباحثون والمفكرو       
  .الدوليغير الحكومية وتعاظم دورها على المستويين الداخلي و

فقد برر البعض الصعود المفاجىء ولالفت للنظر للمنظمات غير الحكوميـة بأنـه ال               -١
 إال أن يكون استجابة لتزايد الوعي واإلدراك بضرورة وأهمية بناء مجتمـع مـدني               ويعد

عالمي وفي إطار عالم متزايد التعقيد بما يتضمن تحقيق مفهوم المواطنة الدولية وذلك مـن        
 مـن التجمعـات     ة  ه بناء المجتمع المدني العالمي من بنـاء شـبكه معقـد           خالل ما يتطلب  

والتنظيمات التطوعية التي تسمح بتعددية الجامعات االجتماعية من خالل إتاحـة وتأكيـد             
المشاركة والتعبير عن الرأي بما يتضمن في التحليل األخير تمثيل الجماعـات المهمـشه              

المساواة والقمع والعنف بصوره تفوق مـا تفعلـه         ودعم األفراد ومنحهم القوه وإزالة عدم       
  )١(.الحكومات في هذا الشأن

ويرتبط بما سبق ما ذهب إليه البعض من أن تنـوع وتعقـد المـشكالت والتحـديات                _ ٢
العالمية على نحو يفوق الدول فرادى وكذلك المنظمات الدولية الحكومية المقيدة بالعديد من             

 كل ذلك اقتضى الحاجة إلـى دور        ,دورهاعملية بما يحد من     القيود القانونية والسياسية وال   
 والكفاءة والبعد عـن التـوترات الـسياسية      هالمنظمات غير الحكومية التي تتميز بالمر ون      

والتعقيدات اإلدارية الروتينية بما يمكنها من سرعة التحرك الفعال في مواجهة الظـروف             
  )٢(.ث الطبيعية واإلغاثة والهجرةالطارئه والكوارث اإلنسانية كالمجاعات والكوار

وخاصة فيما بعـد     في الفترة الراهنة من تطور النظام الدوليل ثمة رأى مفاده أن ما حص  -٣
 األهليه   والتطرف والحروب والصراعات   انتهاء الحرب الباردة من حيث انتشار أعمال العنف       

ماعـات والنخـب   الحكومات بعض الدول إلى قمـع وإبـاده الج     المسلحة مع تحول بعض من    

                            
دور ,)حمرران(يف جنوى مسك والسيد صدقي عابدين     ," الدور املتغري للمنظمات غري احلكومية يف ظل العوملة       " ,زينب عبد العظيم    )١(

  ٥٣-٥٢ص ص ).٢٠٠٢,مركز الدراسات االسيويه,جامعة القاهرة(,هاخلربتان املصرية واليا باني: احلكومية يف ظل العوملةاملنظمات غري
  ٥٥ص .مرجع سابق  )٢(
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لبـروز      الشعوب تفتقد األمن كل هـذه التطـورات كانـت مـدعاة    لنحو جع   على المعارضة
تحقيـق   تبتغـي  اسة وتقوم على أسس إنسانيهغير الحكومية التي تعمل بعيداًعن السي  المنظمات  

وليس امن الـدول    "اإلنسانية"  أي ضمان األفراد والجماعات والشعوب     االنسانياألمن بمفهومه   
  )١(.ت السيادةذا
ر المنظمات غير الحكوميـة     ل الكامنة وراء انتشا    ويذهب رأى في تفسير األسباب والعوام      -٤

المنظمـات  تقدمه كثيـر مـن     ماوتنامي دورها إلى القول بأن ذلك يرجع ضمن ما يرجع إلى    
 الدولية والدول الغربية المانحة من دعـم وتمويـل للمنظمـات الحكوميـة المحليـة           ةالحكومي

  .دوليةوال
والتغيرات الثوريـة     وقد ذهب فريق من الباحثين إلى القول بوجود مجموعه من األزمات           -٥

كانت بمثابة الدافع الرئيسي النتشار المنظمات غير الحكومية وتنامي دورها وتتحـصل هـذه              
التي جسدت لـشعبها قـصور      " أزمة دولة الرفاهية    " التغيرات وتلك األزمات فيما أطلق عليه       

   )٢(.توفير الرعاية والرفاهية لشعبها  وتقلص نفوذها فيالدولةت إمكانا
  

وواقع األمر فأن استعراض اآلراء واالتجاهات بشأن تفسير وتبرير الدور المتـصاعد         
للمنظمات غير الحكومية مع استحضار الطبيعة الخاصة لهذه المنظمات ينتهي بنا القـول بـأن       

جموعه متداخلة مـن العوامـل واألسـباب يمكـن          انتشارها وتنامي دورها يجد تفسيره في م      
  :تلخيصها في ثالثة

 من السمات والخصائص الذاتية للمنظمات غير الحكومية والمتمثلة في الرغبـة            أولها
الطوعيه واالستعداد والتحمس للمشاركة مع وفرة الكوادر والخبرات والقـدرة علـى التعبئـة              

ة العاجلة والملحة والتمتع بمـصداقية عاليـة        وحشد الطاقات والتعامل مع المشكالت االجتماعي     
  .لدى مختلف قطاعات الرأي العام

من " الحكومي والخاص "قطاعين اآلخرين    هذه األسباب فيمكن فيما يشوب ال      ثانيوأما  
مثالب وعيوب تحول بدرجه أو بأخرى دون إشباع حاجات األفراد والشعوب وتمتعهم بالحقوق           

المثالب وتلك العيوب في ما يسود القطاع الحكـومي مـن           وتتحصل هذه    .والحريات األساسية 
فساد وجمود وروتينيه وبطء األداء فضال عن تأجيل أو تجميد وربما إلغاء بعض المشروعات              
الخدمية والتنموية إذا ما واجهت الدولة قضايا وتحديات قوميه تقتضى حشد الطاقـات وتعبئـة            

                            
  كلية االقتصاد والعلوم:القاهرة.(مدخل تنموي:املنظمات غري احلكومية,عطية حسني أفندي )١(

  ٢٢-٢١ص ص )٢٠٠٦,    السياسية
   ٥٧-٥٦ص ص , مرجع سابق,عظيم زينب عبد ال )٢(
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اص من جشع استهداف الربح ولو كان ذلـك         ناهيك عما يسيطر على القطاع الخ     , الموراد لها 
  . االجتماعية الدقيقة والحساسةتعلى حساب االعتبارا

وراء نهوض المنظمات غير الحكومية وتنـامي دورهـا         : الثالثوأخيرا يكمن السبب    
على المستويين المحلى والدولي فيما يتسم به النظام الدولي الـراهن مـن تالشـى حـواجز                 

ل المتبادل وتقديم الدعم المادي والسياسي للمنظمات غيـر الحكوميـة         االتصا وتناميالمسافات  
  .من قبل كثير من القوى الكبرى الفاعلة والمؤثرة

كل هذه األسباب مجتمعه متداخلة في بعضها البعض تنهض بالمنظمات غير الحكومية            
عامـل مـع    لتجعل منها أداه أو أليه يمكن من خاللها مواجهة المواقف واألزمات الطارئه والت            

المشكالت االجتماعية العاجلة والملحة ومعالجه اآلثار السلبية الناجمة عن عمليـة اإلصـالح             
االقتصادي التي تشهدها معظم الدول النامية بل واإلسهام بدور ايجابي فاعل في تحقيق التنمية              

  . المتواصلة والشاملة لشعوب هذه الدول
  الخاصة  تعريف المنظمات غير الحكومية وسماتها -٢ 

 ثمة تعريف متفق عليه بين الباحثين والدارسـين لماهيـة المنظمـات غيـر               دال يوج 
الحكومية وإنما تعدد التعاريف وتتنوع التسميات التي تطلق على هذا النـوع مـن التنظيمـات         

  .بتعدد وتنوع األطر المعرفية والثقافية المختلفة
ـ , المؤلفات الغربيـة ويمكن ذكر نماذج ألهم التعريفات التي وردت في بعض    التـي  كوتل

 من منطلق أن هذا االقتـراب يبـدو مـدخالً مناسـباً          كوذل, تنتسب إلى أهم المنظمات الدولية    
ومـن هـذه النمـاذج      .لالستدالل على االختالف في كيفية فهم الظاهرة موضـوع الدراسـة          

  )١(للتعريفات؛
ة مـشكله علـى      رابطه أو حرك   أوكل تجمع   " يرى أنها    يوالذ, تعريف مارسيل ميرل   -

نحو قابل لالستمرار من جانب أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة وذلك بغرض تحقيق             
  ".أغراض ليس من بينها تحقيق الربح

 تعريفاً مختصرا سلبياً يفيد     لفيستعم, أما المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة      -
أ باتفـاق بـين     أي منظمـه دوليـة ال تنـش       " بأن المنظمة غير الحكومية الدولية هي     

التي تنشأ نتيجة التفاقـات تعقـد بـين         "مقارنة للمنظمات الدولية الحكومية   " الحكومات
 )٢(".الحكومات

                            
  كلية االقتصاد والعلوم.(رسالة دكتوراه.,دراسة نظريه:املنظمات غري احلكومية الدولية,ماجدة امحد حممود )١(

   ٢١ص ) . ٢٠٠٧   السياسية،جامعة القاهرة،
  ٢٣ص ,   مرجع سابق )٢(
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" ويعرفها البنك الدولي تعريفاً رسمياً للمنظمات غير الحكومية عمومـاُ مفـاده أنهـا                -
  بصورة رئيسيه بأن لهـا     موتتس, منظمات خاصة مستقلة جزئياً أو كلياً عن الحكومات       

 بصورة عامـه إلـى      ىوتسع, أهدافاً إنسانيه أو تعاونية أكثر من كونها أهدافا تجارية        
 تـوفير الخـدمات     وأ,  حمايـة البيئـة    وأ,  تعزيز مصالح الفقراء   وأ, تخفيف المعاناة 

 ". االضطالع بتنمية المجتمعاتوأ, االجتماعية األساسية

ت من خالل سماتها هو  تقديم تعريف مختصر لهذه المنظمانيمك, وفي ضوء ما تقدم 
منظمات تطوعيه إرادية معلنه لها شكل مؤسس دائم تنشأ باتفاق غير حكومي فيما بين      " إنها

ـ , األفراد أو جماعات األفراد الخاصة وهؤالء األعضاء ينتمون إلى جنسيات مختلفـة             يوه
  بقصد تحقيق أهداف إنسانيه لهـا سـمه        موتقو,  وال تعمل بالسياسة   تمستقلة عن الحكوما  
 في أكثر مـن     يأ, وتمارس نشاطها عبر حدود الدول    , ف تحقيق الربح  اعالمية دون استهد  

  )١(. على األقل في ثالث دولوأ, دوله
  . غير الحكوميةةالدولي للمنظمات  تطور األهداف والمهام -٣

 والمهام التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية قـد شـهد            األنشطةواقع األمر أن    
سعا بتطور مراحل النشأة التي مرت بها هذه المنظمات حتى باتـت ظـاهره     تطور جوهريا وا  

  . وفي كافه المجاالتاألصعدةشائعة ومستقره تفرض نفسها على مختلف 
وبصفه عامه يمكن تصنيف األهداف التي تنشدها المنظمات غير الحكومية مـن وراء             

األهداف يكمن أولهما فـي     مختلف األنشطة والمهام التي تضطلع بها إلى نوعين رئيسيين من           
العمل على تحقيق أغراض اقتصاديه بالمفهوم الواسع في حين يكمن النوع األخـر مـن هـذه     
األهداف في الدفاع عن قضايا معينه تؤرق المجتمعات الداخلية أو الدوليـة أو كالهمـا معـا                 

  . والقيام بالبحوث والدراسات المطلوبة لجهات معينهتوتقديم الخدمات واالستشارا
وتتسع أهداف العمل من الفئة األولى لتشمل العمل من جانب المنظمات غير الحكومية             
على تحقيق الرفاهية من خالل تقديم الخدمات المختلفة إلى المحتاجين بما في ذلـك الخـدمات                
الصحية إلى جانب تقديم المساعده وتلبية الحاجات الخاصة للفقـراء مثـل توزيـع األغذيـة                

ة وغيرها من أشكال المساعده وخاصة في أوقـات الكـوارث واألزمـات             والمالبس واألدوي 
الطبيعية وغير الطبيعية إلى جانب القيام بأعمال إنمائية تركز بصفه أساسيه علـى الجماعـات       

 في النهاية بلوغ التنمية االقتصادية في الدول والمجتمعات الفقيرة عموما إلى            نالفقيرة بما يضم  
ية وبحوث ودراسات لحساب جهات معينه بمـا فـي ذلـك بـأداة             جانب تقديم خدمات استشار   

                            
  ٢٧ص , مرجع سابق )١(
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مشروعات خاصة بها من اجل ابتكار وتطوير مقتربات جديدة أو تحسين المقتربـات القائمـة               
  )١(.لحل المشكالت الناشئة أو الموجودة في مجال معين

 أما النوع األخر من األهداف التي تنشدها المنظمات غير الحكومية فيكمن في التصدي            
  . وحقوق اإلنسان في أوقات السلم والحرب على حد سواءهوالمر أوالدفاع عن قضايا البيئة 

  
  . تمويلهاظمات الدولية غير الحكومية ونظام الهيكل التنظيمي للمن:ارابع

واقع األمر أن الهيكل التنظيمي للمنظمات غير الحكومية بـصفه عامـه والمنظمـات              
صوص بما يقوم عليه من أجهزة ولجان رئيسيه وفرعيـه          الدولية غير الحكومية على وجه الخ     

وما يرتبط به من فروع ومكاتب خارج نطاق المنظمة إنما يتوقف ضيقا أو اتسعا وتنوعا على                
العديد من الظروف والعوامل ذات الصلة بتاريخ المنظمة ونطاق عملها أو مجاالت اهتمامهـا              

 الذي تباشر فيه مهام أعمالها فضال عن نطاق         ذلك بالنسبة إلى الصالح العالم المشترك للمجتمع      
العضوية في المنظمة ومدى تشعب عالقتها واتصاالتها بالغير من الدول والمنظمـات الدوليـة       

  .الحكومية على اختالف نمط العضوية فيها وتنوع اختصاصها
 -وطنيه كانت أم دوليـه    -ومن ناحية أخرى فأن نظام التمويل للمنظمة غير الحكومية          

 على االشتراكات الدورية لألعضاء إلى جانب المنح والتبرعات المالية والفنية أو الماديـة         يقوم
 واألشخاص االعتبارية ونظام التمويـل فـي المنظمـات غيـر            نالمقدمة من األفراد الطبيعيي   

الحكومية بنوعها شأنه في ذلك شأن الهيكل التنظيمي للمنظمة يتوقف في حجمه صغيرا كان أو               
العديد من العوامل ذات الصلة بنطاق العضوية في المنظمة ومدى مصداقيتها فـي             كبيرا على   

فضال عن أحكـام القـوانين      ومات والمنظمات الدولية الحكومية،     نظر الغير من األفراد والحك    
والتشريعات والنظم األساسية فيما يتصل بتمويل أنشطة المنظمة ومدى مشروعية قبولها للمنح            

ن الغير وهذا وذاك أي الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية غيـر الحكوميـة   والتبرعات المقدمة م  
ونظم تمويلها مما يؤثر بدرجه أو بأخرى سلبا أو إيجابا في دور المنظمة في حمايـة حقـوق                  
اإلنسان وتعزيز احترامها على ارض الواقع ومدى النضج التنظيمي والمؤسسي وبناء القدرات            

 التي تقيمها المنظمة المعنية مع غيرهـا مـن الـدول    كة العالقات جانب شب الذاتية للمنظمة إلى  
 عن مدى وجـود المـوارد الماليـة      والمنظمات األخرى حكومية كانت أو غير حكومية فضال       

  )٢(.العينية والبشرية المتاحة للمنظمةو

                            
   ٥١-٥٠ص ص . مرجع سابق,زينب عبد العظيم )١(
 ١٢٢ص . مرجع سابق, عطية حسني أفندي )٢(
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ومن آيات ذلك انه توجد منظمات دوليه غير حكومية يختزل هيكلهـا التنظيمـي فـي       
يذي يتولى إدارة المنظمة مع عدد من المديرين الذين يشكلون معا فريق اللجنـة              وجود مدير تنف  

أو األمانة التنفيذية لمنظمه كما هو الشأن مثال بالنسبة إلى الجمعية الملكية لتـشجيع الـصناعة                
والتجارة في مجال الفنون ومنظمة العدالة في مجال الملكية الفكرية ومركز األبحاث في قانون              

  .دولي والمكتب األوروبي لجمعيات المستهلكينالبيئة ال
وقد يتجسد الهيكل التنظيمي للمنظمات الغير الحكومية في مجلس األمناء الذي تكـون             
له سلطات تنفيذية يتولى بمقتضاها إدراة أعمال المنظمة بدعم مـن أمانـة رئيـسيه وبعـض                 

لد المقر كما هو الحال بالنـسبة       األمانات اإلقليمية أو الفرعية تتولى إدارة أعمال المنظمة في ب         
إلى شبكة العالم الثالث وثمة حاالت أخرى لمنظمات دوليه غير حكومية يتسع هيكلها التنظيمي              
ليضم إلى جانب مجلس المديرين لجنة تنفيذية ومكتبا يتألف من الرئيس واألمين للخزانة مثلمـا        

  .ة هو الشأن في منظمة مستشاري الملكية الفكرية للمصلحة العام
فغنى عن البيـان أن التمويـل يـشكل    , أما عن تمويل المنظمات الدولية غيرالحكوميه    

 غير البحـوث    ىبالنسبة إلى المنظمات غيرالحكوميه بنوعيها عصب أي نشاط ويدونه ال يتسن          
والدراسات الميدانية الخاصة بالمنظمات الحكومية أن قضية التمويل تعد من أهـم المـشكالت              

أو حتى فـي    "قلة مصادر التمويل وضآلته     " لمنظمات سواء في شقها السلبي      التي تواجه هذه ا   
  ".بالمشروطيه السياسية "تعدد مصادر التمويل مع ارتباط البعض منها " شقها االيجابي 

فيأتي اغلب التمويل الخـارجي     ,  المنظمات الدولية غير الحكومية    ةوفيما يتعلق بميزاني  
االتحاد األوروبي أو الدول االوربيه فـي مقدمـة       "وروبا  لمنظمات حقوق اإلنسان عموما من أ     

وعموما تأتى الدنمارك في مقدمـة الـدول االوربيـه المانحـة            " منفردة ثم الواليات المتحدة     
  .للمعونات تليها هولندا 

ويمكن القول بصفه عامه بأن قضية التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية دوليـه             
لعديد من القضايا والتساؤالت مثل قضية االستقالل الذاتي للمنظمـة          كانت أو غير دوليه تثير ا     

ومدى قدرتها على إعداد مشروعاتها وبرامجها والقيام بأنشطتها بشكل مستقل عـن الجهـات              
المانحة والى أي  مدى يمكن بناء الشراكة مع الهيئات المانحة وهل يمثل تزايد تدفق التمويـل                 

   .ا في تطور حركة حقوق اإلنسان األجنبي عامال ايجابيا أم سلبي
  

   .اإلنسان لحماية حقوق كآلية الحكومية غير الدولية المنظمات :خامسا
سبق القول بأن المنظمات الدولية غير الحكومية إلى جانـب دورهـا المتنـامي فـي                
مجاالت التنمية باتت تضطلع بدور جديد ومتزايد بتجاوز في أحايين كثيرة حدود الدول للدفاع              

قضايا معينه تهم المجتمع اإلنساني بأسره كما هو الحال بالنسبة لقضايا الـسيطرة علـى               عن  
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التسلح وخطر األلغام األرضية وتحسين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص علـى         
السواء والحفاظ على البيئة وأخيرا وجود شبكه من المنظمات غير الحكوميـة عبـر الحـدود                

الميا يمثل تحوال خطيرا للسلطة في أيـدي مجموعـات ذات مـصالح             لتشكيل مجتمعا مدنيا ع   
  . للمساءلة عخاصة وال تخض

إلى جانب الطبيعة الخاصة للمنظمات غير الحكومية بكونها منظمات غير هادفة للربح            
وتقوم على فلسفة العمل التطوعي والخدمي وتضم العديد من الخبرات والكفـاءات والكـوادر              

االيجابي فـي مجـاالت     ما يتيح لهذه المنظمات آلية ذاتية تمكنها من العمل          المدربة والمتمرنة ب  
وحيث أن قضايا حقوق اإلنسان باتت واحده من ابرز الحقائق التي تفـرض       )١(.حقوق اإلنسان 

نفسها على الرأي العام بكافة قطاعاته واتجاهاته الرسمية والشعبية الداخلية والخارجية تبـرز             
ة وخاصة في زمن العولمة لتشكيل آلية فعالـة ومهمـة فـي نطـاق               المنظمات غير الحكومي  

الضمانات واآلليات القومية والدولية لكفالة حقوق اإلنـسان وتعزيـز احترامهـا علـى ارض      
  .الواقع 

  
  الذاتيةتنوع اآلليات 
 واحـده   أرضيه على تنوعها واختالفها تنطلق من       الحكومية غير   المنظمات كانت   وإذا

 بما في ذلك العمل على تحسين حالـة حقـوق           اإلنسانكأليه لحماية حقوق    فيما يتصل بدورها    
 في مناط ومجال تركيز كل منظمـه مـن المنظمـات    عديدة تنوعات ثمة توجد  إال انه  اإلنسان
 تجسد من خاللهـا دور المنظمـات        التي الصور واالشكال  هيوعديد  .  في هذا المجال   العاملة
  .نساناإل لحماية حقوق كآلية الحكوميةغير 

 بدور مهم كما وتباشر تأثيرا ملموسـا فـي          الحكومية تقوم المنظمات غير     ناحيةفمن  
 أجندة ضمن   اإلنسان على وضع االهتمام بقضايا حقوق       القومية القرار في الدول     صانعيحمل  

 بحمـالت  الحكوميـة  المنظمات غيـر   أعضاءكما يقوم   , اتفاقيات بشأنها  إلى والتوصل   أعمالهم
 صـانعي  أجنـدات  قمـة    إلى اإلنسان دفع قضايا معينه ومنها قضايا حقوق        عالميه من شأنها  

  .السياسة
 وهو  اإلنسان في مجال حقوق     الحكوميةوثمة مظهر آخر لتجسيد دور المنظمات غير        

 واإلسـهام  الدوليةما يتمثل في ما تقوم به هذه المنظمات من دور في التفاوض بشأن االتفاقات            

                            
دور املنظمات غري احلكومية يف ظل ",)حمرر(يف جنوى مسك وآخرون.خريطة املنظمات غري احلكومية يف مصر واليابان, جنوى مسك )١(

  ٣٦-٣٥ص . مرجع سابق,العوملة
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 مع الناشـطين    البيئة أنصار فقد تحالف    وملموسة النتائج محدده    لىإايجابيا اوسلبا في الوصول     
  )١( .األطراف متعددة اتفاقية االستثمار بإحباط ١٩٩٨في الدفاع عن حقوق المستهلكين عام 

 فـي  الرسـمية  الحكوميـة  ينضم ممثلون عن المنظمات غير     أنوقد صار من المعتاد     
ض حول قـضايا وموضـوعات معينـه فـي           بالتفاو الصلة االجتماعات واللقاءات ذات     إطار

كذلك فأن العمل على تحسين حالة حقوق اإلنسان وتعزيـز          .  وغيرها   اإلنسانمجاالت حقوق   
حمايتها من قبل المنظمات غير الحكومية يمكن أن يتم من خالل قيام هذه المنظمات بإدانة مـا                 

وله مـن العـالم ففـي    قد يقع من انتهاكات جسيمه وخطيرة لحقوق اإلنسان في أي منطقه أو د 
مؤتمر األمم المتحدة الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب والـذي             

شاركت أكثر من   , ٢٠٠١/٩/٧_١٣/٨عقد في ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من          
 منظمه غير حكومية في المؤتمر وقامت بدور نشط وفعـال فـي إدانـة الـصهيونية                 ٣٥٠٠

تبارها حركة عنصرية وأسفرت اجتماعات منتدى المنظمات غير الحكومية في ديربان عن            باع
 نص صراحة على إدانة الصهيونية واعتبار إسرائيل نظام         ٢٠٠١\٩\٢إصدار بيان ختامي في     

  )٢( .فصل عنصري

                            
  ٦٦ص . مرجع سابق ,  زينب عبد العظيم - )١(
  ١٤٠ ص, ٢٠٠١ أكتوبر ١٤٦عدد,الدولية السياسة,دور بارز للمنظمات غري احلكومية,العرب ومؤمتر ديربان,سامية بيربس - )٢(
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  المبحث الثاني
   الحكومية غير الدولية للمنظمات الخارجيةالعالقات 

  سان لحماية حقوق اإلنكآلية
  

العالقات التي تقيمها المنظمات الدولية غير الحكومية وتتبادلها مع حكومـات الـدول             
 أهـم والمنظمات الدولية الحكومية على اختالف تخصصاتها ونمط العضوية فيهـا تعـد مـن         

 التي يتسنى لتك المنظمات من خاللها االضطالع بدورها المنشود في مجال            واألدواتالوسائل  
  لدولية لحقوق  اإلنسان تعزيز الحماية ا

  
  . مع حكومات الدولالعالقة:أوالً 

واقع األمر أن عالقة المنظمات الدولية غير الحكومية بحكومات الـدول ليـست ذات              
كما وتتعـدد الـصور     ,  من حاله ألخرى   اوإنما تتباين هذه العالقات في طبيعته     , طبيعة واحده 

هذا وذاك مما يـؤثر بدرجـه أو        , بين الجهتين   واألشكال التي تتخذها العالقات المتبادلة فيما       
تتبـاين طبيعـة   .بأخرى على دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإلنـسان         

 بين المنظمات الدولية غير الحكومية وبين حكومات الدول نتيجة للعديد مـن             المتبادلةالعالقات  
فضالً عن  ,المعنيةم السياسي في الدولة      بطبيعة وتوجهات النظا   الصلةالعوامل والمتغيرات ذات    

 عمومـاً  الخارجيـة به المنظمات غير الحكومية وعالقاتها بـالقوى         الذي تضلع  طبيعة النشاط 
  . في النظام الدولي على وجه الخصوصالفاعلةوالقوى الكبرى 

فإننا نجد العالقة المتبادلة ما بين المنظمات غيـر         , وبعبارة أخرى أكثر بيانا وتفصيالً      
 وبين الحكومات في دول العالم الثالث أو الـدول الـضعيفة            -األهلية منها والدولية  -الحكومية

 أو بدرجه واسعة عن تلك العالقات المتبادلـة بـين           اتختلف في طبيعته  ,والصغرى بصفه عامه  
بما فيها حكومـات الـدول القويـة     ,هذه المنظمات ذاتها وبين حكومات الدول في العالم المتقدم        

كما وتختلف العالقات سالفة الذكر باختالف طبيعـة النظـام الـسياسي        ,لكبرى عموماً والدول ا 
  )١(.الحاكم في أية دولة وموقفه من الديمقراطية

 على العالقات بين المنظمات غير الحكوميـة  الغالبة فالسمة, تحديداً أكثر أخرىوبعبارة  
 هذه العالقات تقـوم  أن عامة   يةالديمقراطعموماً وبين حكومات دول العالم الثالث والدول غير         

فالمنظمات من جانبها ال ترى في حكومات       . المتبادل   الثقة وعدم   والريبة من الشك    أساسعلى  

                            
   ٨٤-٨٣ص ص . مرجع سابق, هاله السيد)١(
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فـي   , إنـشائها  المتوخاه من وراء األهداف تحقيق حجر عثرة يحول بينها وبين   إالهذه الدول   
 أن مفـاداة ر واحـد     مـن منظـو    إال تلك المنظمات    إلى المعنيةحين ال تنظر حكومات الدول      

 وتـدعمها  الخارجية تكون معاول هدم تستخدمها القوى أن أالالمنظمات غير الحكومية ال تعدو  
  . للدولالوطنية والسالمة األمنلزعزعة االستقرار الداخلي وتهديد 

وتتبدى عالقات الشك والريبة المتبادلة ما بين بعض الحكومات وبين المنظمات غيـر             
وأشكال عده منها ما يتمثل فيما تتضمنه تقارير المنظمات غير الحكومية           الحكومية في مظاهر    

من رصد وتسجيل الوقائع واألحداث الدالة على معاداة الحكومات لها وإعاقـة أدائهـا لمهـام                
ويقابل ذلك ما دأبت عليه الحكومات من تشديد إجراءات الرقابة السابقة والالحقة علـى          , عملها

  .حكومية لنشاطهامباشرة المنظمات غير ال
 الحكوميـة   الرقابـة  مظـاهر    أهمفان  ,الحكوميةوفيما يتصل بالمنظمات الدولية غير      

 مقر  للمنظمة كان   أن الدولة وجودها القانوني في     وإنهاء المنظمة مقر   إغالق تتمثل في    الالحقه
  .اأراضيه من وإبعادهم الدول إلى وطرد مبعوثيها المنظمة  مهمة وفد إنهاء جانب إلى,فيها

 تـسمح   -بدرجـه أو بـأخرى    -فالمالحظ أن الديمقراطيات الغربيـة      وبصفه عامه،   
للمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى أجهزة صنع القرار من خالل قنوات رسميه أو غيـر               

ن تطالب بإدخال تغييرات    أرسميه بما يتيح لهذه المنظمات أن تنتقد السياسات الحكومية أحياناً و          
 أوالحال على خالف ذلك تماماً في الدول ذات الحكم الـشمولي             ,ة معينه أو تقديم خدمات جديد   

 وتعتبرهـا منافـساً لهـا       الحكومية والتي تضيق بعمل المنظمات غير       الديمقراطيةالدول غير   
  )١(" . محتملأو حقيقيعدو :أنها على إليها لدورها بل وتنظر تهديدا

 ما بين المنظمـات الدوليـة غيـر         المتبادلة تباين طبعة العالقات     أنوغني عن البيان    
 على دور   - سلباً أوإيجاباً  – يؤثر   أن من شأنه    ألخرىالحكومية وبين حكومات الدول من حاله       

هذه المنظمات فيما تقوم به من العمل على تعزيز احترام حقوق اإلنسان وكفالة التمتع بها مـن          
ت الدولية غير الحكوميـة فـي        بأن دور المنظما   -دون مبالغه -بل انه يمكن القول    .الكافةقبل  

  . للخالف بين وجهتي النظر سالفة الذكراألساسيمجال حقوق اإلنسان يكاد يمثل النموذج 
 والريبةفدول العالم الثالث تنظر لمنظمات حقوق اإلنسان بصفه عامه بكثير من الشك             

 المنظمات  بعكس دول العالم الغربي التي ترى في هذه       ,أهدافحول حقيقة عملها وما تنشده من       
 لحقوق اإلنسان وحمل الدول كافة على احترامهـا        العالمية الطبيعة في تعزيز    ومهمة فاعله   أداه

                            
   ٤٧-٤٦ص ص .مرجع سابق,عطية حسني أفندي )١(
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 فيما بيـنهم وبـين      أو الدولة   مواطنيدون تمييز في ذلك بين      ,أراضيهاوكفالتها للمقيمين على    
  .األجانب

  
  . مع حكومات الدولالمتبادلة العالقات أشكال

العوامل التي تسهم في نجاح المنظمات غير الحكومية بوجـه          يعد التأييد الحكومي احد     
وتعتبرالعالقه بين المنظمات غير الحكومية والحكومة عالقة متناقضة وعقـده إلـى حـد              ,عام
فأحياناً ما تكون تعاونية وأحياناُ أخرى تكون صراعيه وفي أحيان ثالثه قد تنطوي علـى               ,كبير

فهـذه العالقـة    ,احد للعالقة بين الطـرفين    ومن الصعب تصور وجود نمط و     , بعض التضارب 
وحتى بالنـسبة لـنفس   , ومن منظمه ألخرى, تختلف من دولة ألخرى ومن نظام سياسي ألخر    

فاألمر يتوقف على طبيعة كـل مـن       ,ومن قضيه إلى غيرها     , المنظمة من فترة زمنيه ألخرى    
  )١(. موضع االهتمامالمجتمع والحكومة والمنظمات غير الحكومية واللحظة التاريخية والقضية

 فيما بين المنظمات الدوليـة غيـر   المتبادلة التي تتخذها العالقات    واألشكالوتتعدد الصور   
   وبين حكومات الدولالحكومية

فهناك أوال فرصة الحصول على مقر في الدولة سواء للمركـز الرئيـسي أو ألحـد                 -١
رئيسياً كان أو   -لمقرحيث يتسنى لها من خالل ا     ,مكاتب المنظمة الدولية غير الحكومية    

 تفعيل دورها وتعزيز عالقاتها بالمسئولين فـي الدولـة المعنيـة وبمختلـف              -فرعياً
بالنظر لما ينطوي عليه ذلك من مزايا مادية ومعنوية كثيرة          , قطاعات الرأي العام فيها   

من شأنها تدعيم دور المنظمة وتمكينها من االضطالع بمهام عملها على نحـو منـتج            
 .وفعال

 الدولية غير الحكومية بالمسئولين في مختلـف الـدول ومخاطبـاتهم            المنظمةال  اتص -٢
 المعنيـة  المنظمـة  بناء على قيـام      األفراد برقيات لحل مشكالت     أوبواسطة مذكرات   

 .برصد وتتبع حالة حقوق اإلنسان في البلد المعنى

 لمعنيـة ا المنظمـة  بين الطرفين مـن قيـام        المتبادلة ما تشهده العالقات     أيضاوكذلك   -٣
 دول معينه يتردد الحـديث عـن انتهاكهـا          إلى خبراء ولجان تقصي الحقائق      بإرسال

بهدف أعداد تقارير والحصول على معلومات وبيانات دقيقه من ارض          ,لحقوق اإلنسان 
 بـذل   أو خطتها في الدفاع عن قضية مـا         أساسها تبني على    أن للمنظمةيمكن  ,الواقع

 . بشأن تسويتها وحلهاالمساعي
 

                            
 ٤٥-٤٤ص , مرجع سابق ,  عطية حسني أفندي )١(
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 الصور واألشكال ذات الداللة على تنامي وتدعيم العالقات المتبادلـة مـا بـين               ومن -٤
المنظمة غير الحكومية وبين حكومات الدول ما يكشف عنه واقع الحال من االرتقـاء              
بالتصرف القانوني المنظم لعالقات المنظمة الدولية غير الحكومية بالدول التي تتخـذ            

اعتبار هذا التصرف اتفاقاً دولياً وليس عقداً مـن         المنظمة من أرضها مقراً لها وذلك ب      
وهو التكييف الذي من شأنه أن يرتقي بمركز العـاملين فـي            , عقود القانون الخاص    

المنظمة غير الحكومية إلى مرتبة الموظف الدولي فيباشرون مهام عملهم في جو مـن      
تفـاق سـالف    الثقة والطمأنينة بحكم المزايا والحصانات المقررة لهـم بمقتـضى اال          

 )١(.الذكر

  
  .الحكومية مع المنظمات الدولية العالقة:ثانياً 

 ما بين المنظمات الدولية الحكوميـة وبـين المنظمـات           العالقةيمكن التمييز في شأن     
 بنظيرتها على المستوى الوطني بين مرحلتين       األخيرةالدولية غير الحكومية وكذلك عالقة هذه       

 وبالتـالي  الخاصـة  وسماتها  أوضاعهاذكر في كل مرحله منهما       سالفة ال  للعالقةكان  ,رئيسيتين
تأثيرها على دور المنظمات الدولية غير الحكومية في العمل علـى تعزيـز احتـرام حقـوق                 

  .اإلنسان
 منظمـه دوليـة حكوميـة ذات    أول من قيام الممتدة في تلك الفترة األولى المرحلةتقع  

 كتجسيد لتطور حركـة التنظـيم       المتحدة األممام  حتى قي ,األمم ونعني بها عصبة     سياسية طبيعة
 من  الراهنة اللحظة وتمتد حتى    المتحدة األمم فتبدأ بقيام    األخرى المرحلة أما.الدولي المعاصر   

  .تطور المجتمع الدولي المعاصر
  .المتحدة األممفترة ما قبل  :أوال

غير ,الحكومية بينها وبين المنظمات غير      عديدةقامت اتصاالت   ,مع نشوء عصبة األمم   
 تخـص   أحكـام  أيـة  العصبةفلم يتضمن عهد    , هذه االتصاالت كانت تفتقد الطابع الرسمي      أن

 مـا بـين     المتبادلةواتخذت العالقات واالتصاالت    , بينها وبين المنظمات غير الحكومية     العالقة
 أهمهـا التـي مـن   ,واألشكال وبين المنظمات الدولية غير الحكومية العديد من الصور   العصبة

 ممثلـي  علـى دعـوة      األمم لعصبة   المختلفةفقد درجت اللجان    .نظام تبادل التمثيل والمراقبين   
  )٢(.المنظمات غير الحكومية لحضور المؤتمرات التي كانت تنظمها

                            
   ٤٧-٤٦ص .  مرجع سابق )١(
   ٩٠-٨٩ص .مرجع سابق  , الدولية غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنساندور املنظمات, هاله السيد إمساعيل )٢(
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وعلى الرغم من انه لم يكن مسموحا لممثلي المنظمات غير الحكومية بالتـصويت إال              
ن يتقـدموا باقتراحـاتهم     أو,لمناقـشات الـدائرة     انه كان يتاح لهم المشاركة في المحادثات وا       

غير أن غياب الطـابع الرسـمي لعالقـة العـصبة بالمنظمـات غيـر             , ويعرضوا تقاريرهم 
إلى جانب علنية الصراعات والخالفات السياسية بين الدول األوروبية فـي الفتـرة             ,الحكومية

 تـم  ١٩٣٦وفي عام  ,بادلة قد اضعفا عالقات االتصال والتعاون المت     ,األخيرة من حياة العصبة   
وأصبح حضور المراسـلين الممثلـين       ,استبدال نظام المراسلين بنظام المستشارين والمراقبين     

للمنظمات غير الحكومية في هذه اللجان يتم فقط بناء على دعـوة توجـه إلـيهم فـي حالـة                    
 إلـى  ىأدكل ذلك   ,اللجنة داخل   والمناقشة بالموضوع محل العرض     المعنية المنظمةاختصاص  

 في تعزيز احترام حقوق اإلنسان واضـطالعها بـدور         الحكومية دور المنظمات غير     إضعاف
  .اإلنسانيملموس في مجاالت العمل 

  
  .المتحدة األمم فترة :ثانيا

 رسميه من   عالقة وضرورة وجود    أهمية إلى الدولية الجماعة األممنبهت فترة عصبة    
كما سعت المنظمـات     ,الحكوميةن المنظمات غير     وبي الحكومية الدوليةنوع ما بين المنظمات     

 وبـين   األخيـرة  بين هذه    العالقة لتنظيم   أحكاما المتحدة األمم تضمين ميثاق    إلى الحكوميةغير  
يقـوم  "من الميثاق والتي تنص على أن     ) ٧١ (المادةوهو ما تجسد في     ,الحكوميةالمنظمات غير   

 الحكومية غير   المنظمات للتشاور مع    ناسبةالمالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعمل الترتيبات      
وقد أصبحت العالقات المشاورات بين الجانبين في       ,  في اختصاصه  الداخلةالتي تعني بالشئون    

عهد األمم المتحدة تحظى بالصفة الرسمية وتتم على أسس من القانون تتمثل في وجوب أن يتم                
 في األمور التي تقع فـي نطـاق         التشاور مع المجلس االقتصادي واالجتماعي وان يكون ذلك       

ونظراً لعدم وجود سابقه للتشاور بين منظمه حكوميـة والمنظمـات غيـر     ,اختصاص المجلس 
 من اإلشارة إلى أية وسـائل       -من ميثاق األمم المتحدة   -) ٧١(فضالً عن خلو المادة   ,الحكومية  

ي وبـين هـذه     أو آليات يتم من خاللها التشاور المنظم بين المجلس االقتـصادي واالجتمـاع            
فقد عهدت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بمهمة           ,المنظمات  

  .وضع الترتيبات والضوابط المنظمة لعالقة االتصال والتشاور مع المنظمات غير الحكومية
 لنظـام   أساسيهبوضع ثالثة معالم    ,قام المجلس االقتصادي واالجتماعي   ,وفي ضوء ذلك  

 سالمجلالغرض المزدوج للتشاور بما يجعل       -المشاركة بدون تصويت   : اور تتحصل في  التش
وبمـا يجعـل    ,إليـه  الموكلةقادراً على الحصول على معلومات فنيه تساعده في القيام بالمهام           

 ترتيبات التـشاور وإيجـاد تـدرج        – رأيها تعبر عن    أن على   قادرة الحكوميةالمنظمات غير   
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 منها بمركز   فئةتتمتع كل   ) ج,ب,ا( فئات   إلى من خال لتقسيمها     حكوميةالهرمي للمنظمات غير    
 )١(.أو بوضع قانوني معين في نطاق التشاور

 الحكومية رسميه لالتصال والتشاور ما بين المنظمات غير         عالقةوقد ترتب على قيام     
تعـاون   عالقات رسـميه لل إقامة إلى كثيرة حكومية سارعت منظمات دوليه  أن ,المتحدة واألمم

وكما ثمة حرص متبـادل لـدى المنظمـات         , أخرى   ناحيةومن   ,الحكوميةمع المنظمات غير    
فـأن  , على إقامة عالقات رسميه للتشاور والتعاون      الحكومية والمنظمات غير    الحكومية الدولية

 عالقات تعاون وشبكات اتـصال فيمـا   إقامة تحرص على  -بدورها-المنظمات غير الحكوميه  
 أو,العضوية كان على مستوى     أم,سواء كان ذلك على مستوى النشاط     ,ا البعض بينها وبين بعضه  

  .الثنين معاً
 إطاراً مالئماً  ومناخـاً إيجابيـاً        الدولية الحكومية ذلك هيأ للمنظمات غير      أنوال شك   

 العمل في المجاالت    أهمهالتعزيز نشاطها وتفعيل دورها في مختلف مجاالت عملها والتي من           
  .ق اإلنسان بصفه عامه  وحقواإلنسانيه

  

                            
  .٩٤-٩٢ص ص ,  مرجع سابق )١(
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  الفصل الثاني

  قوق اإلنسان وآليات حتقيق أهدافهاحل العربية هنشأة ا ملنظم

  المبحث األول
   نشأة المنظمة وتطور أهدافها

  
  المبحث الثاني

   وعالقتها معآليات المنظمة ووسائل تحقيق أهدافها
    المنظمات الغير حكومية والدول 
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  المبحث األول
   المنظمة وتطور أهدافهانشأة

  

    التنظيموإشكاليات المنظمةنشأة  :اوالًًًً

لما كانت حقوق اإلنسان وحرياته األساسية حقوقاً وحريات أصيلة، ال يمكن النـزول             
عنها، وقد ناضل من اجلها البشر جيال بعد جيل، وضحوا في سبيل اقتـضائها كاملـة غيـر                  

 علـى هـذه الحقـوق أو        التعـدي ولما كان   . ئهمفي سبيل ذلك أرواحهم ودما    بذلو  ومنقوصة،  
المساس بها أو تجاهلها يبدد طاقات الوطن، ويؤخر مسيرته نحو التقدم، كمـا يهـدر طاقـات            

  . المواطن ويؤخر سعيه من اجل عزة وطنه ورفعته

ولما كان الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية واجبا ال يجوز التقصير فيه أو              
 التـي  وردت باألديان السماوية ومع المبـادئ األساسـية          التيتساقا مع القيم    وا. التقاعس عنه 

 األفريقـي  لحقوق اإلنـسان والميثـاق       العالميتضمنها كل من ميثاق األمم المتحدة واإلعالن        
 الـدولي لحقوق اإلنسان والشعوب واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وخاصة العهـد      

 الخاص بحقوقه المدنية    الدوليقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد     الخاص بحقوق اإلنسان اال   
 واإلعالن بشأن القضاء علـى جميـع أشـكال    - الملحق به االختياريوالسياسية والبرتوكول  

 وكل المواثيق المتعلقـة بحقـوق الـشعوب    المرآة والتمييز ضد    العنصريالتعصب أو التمييز    
  . وخاصة حقها في تقرير مصيرها

. ا كانت جميع حقوق اإلنسان وحرياته السياسية مرتبطة ببعضها وال تقبل التجزئة           ولم
 حق من حقوق اإلنسان أو حرياته السياسية المقررة فـي           أيولما كان من غير الجائز أن يقيد        

المواثيق والعهود الدولية استنادا إلى القانون أو اللوائح أو العرف، أو التحلل منها بحجة عـدم                
  )١(. المواثيقإقرار هذه

 العربـي  وحرياته في الوطن     العربيونظراً للحاجة الملحة للدفاع عن حقوق المواطن        
وخارجه لتوالى العدوان عليها، وإلى تقرير الضمانات الدستورية والقانونية لحمايتها من أيـة             

ـ        . انتهاكات أيا كان مصدر االعتداء ومكانه ووسيلته       ة فقد أصبح االحتياج ملحـاً لقيـام منظم
 بالدفاع عن حقـوق  العربي على نطاق الوطن الثابتةعربية ترعى وتعزز وتحمى هذه الحقوق   

                            
)١( xml.About/arabic/net.aohr.www://http,  ٢٢/١٢/٢٠١٠.النظام األساسي. املنظمة العربية حلقوق اإلنسان. 
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اإلنسان وحرياته األساسية وتأكيد مبادئ استقالل القضاء وسيادة حكم القانون، مما دعا عـدداً              
 انعقدت جمعيتها التأسيـسية     التيمن المواطنين العرب لتكوين المنظمة العربية لحقوق اإلنسان         

 شخصية  ١٠٠ حواليخالل اجتماع ضم       في مدينة ليماسول قبرص       ١٩٨٣ ديسمبر ١تاريخ  ب
عربية من المفكرين وأساتذة الجامعات ورجال السياسة والصحافة في مؤتمر تأسيسي، وأعلنوا            
قيام منظمة عربية شعبية للدفاع عن حقوق اإلنسان للوطن العربي، كما أقروا النظام األساسي              

بوا مجلس أمنائها برئاسة المجاهد المصري الكبير والوزير األسـبق األسـتاذ            للمنظمة، وانتخ 
  .فتحي رضوان

وقد جاء في تقديم النظام األساسي انه لما كانت حقوق اإلنـسان العربـي وحرياتـه                
سخ ثابتة فـي التـراث      وتنبع من روا  األساسية حقوقاً وحريات أصيلة ال يمكن التنازل عنها،         

مي، للحرية والعدل والمساواة وتستند إلى المبادئ العامة في الدسـاتير           الفكري العربي واإلسال  
العربية، ولما كان تجاهل حقوق اإلنسان العربي أو التعدي عليها يبدد طاقات الـوطن ويهـدم                
طاقات المواطن فقد قرر المجتمعون تأسيس منظمة تطوعية غير حكومية للدفاع عن حقـوق              

ويرجع سبب اختيار قبرص     .بي بالوسائل السلمية المشروعة   اإلنسان وحرياته في الوطن العر    
 دولة عربية عقد االجتماع على أرضها ، ممـا          أيالمنظمة ، إلى رفض      لإلعالن عن تأسيس  

   )١(.طر األعضاء المؤسسين إلى عقد الندوة في اقرب مكان للمنطقة العربية ضا

  : واجهت المنظمة في بداية نشأـها التيالصعوبات 
 إلـى  عن تأسيس المنظمـة ،يرجـع   لإلعالن سبب اختيار قبرص أنا سابقا  كما ذكرن 

 عقـد  إلى المؤسسين األعضاء اضطر ، مما أرضها دولة عربية عقد االجتماع على   أيرفض  
   . الندوة في اقرب مكان للمنطقة العربية

، ية بالمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي     وكانت المنظمة قد حصلت على الصفة االستشار      
، عارض أثناء انعقاد لجنة المنظمات غير الحكوميـة   بل أن يتم منح المنظمة هذه الصفة      قولكن  

 ٢٧/٢/١٩٨٧-١٧للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في الجلسة التي عقدت فـي       
، مندوبي الحكومات العربية منح المنظمة صفة استـشارية فـي المجلـس             بمقر األمم المتحدة  

، ونجحوا في تأجيل النظـر فـي        مات للمنظمة وشككوا في مصداقيتها    اوقاموا بسيل من االته   
  .لسة القادمة التي تعقد كل عاميينالطلب للج

                            
املنظمة العربية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع مكتب املفوض السامي حلقوق : الناشر( ، يل العريب حول حقوق اإلنسان والتنميةالدل  )١(

   .٤٤٨،ص ) ٢٠٠٥اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة االمنائى  ، القاهرة ، 
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كما أن الدول العربية قد عطلت بعض نشاطات المنظمـة وأخـرت إسـهامها بـين                 
  ، ولكنها بغير قصد منحت المنظمـة مكانـة  لحكومية األخرى في األمم المتحدة  المنظمات غير ا  

   فقد لفتت انتباه الرأي العام العربي والـدولي بقـوة للـدور الـذي تقـوم بـه فـي                     ، شعبية
شكل مباشر فـي خدمـة أهـداف        ، األمر الذي ساهم ب    قضية حقوق اإلنسان في المنطقة     خدمة

 للمجلـس االقتـصادي   ١٩٨٩، حيث حازت المنظمة على الصفة االستـشارية عـام          المنظمة
   .)١(لحكومات العربيةواالجتماعي دون أي اعتراض من أي من ا

  :اقليمي عمل المنظمة في تنظيم إشكاليات 
 يتناسب مع طبيعة المنظمـة      تنظيمي تحديد شكل    إلىعمد مؤسسو المنظمة منذ البداية      

، ومـستوى    بين بلدانها  والسياسي القانوني في واقع يتباين فيه مستوى التطور        إقليميةكمنظمة  
  .ن عدمه ماإلنساناالستعداد لتقبل منظمة حقوق 

  : تنظيمية رئيسية إشكاليات التطورات عدة أظهرتوقد 
   في بعض الدول العربيةوالقانوني االجتماعيطبيعة الواقع  -١

 المنظمـة الـسودانية     مثال كان واقع التعددية العرقية ال يسمح بأن تكون        السودان  ففي  
لتضاريس االثنية في   ل مع ا  ، إذ كانت مسئولياتها و واجباتها تفرض عليها التفاع        فرعا للمنظمة 

، وينبع بعضها من الواقع القانوني الذي كان يحول دون أن تكون المنظمة فرعا لمنظمـة      البالد
مثل األردن التي حولت صفة عضويتها للمنظمة العربية عند التسجيل القـانوني مـن              " أجنبية"

ـ  حتى يتاح لها التسجيل وفقا للقانون        .فة الفرع إلى صفة المنظمة العضوه     ص حتـى  . وطنيال
، اإلنـسان الجمعية الكويتية لحقـوق     "جود فرعيين أثنيين للمنظمة هما       و إلى حاليا   األمرانتهى  

، بينما تطـورت صـلة المنظمـة بالمنظمـات       في موريتانيا  اإلنسانوالمنظمة العربية لحقوق    
  .)٢( صفة العضوية المؤسسيةإلىالعضوة 

فبينما كان مـن بـين      . لمنظمة تأسست في المنفي لعضوية ا     التيانضمام المنظمات    -٢
معها وحاصلة  شروط العضوية المؤسسية في المنظمة أن تكون المنظمة تعمل في مجت          

 فرضـت عليهـا     التـي ، فقد كانت هناك العديد من المنظمـات         على الصفة القانونية  
 االنـضمام لعـضوية     وطلبت ،ومالحقة قيادتها العمل في المنفي    التضيقات في بلدانها    

  .المنظمة
 قائمة  اإلشكاليةوقد ظلت هذه    .  تعدديتها داخل البلد الواحد    أو وجود المنظمة    يةأحاد -٣

 توافق جديد خالل اجتماعـات  إلىعندما استطاعت المنظمة التوصل    ١٩٩٧حتى عام   

                            
   .٢٣-١٩ ، ص ٠٨٢٠ ، القاهرة ،  عاما٢٥املنظمة العربية حلقوق اإلنسان مسرية حمسن عوض ،   -)١(
   .٣٢-٣١ املصدر السابق ، ص - )٢(
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 هنـاك   وأصبح تعدد العضوية المؤسسية داخل البلد الواحد ،         أتاحجمعيتها العمومية ،    
 .تعددية في تمثيل المنظمة في المغرب وسوريا ولبنان 

 واالجتماعية في المنظمـات     شروط المنظمة حول ضرورة توافر التعددية السياسية       -٤
 النـضمام المنظمـات     أساسيحيث كانت المنظمة تعتبر هذا الشرط شرط        . العضوة

حينما سيطر   في بعض الدول     التحديواستمرار عضويتها ، وقد واجهت المنظمة هذا        
 واحد على المنظمة ، وقد عملت المنظمة على فرض التعددية في كافـة   سياسيحزب  

 .فروعها 

حيث كان من شروط عضويتها التكوين      .  والمنظمات العضوة  لألفرع الداخليالتنظيم   -٥
 لهذه المنظمات واختيار قادتها باالنتخابات ، بينمـا فرضـت الظـروف             الديمقراطي

 فـي  لمـا حـص   مثل هذه االنتخابات ، مثل  إجراء في صعوبة     التنافسات أوالمحلية  
  .١٩٩٤المنظمة اليمنية بعد حرب 

 فقد حالـت محدوديـة      .طابع العالقة بين المنظمة والمنظمات والمؤسسات العضوة       -٦
 يـسمح بتطـوير بـرامج    الذي الدوريالموارد لدى المنظمة دون استمرار التواصل     

 .)١(العمل 

 في مجملها واستجابة لها وقع تحول عميـق فـي شـكل             تاإلشكاليافي مواجهة هذه    
 معقـد   شـبكي  تنظيم   إلى مرن   هرمي من تنظيم    وإدارياالمنظمة فقد تطورت المنظمة تدريجيا      

، كما اقتربت من التحـول واقعيـا عـن          امة في قلب التنظيم وليس في قمته       الع األمانةتقع فيه   
قد تفاعلت المنظمة ايجابيا مع التحـول       و.  منظمة منظمات  إلى وأفرادطابعها كمنظمة منظمات    

 تعكـسها  التـي  استشعرت فائدته في امتـصاص الـصدمات     إذا،  الشبكي باتجاه طابعها    األول
بينما سـعت وتـسعى      .االجتهاداتعواصف السياسة العربية والدولية وتطور المفاهيم وتنوع        

قا من اقتناعها بأهميـة  لمقاومة التحول الثاني باتجاه تطورها إلى منظمة منظمات فحسب انطال         
س الجمعيـات فـي   العضوية الفردية في التفاعل مع عدة معطيات أبرزها غياب الحق في تأسي 

، وتعرض بعض أفرع المنظمة ومؤسساتها العضوة للحل أحيانا كما حدث           بعض الدول العربية  
  .)٢(في حل المنظمة السودانية لحقوق اإلنسان

  
  
  

                            
 .٣٠-٢٩مرجع سابق ، ص  )١(
   .٣٤ املصدر السابق ، ص  )٢(
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   :اإلنسانقوق أهداف المنظمة العربية لح -أوال 
  : يليتهدف المنظمة العربية لحقوق اإلنسان إلى تحقيق ما 

لعمل على احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والشعوب والحريات األساسية في الـوطن            ا
 العالمي لجميع المواطنين واألشخاص الموجودين على أرضه طبقاً لما تضمنه اإلعالن            العربي

لمعنية خاصة العهدين الدوليين الخـاص بحقـوق اإلنـسان        لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية ا    
السياسية والمدنية وحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكافة المواثيق واإلعالنات الدولية          

 مـن   أيوذلك بالدفاع عن كافة األفراد رجاالً ونساءاً والجماعات الـذين تتعـرض             . األخرى
ا هو منصوص عليه في تلك المواثيق واعتبار التنمية مـن           حقوقهم اإلنسانية لالنتهاك خالفاً لم    

  : كما يلياألهدافويمكن تصنيف هذه . حقوق اإلنسان األساسية

 المنصوص عليها –لدفاع عن كامل األفراد الذين تتعرض أي من حقوقهم اإلنسانية ا -١
 لالنتهاك ، وذلك –في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي الدساتير العربية 

وسائل السلمية المشروعة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهؤالء األفراد ولمن بال
  .يعولونهم

التنسيق مع اللجان الوطنية العربية لحقوق اإلنسان واتحاد المحامين العرب من أجل  -٢
  .اإلنسان ، ونشر ثقافة حقوق اإلنسانالدفاع عن حقوق 

ألقطار العربية التي ال توجد بها على إنشاء لجان قطرية لحقوق اإلنسان في االعمل  -٣
 )١(.مثل هذه اللجان

  -: والعضوية فيهاللمنظمة الهيكل التنظيمي -ثانياً 

 الجمعية العمومية ومجلس األمناء واللجنة التنفيذيـة، يقـوم علـى          هيأجهزة المنظمة   
  . إدارة أعمالها األمين العام

   الجمعية العمومية -١

ليا بالمنظمة وتتولى رسم سياساتها ومتابعة ومراقبـة         السلطة الع  هيالجمعية العمومية   
 جميع القرارات الالزمة لحـسن سـير        األساسيتنفيذ أنشطتها، ولها أن تتخذ في حدود النظام         

  . العمل داخل أجهزة المنظمة بما يحقق أهدافها ويطور عملها

                            
  ،ل انظر صفحة املنظمة العربية على الفيس بوك ملزيد من التفاصي)١(

 37897478485=gid?php.upgro/com.facebook.www://http  
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  : تتكون الجمعية العمومية منو
   .أعضاء مجلس األمناء - ا.١
 األعـضاء والمجموعـات   وممثلي الفروع وممثليلمنظمات والهيئات العضوة     ا ممثلي - ب.٢

  .  طريقة التمثيل ونسبتهالداخليفي كافة األقطار، ويحدد النظام 

ويدعى لحضور الجمعية العمومية كمراقبين بعض األشخاص ويجوز لمجلس األمنـاء           
 هيئـة   وأي العربين   جمعيات وروابط ومنظمات حقوق اإلنسان القائمة في الوط        ممثليدعوة  

مهتمة بحقوق اإلنسان وال يكون لمن يدعى كمراقب حق التصويت وله حـق المـشاركة فـي        
  . النقاش

تعقد الجمعية اجتماعها العادي مرة كل ثالث سنوات بدعوة من مجلس األمنـاء فـي               و
الزمان والمكان اللذيـن يحددهما، ويكون البنـد األول في جـدول أعمـالها انتخاب رئـيس             

  . ومقرر لهـا من غير أعضاء مجلس األمناء

ويجوز لضرورة قصوى دعوة الجمعية العمومية لجلسة طارئة إذا اقترح ذلك رئـيس             
 أو اقترح ذلـك ثلثـا أعـضاء مجلـس           -مجلس األمناء بموافقة أغلبية أعضاء مجلس األمناء      

  . األمناء
  

   مجلس األمناء -٢
ا بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية ويتولى       مجلس األمناء هو الهيئة العليا للمنظمة فيم      

رسم السياسات التفصيلية واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حـسن سـير العمـل               
بالمنظمة، وينوب عن الجمعية العمومية في مراقبة أعمال أجهزة المنظمـة األخـرى ويقـدم               

 خـالل   العربياإلنسان في الوطن    مجلس األمناء تقريراً عن نشاط المنظمة وعن حالة حقوق          
  .  مدة واليته إلى الجمعية العمومية

يتشكل مجلس األمناء من عشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية في دورة انعقادها            و
 ال يتجاوز عددهم خمسة أشخاص يحق لألعضاء المنتخبـين      وآخرين من بين أعضائها     العادي

 -ظمة لمدة ال تتجاوز مدة والية المجلـس المنتخـب   اختيارهم من بين األعضاء العاملين بالمن    
على أن يراعى في تشكيل المجلس تشجيع عناصر الشباب والنساء والتوازن الجغرافـي فـي               

  . العربيتمثيل أقطار الوطن 
يجتمع مجلس األمناء اجتماعات عادية مرة على األقل كل عام، ويدعو رئيس مجلـس           

يدعو رئيس مجلـس    . إذا استدعت ذلك ظروف قصوى    األمناء المجلس إلى اجتماعات طارئة      
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األمناء المجلس كذلك لجلسة طارئة إذا تقدم سبعة من أعضاءه على األقل كتابة اسـتنادا لمثـل    
  . تلك الظروف

  
   اللجنة التنفيذية -٣

للمنظمة لجنة تنفيذية تتولى إدارة العمل بين أدوار انعقاد مجلس األمناء وتكون مسئولة             
   .أمامه مباشرة

  : تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء مجلس األمناء التالين
  .  رئيس مجلس األمناء- ١
  .  نائب رئيس مجلس األمناء- ٢
  .  األمين العام- ٣
  .  أمين الصندوق- ٤
  .  ثالثة أعضاء يختارهم مجلس األمناء من بين أعضائه- ٥

دعوة رئيسها أو نائبه فـي      تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على األقل كل عام بناء على           
  . الداعيحالة غياب الرئيس أو أمينها في الزمان أو المكان اللذين يحددهما 

كما تدعى اللجنة إلى االنعقاد في اجتماع طارئ إذا طلب ذلك مجلس األمنـاء أو ثالثـة مـن                   
  . أعضاء اللجنة التنفيذية على األقل

  
   األمين العام -٤
ختاره مجلس األمناء بين أعضائه لمدة ثالث سـنوات، ويكـون    يكون للمنظمة أمين عام ي - ١

األمين العام مسئوال أمام اللجنة التنفيذية ومجلس األمناء عن إدارة األعمال التنفيذيـة للمنظمـة     
وأموالها في حدود النظم واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئات المنظمة ويمثل األمين العـام        

  . اسمها بالنيابة عنها في جميع األمور المالية واإلدارية والقضائيةالمنظمة لدى الغير ويتحدث ب

 متفـرغ  تنفيـذي  من األمين العام بتعيين مساعد له ومـدير         بتنصيب تقوم اللجنة التنفيذية     - ٢
 عن األعمال اإلدارية والفنية والمالية      مسئولينلمساعدة األمين العام في أعمال المنظمة ويكونا        

ح والقرارات الصادرة عن هيئات المنظمة وبإشراف وتوجيهـات األمـين           حسب النظم واللوائ  
  )١(. العام، ولكليهما حق المشاركة في اجتماعات مجلس األمناء

                            
  . مرجع سابق)١(
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   اللجان المتخصصة -٥
يجوز للمنظمة تشكيل عدد من اللجان المتخصصة في أنواع محددة من النشاط يـصدر   

تكون هـذه اللجـان بمثابـة هيئـات      .. اءبتكوينها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس األمن      
استشارية ألجهزة المنظمة ويرأس األمين العام اجتماعات كل من هذه اللجان مـا لـم تقـرر                 
اللجنة اختيار رئيس آخر لها من بين أعضائها ويجوز للجنة التنفيذية أو األمين العـام تكـوين         

   .لجان خاصة عند االقتضاء
  

  :المنظمةتمويل  :ثالثاً
 وعائد بيع مطبوعاتها فـضالً عـن        األعضاء من اشتراكات وتبرعات     منظمةالتمول  

 تبرعـات  ايـة عائد وديعة جمعتها من تبرعات أعضائها عند تأسيـسها وال تقبـل المنظمـة              
  )١(.حكومية

 الرئيسية في عمل المنظمـة العربيـة        اإلشكاليات إحدىكانت قضية التمويل وال تزال      
 عـدة   لإلشكالية وقد كان    العربيير الحكومية في الوطن      شأن كل المنظمات غ    اإلنسانلحقوق  
   :أهمها أسباب
، وصدور  د ونصف من إشهار المنظمة قانونيا     رفض الحكومة المصرية ألكثر من عق      -١

حـاكم  بتقييد أنشطة جمع التبرعـات بموافقـة ال       ١٩٩٢ لسنة   ٤األمر العسكري رقم    
  ."دولة المقر"العسكري في مصر

، وهو ما يعنى حرمانها من تأسيس حساب         المنظمة ارإشه رفض الحكومة المصرية     -٢
 .تح مثل هذا الحساب مستند التأسيس كانت تشترط لفالتيفي أحد البنوك المصرية 

 عدة  إلى، ويرجع ذلك    ، رغم انه كان متاحا    األجنبيرفض المنظمة االستعانة بالتمويل      -٣
 :أسباب

ـ   رغبة المنظمة في تقديم نموذج االعتماد على الـذات          - أ ل المنظمـات غيـر    فـي عم
 .الحكومية

، عية مقابـل حجـب شـرعيتها القانونيـة     ترسيخ شرعيتها االجتما إلىحاجة المنظمة   -ب
 .ن مظاهر تعبيره عن احتياجها لها تمويل المجتمع كمظهر مإلىباستنادها 

 ،اإلنـسان  سيفقدها مصدقيتها في الدعوة لحقوق       الغربي التمويل   أنخشية المنظمة من    -ج
 .غربي مفهوم على انها إليها ينظر كان اإلنسان خاصة وان حقوق

                            
دور املنظمات غري احلكومية يف ظل العوملة اخلربتان املصرية يف ) حمرران(يف جنوى مسك والسيد صدقي عابدين , ماجدة على صاحل  )١(

 .٩٢ص ) ٢٠٠٢,القاهرة,مركز الدراسات األسيويه.(هواليا باني
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 غالبا ما تكـون     االجنبي ، خاصة وان منظمات التمويل       أجندتهاحرص المنظمة على      -  د
 مموليها عن جهدها فـي      أمام سياسية واجتماعية وتساءل بدورها      أهدافمنظمات لها   

 .أهدافهاتنفيذ 

 انه يتعارض مع واجباتها في       من حيث المبدأ وتعتقد    الحكومي رفض المنظمة للتمويل     -٤
، ويقوض من قدرتها على نقـد هـذا   اإلنسان الحكومات في مجال حقوق     أداءالرقابة على   

  .)١( في مجال الحمايةاالداء
سعاد مبلغ مليون   .  المنظمة حينما تبرعت د    أداء انه حدث تطور هام ساهم بتطوير        إال

 المنظمـة   أعـضاء ، وان يقـوم     ائدها من ع  اإلنفاق يكون المبلغ كوديعة يتم      أندوالر كشرط   
  .بتجميع مبلغ مماثل يوضع كوديعة للمنظمة 

 والشفافية في كل ما يتعلـق       االنضباط وتفعيل   اإلنفاقكما عملت المنظمة على ترشيد      
  .بإنفاقها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  .٣٧ املصدر السابق ، ص  )١(
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  المبحث الثاني
   وعالقتها آليات المنظمة ووسائل تحقيق أهدافها

   والدول  ت الغير حكوميةالمنظما مع
  

  اليات ووسائل المنظمة لتحقيق اهدافها  : أوال
تتخذ المنظمة لتحقيق أهدافها جميع الوسائل واألساليب المنسجمة مع تلـك األهـداف،             

 نظـام   أيوهى في ذلك ال تنحاز مـع        . وخاصة ما تنص عليه المواد الواردة في هذا الفصل        
  .  وحرياته أو ضده ولكنها تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسانعربي

تعمل المنظمة على إقرار وسائل من شأنها نشر وتعميق وعى المـواطن بحقوقـه               -
المشروعة وتمسكه بها كوسائل االتصال واألعالم المختلفـة مثـل المطبوعـات والنـدوات              

  . والمؤتمرات وغيرها
تعمل المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها على توثيق روابط التعاون والتنـسيق مـع               -

لمنظمات والهيئات والجماعات العربية واألفريقية والدولية العاملة فـي مجـال حقـوق      جميع ا 
  . اإلنسان

تعمل المنظمة بكل الوسائل وبغض النظر عن االعتبارات السياسية لإلفـراج عـن              -
األشخاص الذين يعتقلون أو يحتجزون أو تقيد حريتهم بسبب آرائهم الـسياسية أو معتقـداتهم               

 تمليها عليهم ضمائرهم أو بسبب العرق أو الجـنس أو           التيلك من المعتقدات    الدينية أو غير ذ   
 سـبب   ألياللون أو الدين وكذا األشخاص الذين يعتقلون أو يحتجـزون أو تقيـد حريـاتهم                

  ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو الـال           أيويخضعون إلكراه أو تعذيب أو      
 يكرامة وكذلك األشخاص المختطفـين والمختفـين ومجهـول         أو المهينة أو الحاطة بال     ةإنسانيإ

  المصير وتعمل المنظمة على تقديم العون لهم 
قدم المنظمة المساعدة المالية وغيرها من وسائل اإلغاثة للمتهمين والمحكوم علـيهم            -

  .  وغيرها من القضايا األساسية ولمن يعولونهمالرأيوالمحتجزين في قضايا 
 تحسين أحوال المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسـجناء         تعمل المنظمة على   -

وتطلب الـسماح لمنـدوبيها   .  خاصة بما يتواءم مع القواعد الدولية للحد األدنى لمعاملتهم   الرأي
  . بزيارة السجون للتحقق مع توافر الشروط الدولية المتعارف عليها

 نالـسياسيي لمعتقلـين    وسجناء الضمير وا   الرأيتكشف المنظمة عن حاالت سجناء       -
 وجه من الوجوه لمعاملة فيها إهدار لحكم القانون أو انتهاك لحق من             بأيوغيرهم إذا تعرضوا    

  .  تنص عليها الدستور أو المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسانالتيالحقوق 
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 للتحقـق مـن   - حيثما كان هـذا مناسـباً وممكنـا     -ترسل المنظمة مندوبين عنها    -
، واالتـصال  العربيات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في الوطن    االدعاء

  .   لهذه الغايةالمسئولةبالجهات 
تقدم المنظمة البيانات إلى الحكومة المعنية والمنظمات الدولية المعنية وغيرها مـن             -

ان وتطلب منها    على إهدار لحق من حقوق اإلنس      تنطوي التيالجهات ذات الشأن عن الحاالت      
  )١(. المعلومات

  
  .أنشطة المنظمة داخل مصر وخارج مصر: ثانيا 

 سـواء   متعددة ما بين وجوه     اإلنسان في مجال حقوق     المنظمة التي تقوم بها     األنشطةتتعدد  
 المختلفة غلى توضيح الجوانب     الجزئية خالل هذه    الدراسة خارجها وستتجه    أمفي داخل مصر    

  .نشطهاأللهذه 
  داخل مصراألنشطة  -١

  .أنشطه فكريه وأخرى ميدانيه :  قسمينإلى همالمنظ التي تقوم بها األنشطةتنقسم 
 فـي مجـال توعيـة المـواطنين         العربية المنظمة التي تقوم بها     الفكرية األنشطةتتنوع   ١-١

  :التالية هباال نشط حيث تقوم اإلنسانوتثقيفهم في مجال حقوق 

أخبـا   نشرة   المنظمة تصدر   حيث,بوعات   عده من المط   أشكالصدار  إ : النشاط األول 
الـوطن   فـي    اإلنسانحالة حقوق   "وتقريراً سنوياً بعنوان  " اإلخباريةالنشرة  " شهريه بعنوان  هري

هـذا  , "  في الوطن العربـي    اإلنسانقضايا حقوق   " بعنوان سنويةومجله بحثيه نصف    " العربي
 أفـرع وات التـي تنظمهـا   تعرض لخالصة الند" ندوات فكريه " بعنوان ثقافيةفضالً عن سلسله    

 من المطبوعات كلما اقتضت     أخرى أشكاالً   المنظمةكما تصدر   . في مجاالت اهتمامها     المنظمة
 وبعثات تقـصي    الميدانية بنتائج الزيارات    الخاصة والتقارير   الصحفية من ذلك البيانات     الحاجة
مـا قامـت   ك.اإلنـسان فضالً عن بعض الكتب التي تساعد على نشر مبادىء حقـوق      ,الحقائق
 بإنـشاء شـبكة     اإلنسان باالشتراك مع اتحاد المحامين العرب والمعهد العربي لحقوق          المنظمة

  )٢(. في العالم العربياإلنسانمعلومات حول حقوق 

 حقـوق   أوضـاع  من خالل نشاطها الفكري السابق الذكر على مراقبة          المنظمةوتعمل  
 وتضمين هذا في اإلصـدارات الـسابق         سلوكياً وتشريعياً  إزاءها الحكومة واتجاهات   اإلنسان

                            
   xml.About/arabic/net.aohr.www://http                 .النظام األساسي للمنظمة, ة العربية حلقوق اإلنسان  موقع املنظم)١(
  ٩٤ص . مرجع سابق ,  ماجدة على صاحل )٢(
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 سـنويا منـذ عـام    هفالمنظمة على سبيل المثال وفي التقرير المهم الذي تـصدر  .اإلشارة إليها 
 ليوضح حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربـي تعمـل علـى تنـاول التـشريعات                 ١٩٨٧

 الصدد علـى    وتتم المعالجة في هذا   ,ساسيه والحريات العامة  والممارسات في مجال الحقوق األ    
وفي ,المستوى األول يأخذ بمنظور كلي لحالة حقوق اإلنسان في المنطقة العربية ككل           :مستويين

يتم تناول تفاصيل هذه الحالة بإيجاز في كل بلد عربي على حده وذلك حـسب               :المستوى الثاني 
ر دون التوقف عند الظواهر السلبية فقط حيث يعني التقريـر بـنفس القـد             ,المعلومات المتاحة 

  .بتوضيح ما طرا على حالة حقوق اإلنسان من جوانب إيجابية

تشمل القيام بـالبحوث    ,والتعليمية العلمية لعدد من البرامج     المنظمة تبني   :النشاط الثاني 
 فضالً عـن تقـديم خـدمات    الدراسية وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات  والنظرية التطبيقية

  )١(.اإلنسانللدراسين في مجال حقوق 

  . خارج مصراألنشطه -٢
 اإلقليميـة  التي تقوم بها هذه المنظمات مع عدد من المؤسسات       األنشطههناك عدداً من    

  . من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسانوالدولية
 األبعـاد  والدولي يعد من     اإلقليمي لحقوق اإلنسان وانطالقا من البعد       العربية فالمنظمة

 الدوليـة  الحكوميـة دم المشورة لعدد من المنظمات غير  لمجال عملها فإنها تق   المحددة األساسيه
  . وتتبادل معها المعلومات والزياراتيالعالم العرب حقوق اإلنسان في أوضاعحول 

  
  : المفاهيمية في مجال حقوق اإلنساناإلشكالياتتفاعل المنظمة مع : ثالثا 

 :مفهوم العالمية والخصوصية  -١

 مبـدأ عالميـة     إرساء من اجل    الدوليفي الجهد    اإلنسانشاركت المنظمة العربية لحقوق     
 العربـي  مع كل من اتحاد المحاميين العرب والمعهـد      ١٩٩٢وقد بادرت عام     .اإلنسانحقوق  
 تأسيس لجنة للمنظمات غير الحكوميـة  إلى أفضى، بتكوين فريق عمل مشترك      اإلنسانلحقوق  

 المـشاركة فـي المـؤتمر        توسيع نطاق  إلى، هدف   اإلنسان لحقوق   العالميللتحضير للمؤتمر   
 وقضاياها وبلورة رؤية مشتركة للمنظمات العربية غير الحكومية تجاه          بأهدافه االهتمام   وإثارة
  . أعمالهجدول 

                            
 ٩٥ص , مرجع سابق )١(
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وتابعت المنظمة بالتعاون مع اتحاد المحاميين العرب والمعهد العربي لحقوق اإلنـسان            
 منظمـة عربيـة     ٦٠ر مـن    ، بمشاركة أكث  ١٩٩٣ر العربي لحقوق اإلنسان عام      تنظيم المؤتم 

كمـا وجـه نـداءات       ،المؤتمر على عالمية حقـوق اإلنـسان      ، وقد أكد    ودولية غير حكومية  
، وشدد على إزالة العقبات     عهود والمواثيق الدولية وأعمالها   للحكومات العربية بالتصديق على ال    

  )١(.ض التي تعترض أعمال حقوق اإلنسانالتي تعتر
   :إلنسانا دمج مفهوم التنمية وحقوق -١

، قوق اإلنـسان منـذ أواخـر التـسعينات        سعت المنظمة إلى دمج مفهومي التنمية وح      
، والمفوضية السامية لحقوق اإلنـسان    وتالقت أهدافها مع جهود برنامج األمم المتحدة االنمائى         

، هـدفت إلـى المـساهمة فـي     ١٩٩٩ الدوليتين ندوة في القاهرة فنظمت المنظمة مع الهيئتين  
 وأوصت .ات الصلة بحقوق اإلنسان والتنمية    يمي والدولي حول القضايا الرئيسية ذ     الحوار اإلقل 

، واسـتخدام    في المـدارس والجامعـات     اإلنسانالندوة بوضع برامج استكشافية لتعليم حقوق       
  .اإلنسانمؤشرات التنمية وحقوق 

  :  الدولية والعقوبات المشروطية -٢
 عقوبات انطالقا من    روطية الدولية وفرض  تبنت المنظمة موقفا متحفظا تجاه مبدأ المش      

، مـرة   انتهاك حقوق المجتمع مـرتين  إلى العقوبات االقتصادية تؤدى     أن أولها،  عدة اعتبارات 
، والمرة الثانية من حرمان المجتمع من ثمـار         ترتكبها النظم الحاكمة   التيمن جراء االنتهاكات    

 لقـرارات   الـسياسي  دوما الطابع    أثبتت يوالت، وثانيها ينبع من خبرة التجربة       الدوليالتعاون  
 معانـاة   إلـى  دائمـا    أفـضت  التيفرض العقوبات وازدواجية المعايير في فرضها ونتائجها        

 تمثل عقوبات جماعية وهـو      أنها، وثالثها    ترتكب االنتهاكات  التيالمجتمعات وليس الحكومات    
 المنظمة العربية لحقوق    وانطالقا من هذا المبدأ عارضت     .الدولي محظور بموجب القانون     أمر

 اآلثار بعثة تقصى الحقائق لمعاينة      إيفاد، وحرصت على     العقوبات الدولية على العراق    اإلنسان
 بإنهـاء  بإلحـاح ، وظلـت تطالـب      ١٩٩١ في العام    العراقي للعقوبات على الشعب     اإلنسانية

المنابر الدوليـة    المتحدة وغيرها من     األمم في   اإلنسان لجنة حقوق    أمامالعقوبات بشكل منتظم    
  .)٢(المتاحة لها

ي كما رفضت المنظمة بشكل مماثل الحصار الشامل الذي تعرض له الشعب الفلـسطين           
، والذي بلغ ذروته بالحصار المشدد على قطاع غزة منذ نجاح           في األراضي الفلسطينية المحتلة   

                            
  ٤٨-٤٧ص ص ,مرجع سابق,  حمسن معوض)١(
  لشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ، املنظمة جتدد إدانتها جلرائم احلرب األمريكية يف العراق ا )٢(
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 المنظمـة كـل   ، وأدانـت لها الحكومة الفلسطينيةحركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكي     
، ومواقف الدول العربية التي شاركت عمليـا فـي          اف الدولية التي شاركت في الحصار     األطر

  .)١(الحصار باالستسالم لمقتضياته أو التقاعس عن اتخاذ إجراءات عملية إلنهائه
  : االنسانى الدوليالتدخل  -٢

أسـاتذة  وأجرت المنظمة عدة دراسات في هذا الشأن ساهم فيها خبراء ودبلوماسـيون       
 والـدول   ،تعامل الدولي في هذا المجال عامة     ، خلصت إلى خبرة ال    قانون دولي وعلوم سياسية   
،  سياسية في األساس وليست إنـسانية      ، وإنها استندت إلى اعتبارات    العربية خاصة كانت سلبية   

 وان المنطقة الوحيدة التي كانت تستدعى مثل هذا التدخل وهى المذابح اإلسرائيلية التي تعرض             
، ولكـن توصـلت    رفض قطعي من قبل المجتمع الـدولي       لها الشعب الفلسطيني كانت موضع    

الدراسة في الوقت نفسه إلى أن تطور القانون الدولي وحدة االنتهاكات التي ترتكبهـا بعـض                
، ومن ثم فـان     قهالدول بحق جماعات تحت واليتها تجعل من الصعب رفض المبدأ على إطال           

مثل هذه القرارات بضمانات جدية من بينها وضع األسس واآلليـات           من األهمية بمكان احاطة     
، وان يستند إلى تقييم جماعي للحـاالت التـي      قدر من الحيادية لمثل هذا التدخل     الالزمة لكفالة   

، وتأكيد عـدم شـرعية       الدولي لضمان فعاليته ومصداقيته    تستدعى التدخل من جانب المجتمع    
، حتى ال تعود إلى مبدأ تـدخل  ول في شئون الدول األخرى ة من الد  التدخل المنفرد أو لمجموع   

   .)٢(الدول الكبرى تحت مسميات أخرى
   : اإلعدام عقوبة -٣

 دعـت   التي  للحقوق المدنية والسياسية   الدوليتمسكت المنظمة منذ البداية بمبادئ العهد       
ت العديـد مـن     ، وشـن  إللغائها بأشد الضمانات تمهيدا     وأحاطتها ،   اإلعدام الحد من عقوبة     إلى

 فـي القـضايا     إلغائهـا  إلى، كما دعت    قصر هذه العقوبة على اشد الجرائم     الحمالت من اجل    
  . واحد أنالسياسية حيث تكون السلطة حكما وطرفا في 

  
  عالقات المنظمة مع المنظمات االخري ومع حكومات الدول: رابعا 
 االقتـصادي فـي المجلـس      بالصفة االستشارية    اإلنسانتتمتع المنظمة العربية لحقوق     -١

  .واالجتماعي
  . لمنظمة اليونسكوتنفيذيمستشار -٢

                            
  عريب ، شبكة اإلعالم العربية حمسن عوض ، جرمية حصار غزة تتم بيد إسرائيلية وتواطؤ  )١(

1=pg&384889=nid?aspx.news_show/com.moheet.www://http 
  ٥٢ص . عاما ، مصدر سبق ذكره ٢٥حمسن عوض ، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان  )٢(
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  . والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية مراقب في اللجنة -٣
   ,اإلنسان عضو مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق -٤
  . )١(اإلنسانعضو مؤسس للشبكة العربية للتوثيق والمعلومات في مجال حقوق -٥

 في المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي    الصفه االستشاريه على ١٩٨٩ وقد حصلت عام  
 األفريقيـه  اللجنةوهو نفس العام الذي حصلت فيه أيضاً على صفة المراقب في            ,المتحدة لألمم

-المنظمـة  يقه بالقـاهرة فـإن   للمنظمة العامة األمانةوإذا كان مقر   .لحقوق اإلنسان والشعوب  
 وعـضويه مؤسـسيه فـي ثمانيـة دول          أفـرع  لها   -عربيونظراً لكونها تنشط في المجال ال     

فضال عن مجموعـات    ) اليمن-المغرب-مصر-لبنان-الكويت-الجزائر-تونس-األردن(عربيه
 الكبرى  العربيةكما تعمل في أوساط التجمعات      .العربيةقطريه وعضويه فرديه في باقي الدول       

 المملكـة -كنـدا -ألمانيا(هي أوروبيه دول   أربع في   أفرعحيث يوجد بها    ,العربيةخارج الدول   
  .العربية الدول مواطني لكل من يؤمن بأهدافها من مفتوحة المنظمةوعضوية  )النمس-المتحدة

 بحقوق اإلنسان وتتمثـل     المعنية المتحدة األمم اجتماعات هيئات    المنظمةوتحضر هذه   
نـسان فـي    وتنشر تقريراً سنوياً حول وضع حقوق اإل      ,المتحدة لألمم الرئيسيةفي المؤتمرات   
  )٢(. لدى الحكومات حول ما تراه من انتهاكات لحقوق اإلنسانالمنظمةوتتدخل ,الوطن العربي

                            
  .٤٤٨ن ، مصدر سبق ذكره ، ص الدليل العريب حلقوق اإلنسا )١(
  ١٠١٠-١٠٠ص ص .  ماجدة صاحل- )٢(
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  الفصل الثالث
  دور املنظمة يف محاية حقوق اإلنسان يف الوطن العربي

  
  

  المبحث األول  
   دور المنظمة في متابعة الحقوق الفردية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان

  
  يالمبحث الثان

   موقف المنظمة من القضايا الرئيسية في الوطن العربي
  

  المبحث الثالث
   في تفعيل دور المنظمة في حماية حقوق اإلنسان
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  األولالمبحث    
  دور المنظمة في متابعة الحقوق الفردية 

  اإلنسان وتعزيز احترام حقوق
  

   .دور المنظمة في متابعة الحقوق الفردية  :أوال
 متابعتها للحقوق الفردية ببنـاء قاعـدة بيانـات لالنتهاكـات          آلية من   عززت المنظمة 

، وقد تعاونت المنظمـة مـع المؤسـسات         اإلنسان لحقوق   العربيالفردية بالتعاون مع المعهد     
، حيث تعاونت المنظمة مع المنظمة العربيـة         االنتهاكات أوجه في مواجهة العديد من      األعضاء
 إلـى ، في قضايا تتعلق بترحيل الجئين       وألمانيا،  دول العربية  في بريطانيا، وال   اإلنسانلحقوق  

 في مواجهـة  اإلنسانكما تعاونت مع المنظمة المصرية لحقوق . بلدانهم بما ال يعرضهم للخطر    
  .)١( والمدنيين العرب األسرى ضد اإلسرائيليةجرائم الحرب 

  
   :اإلنسان دور المنظمة في تعزيز احترام حقوق :ثانيا 

 في الحـوار   الفكري اإلسهام في مجال    اإلنساند المنظمة العربية لحقوق     استمرت جهو 
 اإلسـالم ، واهتمت المنظمة باستمرار بالحوار حول مفاهيم        اإلنسانالدائر حول مفاهيم حقوق     

، ونظمت العديد من الحلقات النقاشية شارك فيها عدد من الكتـاب والمفكـرين     اإلنسانوحقوق  
 ساهمت في عـدد مـن البـرامج التلفزيونيـة حـول القـضية               ، كما  والمسيحيين اإلسالميين

 المنظمـة اهتمامـا    أولتكذلك  . وشاركت في العديد من الندوات العربية والدولية بالمثل       .ذاتها  
  .لدراسة في هذه اإليه اإلشارة االنسانى كما سبق الدوليخاصا لمناقشة مفاهيم التدخل 

 العربـي  في الوطن    اإلنسان حقوق    عن حالة  سنوي المنظمة تقرير    إصدار إلى إضافة
 معاناة عشرات الماليين من المواطنين العرب في مناطق تراكم األزمات            كل عام  صدير والذي

والعـراق والجـوالن، وفـي منـاطق         في فلسطين    األجنبي جراء االحتالل    العربيفي العالم   
رين والمـشردين   النزاعات المسلحة في السودان واليمن والصومال، فضالً عن ماليين المهاج         

جراء االحتالل والنزاعات المسلحة، وجميعهم مجردون من أية حماية جدية لحقـوقهم سـواء              
  . اإلنساني الدولي لحقوق اإلنسان أو بمعايير القانون الدوليبمعايير القانون 

استمرار تجريـد المـواطنين   ، رصد التقرير ٢٠٠٩-٢٠١٠لعام   السنويففي التقرير   
م العربي من الضمانات التي تكفلها الدساتير الوطنية، وتلـك النابعـة مـن              والمقيمين في العال  

                            
  .٢٢٠-٢١٩حمسن  عوض ، مصدر سبق ذكره ، ص )١(
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التزاماتها القانونية الدولية، من خالل قوانين الطوارئ وقوانين مكافحة اإلرهاب وما يماثلهـا،             
فتقاعست الحكومة المصرية عن تعهدها بإنهاء حالة الطوارئ، واحتفظت ست بلـدان عربيـة             

 مليـون   ٢٥٠وظل أكثر مـن     . ت أخرى قوانينها لمكافحة اإلرهاب    بقوانين مماثلة وشددت س   
شخص في العالم العربي يعيشون ظروفاً استثنائية تقوض ضمانات حقوقهم في الحرية واألمان            

  .الشخصي، والسالمة البدنية، والخصوصية، والمحاكمة العادلة
 األحكـام   أنماط جسيمة مـن االنتهاكـات، اسـتبدلت        استشراء   إلى التقرير   أشاركما  

القضائية بقرارات إدارية، وتكرس نظام قضائي استثنائي مواز يقوض أهم ضمانات المحاكمة            
العادلة، وأصبحت إجراءات مكافحة اإلرهاب تكافئ في انتهاكها لحقـوق اإلنـسان، عـدوان              
اإلرهاب ذاته على الحق في الحياة واألمان الشخصي، واستمرت ظاهرات االعتداء على الحق             

  .)١( مة البدنية، وإفالت الجناة من العقوباتفي السال
  

  -:دور المنظمة في مالحقة مجرمي الحرب: ثالثا 
، ومالحقة مجرمي الحرب    الثابت تجاه مساندة حقوق اإلنسان    تمسكت المنظمة بموقفها    

، وإنهـا  إن جرائم الحـرب ال تـسقط بالتقـادم   ، وأكدت اء في فلسطين أو العراق أو لبنان    سو
بوا مجازر بـشعة فـي   دها في مالحقة مجرمي الحرب االسرائيلين الذين ارتك    ستسمر في جهو  
ـ ، وفي هذا السياق أعلنت المنظمة       فلسطين ولبنان  عزمهـا مالحقـة مجرمـي الحـرب         نع

اإلسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد المدنيين اللبنانيين وفق أحكام القانون الدولي وذلك             
 وقالت المنظمة في بياٍن إنها شكلت لجنـة مـن           ،ة لحقوق اإلنسان  بالتنسيق مع الجمعية اللبناني   

أساتذة القانون الدولي واإلنساني والجنائي المشهود لهم بالكفاءة والذين لهم صفة دوليـة حيـث       
سيعلن عن أسمائهم الحقاً للقيام بالتحقيق بالتقارير والوثائق المتعلقة باالنتهاكـات اإلسـرائيلية             

 .وعلى أي مستوى كانت

 الحرب في العـراق     مجرميكما شاركت المنظمة في الحملة القانونية العالمية لمالحقة         
 األمـين العـام   مثـل المنظمـة  ، وقد  دولة٢٣ودولية من    شخصية عربية    ١٩٠ ضمت   والتي

دعا إلى التمييز بين الجانب التعبوي من الحملة، وبـين الجانـب           والذيمحسن عوض    األستاذ

                            
، موقـع الـشبكة العربيـة ملعلومـات حقـوق           ٢٠٠٩-٢٠١٠ة حلقـوق اإلنـسان للعـام        التقرير السنوي للمنظمة العربي    )١(

  p?/net.anhri.www://http=9669,                                                                                      اإلنسان
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، مؤكداً على أن المنظمة العربية لحقوق اإلنـسان ستـضع كـل             يقيولتوثالقانوني والحقوقي   
  . )١( إمكانياتها وعالقاتها في تصرف الحملة

ل موقف المنظمة    على غزة ،ظ   األخيرة اإلسرائيليةوفي ما يتعلق  بالحصار و الحرب        
 الحرب االسرائيلين ومالحقتهم وتقديمهم للمحاكمة      مجرميراسخا وثابتا حول ضرورة مالحقة      

   .)٢( على ما اقترفوه من جرائم بحق المدنيين
وفي إطار ذلك نظمت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والمركز الفلـسطيني لحقـوق             
اإلنسان والمركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة مؤتمرا دوليا حول اإلعدام خارج نطـاق            

صى المؤتمر بالسير قدما فـي      ، وأو لمجرمي الحرب اإلسرائيليين  القانون والمالحقة القضائية    
، وانتهاز الفرصة التي تتيحها القوانين في عدد من الدول          محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين   

راضـى  الغربية لمالحقة المسئولين اإلسرائيليين المتهمين بارتكـاب جـرائم حـرب فـي األ             
قية روما ألن ذلك     الدول العربية بالتصديق على اتفا     تمرؤالموحث المشاركون في     .نيةالفلسطي

  . الفلسطينية المحتلةراضىاأل  عن الجرائم فيالمسئولينمهم لمالحقة القادة واألفراد اليهود 
 الحـرب  على ضرورة طرق كل باب قانوني ممكن للحد مـن جـرائم     وشدد المؤتمر   

 اإلنـسان  بعضوية المنظمة العربية لحقوق      ع يتمت الذي الفلسطينيوقد نجح المركز    ،  الصهيونية
 الفلـسطيني  المركـز   تقـدم   قد  وكان .سرائلييناإل الحرب   مجرمي مالحقة قادة وجنراالت     في
 قـضائية   هيئـة   أعلـى   وهي  األسبانية،  الوطنية  لمحكمةل قضائية  بدعوة  ٢٠٠٨ يونيو  ٢٤في

 فـي  حـرب  جريمة باقتراف متهمين نسابقي إسرائيليين عسكريين مسئولين سبعة  ضد  ،أسبانية
 وقـد  .)٣(الفلـسطينيين  المدنيين عشرات وإصابة قتل عن أسفرت  ،٢٠٠٢ العام  في غزة  قطاع

 الـسبعة   بهـم   المشتبه  بمثول  قرارا  ،٢٠٠٩ يناير  ٢٩ في  األسبانية الوطنية  المحكمة  أصدرت
   .دولية اعتقال أوامر بحقهم ستصدر وإال ،يوما ٣٠ مدة خالل أسبانيا في المحكمة أمام

 بإبادة نية توفر ثبت ما إذا أنه المحكمة أعلنت األهمية، بالغ القرار هذا إلى وباإلضافة
وقد مارست إسرائيل  .الجماعية اإلبادة تهمة بهم للمشتبه ستوجه ربما فإنه الفلسطينيين، السكان

ت جح، وقد ن إمكانية مالحقة قادتهضغوطا كبيرة إللغاء هذا القرار وأبدت مخاوف شديدة جراء
 لصالح أربعة مقابل صوتاً ١٤ بأغلبية بانيةاألس االستئناف محكمة بتصويتهذه الضغوط 

                            
  com.wordpress.iraqibeacon://http                                                 احلملة القانونية ملالحقة جمرمي احلرب ،  )١(
 .املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ، املنظمة تدين اجلرائم اإلسرائيلية ضد املدنيني يف غزة  )٢(

shtm.2-0117pr/2008/aohr/mena/net.anhri.www://http 
  , قوات االحتالل يف غزة اطيين حلقوق اإلنسان ، املركز يرحب بقرار القضاء االسباىن التحقيق يف جرائم حرب اقترفتهاملركز الفلس )٣(

2=Itemid&120=id&category=view&content_com=option?php.index/ar/portal/org.pchrgaza.www://http
20=limitstart&14  
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 المركز بها تقدم التي القضية في األسبانية الوطنية المحكمة تحقيق ملف بإغالق قرار
  .)١( اإلنسان لحقوق العربية المنظمة ،عضو اإلنسان لحقوق الفلسطيني

                            
   املركز الفلسطيين ومنظمات  حقوق اإلنسان األسبانية  ينظمون مؤمترين يف مدريد دفاعا عن الوالية القضائية الدولية  )١(

2=Itemid&120=id&category=view&content_com=option?php.index/ar/portal/org.pchrgaza.www://http
10=limitstart&14 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٠

  المبحث الثاني
   في الوطن العربيالرئيسية من القضايا المنظمةموقف 

  
المنظمة عبر هذه الفترة الزمنية الطويلة مع مختلف القضايا المتصلة بحقـوق            تفاعلت  

 مثل هذا الحيز المحدود لتحليل مواقف المنظمـة     عاإلنسان على الساحة العربية وبالطبع ال يتس      
  .من كل هذه القضايا وسيقتصر التناول هنا على التضاريس الرئيسية هذه المواقف

  
  األجنبيةحتالالت موقف المنظمة من اال : أوال
  :على الصعيد الفلسطيني  -١

، حيـث تركـزت     انة وأهمية  كبرى في جهـد المنظمـة        شكلت القضية الفلسطينية مك   
مواقف المنظمة على تأكيد الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتمـسك             

اتفاقيات جنيـف بـشأن     بقرارات األمم المتحدة بشان حق العودة والقدس واالستيطان وتطبيق          
األسرى وحماية المدنيين لحين إنهاء االحتالل وتأكيد حق الشعب الفلـسطيني المـشروع فـي       

  .)١(مقاومة االحتالل 
  :ولقد تميز موقف المنظمة تجاه القضية الفلسطينية بعدة سمات 

 . الالجئين في المهجرناالهتمام بأوضاع الفلسطينيي  - أ

 داخل الخط األخضر وأوجه التميز العنـصري  نالفلسطينييإعطاء االهتمام الواجب لحقوق     -ب
  .الذي يتعرضون له 

، فـساهمت فـي توصـيل       جوانب اإلنسانية للشعب الفلسطيني    ساهمت المنظمة في دعم ال     -ج
، ان في االنتفاضة األولـى والثانيـة      المساعدات اإلنسانية ألسر وضحايا انتهاكات حقوق اإلنس      

  .  في السجون اإلسرائيليةننونية لألسرى والمعتقلين الفلسطينييإضافة إلى تقديم المساعدة القا
، وكان نقـد المنظمـة ألداء       لفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي     تابعت المنظمة أداء السلطة ا     -د

  السلطة فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان نقدا هدفه تقويم األداء
وق الشعب الفلسطيني كقـضية  حق، وفي مقدمتها  المنظمة بالحقوق الجماعيةاهتمتوقد  

  :، فتابعت مختلف تطورات القضية على النحو التالي مركزية
متابعة جهود التسوية السياسية ومدى تلبيتهـا للحقـوق المـشروعة الثابتـة للـشعب                - أ

  .الفلسطيني 

                            
  ،٢٦٥قوق اإلنسان، العدد عربية حل، نشرة املنظمة العم اتمع املدين وحقوق اإلنساناملؤسسة العربية لد )١(
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  جنيف الرابعـة    المساهمة في الجهود العربية والدولية الرامية إلى تأكيد انطباق اتفاقية          -ب
  .االحتالل، وحماية المدنيين تحت ة المحتلة الفلسطينياألراضيعلى 

الفلـسطينية   مشاركة المنظمات العربية الغير حكومية الهادفة إلى تعزيـز الحقـوق             -ج  
 .والعربية في القدس

 وغيرهم  ناالشتراك في األنشطة التضامنية من اجل إطالق سراح السجناء الفلسطينيي           -  د
 .رائيليةالمحتجزين في السجون اإلسمن 

، ومتابعة قضية القتل الجماعي لألسـرى والمـدنيين          فضح جرائم الحرب اإلسرائيلية     - ه
 .يليةالعرب خالل المواجهات العربية اإلسرائ

في المخيمات الفلسطينية فـي     ، وخاصة    الفلسطينيين في البلدان العربية     متابعة أوضاع   - و
 .لبنان

الشكاوى التـي  ، والتدخل لديها في حكم الذاتيلفلسطينية في مناطق ال متابعة أداء السلطة ا   -  ز
  .تكتمل إلى المنطقة

  
   :على الصعيد العراقي -٢

 كانـت  أيـا  كان مرتكبوها ومع ضحايا االنتهاكـات   أيالقد وقفت المنظمة ضد االنتهاكات      
، وضد الحصار   للكويت، وضد العدوان على العراق     العراقي المنظمة الغزو    أدانت، فقد   هويتهم

لعـراق   ل الـصهيوني  البريطاني، وضد االحتالل االمريكى      االقتصادية على العراق   والعقوبات
 فـي مقاومـة   العراقـي  المنظمة علـى حـق الـشعب    وأكدت. وكل ما ترتب عليه من نتائج  

  )١(.االحتالل 
، العراقـي  العقوبات االقتصادية على الشعب أثار اهتمام المنظمة بقضية  استمراركذلك  

 على المدنيين كقضية مركزيـة فـي        الغربيالمتكررة في دول التحالف     واالعتداءات المسلحة   
   :االتيعمل المنظمة، وقد ركزت بوجه خاص على 

 المستمر من كافـة المنـابر       والتأكيد العراقي الحصار المدمرة على الشعب      أثار متابعة   -أ
ة هـذا    المتحدة على عـدم شـرعي      األمم في   اإلنسانالمتاحة للمنظمة بما فيها لجنة حقوق       

  . والمطالبة بوضع نهاية فورية للحصاراإلجراء
، مثل استقبال المنظمة القافلـة      العراقي المشاركة في المناسبات التضامنية مع الشعب        -ب

 بغداد عبر عدة عواصـم عربيـة        إلى جورج جاالوى من لندن      العمالي نظمها النائب    التي

                            
   ، بيان صحفي ، املنظمة جتدد إدانتها لالحتالل االمريكى للعراقالشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان   )١(
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 وتوصـيل بعـض     العراقـي ب   يتعرض لهـا الـشع     التي حجم المعاناة    إلىللفت االنتباه   
  . )١(واألدويةالمساعدات المالية 

، وتوجيه رسائل احتجاجية للـدول  عتداءات على المدنيين العراقيين  التنديد المستمر باال   -ج
ومطالبتهـا بوقـف    ) الواليـات المتحـدة وبريطانيـا     (ت  المشاركة في مثل هذه االعتداءا    

  .)٢(اإلنساناالعتداءات واحترام حقوق 
 العـدوان االمريكـى     أن والتأكيد،   للعراق البريطاني االحتالل االمريكى    ةوإدانرفض  

  .)٣( تم بطريقة غير شرعية ويتناقض مع الشرعية الدولية شرعيللعراق عدوان غير 
  

  : النزاعات الداخلية المسلحة موقف المنظمة من: ثانيا 
مـسلحة فعنـدما    عاصرت المنظمة منذ نشأتها اندالع العديد من النزاعات الداخليـة ال          

 فى أوجها وشهد العـام  ل كانت الحرب االهليه اللبنانية ال تزا      ١٩٨٣تأسست المنظمة فى العام     
 نفسه بداية الفصل الثاني من حرب الجنوب فى السودان بانضمام جـون قرنـق إلـى                 ١٩٨٣

حركة التمرد وانهيار اتفاق الحكم الذاتي وانضمت الصومال إلـى قائمـة الحـروب األهليـة                
 الذى شهد انهيار نظام الرئيس سياد برى واندالع الـصراع المـسلح           ١٩٩١مرة فى العام    المد

 يطحن ضحاياه من المدنيين وانضم اليمن إلى القائمة فـى العـام   لالمتعدد األبعاد والذي ال يزا 
 يقـوض   ل بتمرد الحوثيين والـذي ال يـزا       ٢٠٠٣ ثم فى العام     ١٩٩٤ بحرب صيف    ١٩٩٤

 حتى اآلن وشهدت الجزائر نزاعا مسلحا واسع النطـاق منـذ العـام              استقرار المجتمع اليمنى  
 على خلفية إلغاء نتائج االنتخابات التي فازت فيها الجبهة االسالميه لإلنقاذ وامتد نطاق              ١٩٩٢

  .٢٠٠١منطقة القبائل فى العام االضطرابات إلى 
غـرب فـى     التسعينيات مناطق النزاع المسلح فى السودان إلى الشرق وال         فيوامتدت  

سياق معارضة النظام وقبل أن ينعم السودان بنتائج المصالحة فى الجنوب والـشرق انـدلعت               
 التي تحولت مع مضاعفاتها إلى كابوس يثقل الضمير االنسانى بأسره وليس فقط         رأزمة دار فو  

المجتمع السوداني وأخيرا بوقوع النزاع الفصائلى المسلح بين حركتي فتح وحماس فى العـام              
  . والذي انزل أضرارا بالغة بالقضية الفلسطينية٢٠٠٧

                            
  .٢١٦حمسن عوض ، مصدر سبق ذكره ، ص   )١(
  , ٢٠٠٤,-١١-١٧املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ، بيان بعنوان املنظمة تطالب بتحقيق دويل ومساءلة للجرائم يف الفلوجة ، )٢(

xml.Publications/arabic/net.aohr.www://http  
 ,  حممد فائق ، االحتالل االمريكى للعراق  )٣(
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اتخذت المنظمة موقفا ثابتا من كل هذه النزاعات المسلحة بالـدعوة الملحـة إلنهـاء               
النزاعات المسلحة وتوفير االغاثه للمنكوبين والحماية للمدنيين واجـراء مفاوضـات إليجـاد             

  )١(.تسويه سلميه للمشكالت فى إطار وحدة التراب الوطني
 كل الحاالت لتفادى تدويل المشكالت للحيلولة دون تفاقمها وتشجيع          فيعت المنظمة   ود

  .الجهود االقليميه الحتواء النزاعات فى إطار جامعه الدول العربية أو االتحاد االفريقى
 حقوق اإلنسان والقانون الدولي االنسانى بغض النظر        ت كل الحاالت انتهاكا   فيوأدت  

ضـد االنـسانيه     اسبة الذين يتورطون فى جرائم حرب أو جـرائم        عن مرتكبيها وطالبت بمح   
  .وسعت كلما كان ذلك متاحا إلى اجراء حورات مع أطراف النزاع أو عناصر قريبه منهم

  
  :اإلرهاب ومكافحته موقف المنظمة العربية لحقوق االنسان من : ثالثا 

 بل كانت سابقا    لم يكن موعد المنظمة مع قضية اإلرهاب فى الحادي عشر من سبتمبر           
عليه بعقد كامل تتعرض له عدة بلدان عربيه من أعمال إرهابية واسعة النطاق خاصة الجزائر               

  .ومصر
وقد تبنت المنظمة منذ البداية موقفا محددا من قضية اإلرهاب يـدين بـالطبع أعمـال           

متها اإلرهاب ولكنه يدين بالمثل االنتهاكات الجسيمة التي تقع فى سياق مكافحتـه وفـى مقـد               
أعمال التعذيب الوحشي خالل التحقيقات وإحالة المشتية فيهم إلى المحاكم االستثنائية التي كـان    
أبرزها محاكم امن الدولة العاليا طوارىء فى مصر وإحالة المدنين للقضاء العسكري فى عـدة    
بلدان عربيه والمحاكم الخاصة فى الجزائر وأثبتت الوقائع اعتـراف بعـض المـشتبه فـيهم                

اعترافات كاذبة على أنفسهم حتى يتخلصوا من جحـيم التعـذيب كمـا أصـدرت المحـاكم                 ب
االستثنائية مئات من أحكام اإلعدام وفق إجراءات مبسترة وبالمخالفـة لقـوانين اإلجـراءات              

  .الجنائية
 إلى تفاقم أعمال العنف والى غلق الباب أمام بعض أعضاء           اإلستراتيجيةوأفضت هذه   

 أن يسلموا فطالما كان الموت هو النتيجة الحتمية فى الحالتين فقـد عجـز       الجماعات المتطرفة 
  .الكثيرين عن االستسالم

كانت المطالبة بوقف التعذيب والمحكامه العادلة تجد غضبا شديدا من االجهزه االمنيـه        
 فى هذه المرحلة المبكرة وتعرضت المنظمة التهامات جائرة بل وتعرض           نوالمئوليين السياسيي 

اء االدارى فى مصر نفسه لحمله إساءات عنيفة من مـصادر صـحفية محـسوبة علـى          القض
الحكومة المصرية وعندما قضى بعدم أحقية رئيس الجمهورية فى إحالة المتهمين المدنيين إلـى   

                            
  ٥٨ص .  حمسن عوض )١(
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القضاء العسكري قبل أن تنقض المحكمة االداريه العليا هذا الحكم لصالح أحقية الـرئيس فـى              
  .اتخاذ هذا األجراء

  
   الفئات الخاصة  -٤

أولت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان اهتماما كبيرا لقضايا النساء واألطفال والعمـال            
وقد وضـعت   .المهاجرون وذوى االحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر عرضه النتهاك حقوقهم    

 لولهـا :  فى مقدمة اهتماماتها وعملت على عدة محاور       هالمنظمة قضية النهوض بحقوق المر أ     
 فشاركت فى الجهد الدولي الرامي إلـى وضـع          هالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أ       

  . تحقق هذا الهدف وفى مقدمتها تمكين المر أهتاستراتيجيا
أما المحور الثاني الذى انشغلت به المنظمة فكان مكافحة العنف ضـد النـساء سـواء            

ات الرسمية فشاركت أيضا فـى دعـم        داخل االسره أو داخل المجتمع أو من خالل قبل السلط         
   هاآلليات الدولية الرامية لمكافحه العنف ضد المر أ

 هفكان تركيز المنظمة على مظاهر العنف المزدوج ضـد المـر أ           , أما المحور الثالث  
فركزت بوجه خاص على ما تتعرض له النساء فى سياق النزاعـات المـسلحة التـي تـشهد             

 المنظمة قد انفردت بأهم مؤتمر عقد حول عـامالت الخدمـة            المنطقة العديد منها وربما تكون    
المنزلية الذى شاركت فى تنظيمه فى مدينة كولومبو بسريالنكا شبكة آسيوية تغطى ست بلـدان     
آسيوية مصدرة العمالة لفت االنتباه للمدى الذى بلغته هذه الظاهرة وأصدر توصـيات مهمـة               

  .لمعالجتها
  

   الحاالت الفردية -٥
اهتمام المنطمه بالحقوق الجماعية عن اهتمامها بالحاالت الفردية وتابعـت          لم يصرف   

بانتظام الشكاوى الفردية التي تردها أو تلك التي تصل إلى عملهـا وراجعـت الحكومـات أو             
كمـا أسـست    ,  للقواعد المنصوص عليها فى نظامـه الـداخلي        االهيئات المختصة بشأنها وفق   

 وحرصت على تحليل مضمون الشكاوى التي ترد إليها لرصد          المنظمة نظاما للتوثيق والمتابعة   
  .الظاهرات النمطية والتفاعل معها
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  المبحث الثالث
  في تفعيل دور المنظمة في حماية حقوق اإلنسان

  
 المستمرة لحقـوق     مواجهة االنتهاكات  فيالمنظمة ومتابعة السياسة الحالية     لتفعيل دور   

  .عيل دورها فى حماية حقوق االنسانخطة مستقبلية لتففقد قامت المنظمة بوضع ، اإلنسان
  

  :  مجال الحقوق المدنية والسياسية: أوال
 تكثيف دور المنظمة في العمل على تعزيز الحريات العامة وخاصة الحريـات الـصحفية               -١

وتعزيز احترام الصحفيين لحقوق اآلخرين في أدائهم المهني والدعوة إلطالق سراح الصحفيين            
إعداد قاعدة بيانات ودراسات مهنية وقانونيه      :ين في قضايا الرأي وتشمل خطة الحملة      المسجون

وخطة اتصاليه وأنشطه تدريبيه وندوات ويساهم في تنفيذها المنظمات لعضوه فـي المنظمـة              
 . والمحاميننالعربية لحقوق اإلنسان ونقابات الصحفيي

جتماعيـة والثقافيـة مـن خـالل         مجال الحقوق االقتصادية واال    فيتعميق دور المنظمة     -٢
مـن   المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة االنمـائى           استمرار التعاون مع  

المخطط التنفيذي الذي يستهدف التركيز علـى الرابطـة بـين حقـوق           خالل استمرار العمل ب   
 : اإلنسان والتنمية وهى كما يلي

حدها باالتفاقيات الدوليـة    أل ثالثة أقسام يختص     إعداد دليل لحقوق اإلنسان يشم     على   -أ  
بمنظمـات حقـوق    ي بمصطلحات حقوق اإلنسان والثالـث       لحقوق اإلنسان ويختص الثان   

 .اإلنسان
 :  تأسيس منبر دائم للحوار االجتماعي يشمل ثالثة أنشطه-ب    

  . مجال التنمية القائمة على حقوق اإلنسانفيورش عمل لتدريب الصحفيين  -    
الـوطني   مشاورات مستمرة مع مكاتب استعالمات األمم المتحدة علـى المـستويين      -    

  . لتزويد الصحافة العربية بشكل منتظم بمواد حقوق اإلنسانواإلقليمي
  . الوطن العربيفي تأسيس نظام معلومات - ج 
  .امجالبرن  تعزيز إمكانيات المنظمة ببعض التجهيزات الفنية لتعزيز قدرتها على تنفيذ- د

لحقـوق  نسان بالتعاون مع المعهد العربـي        مجال تعليم حقوق اإل    في تعزيز دور المنظمة     -٣
  .اإلنسان وبرامج منظمتي اليونسكو العالمية

  : مجال الحماية القانونية للفئات األكثر حاجه للرعايةفيتعزيز دور المنظمة  -٤
  . مجال الحماية القانونية لالجئينفيتعزيز دور المنظمة  -أ
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حقوق المشاركة السياسة وتدعيم الحوار     ب مجال قضايا خاصة     في تعزيز دور المنظمة     -ب
  .األخيرههذه القضية على الساحة الخليجية بعد اإلرهاصات التي شهدتها خالل األعوام ب

  
   المجال التنظيمي فيثانيا 
توعيـه  استمرار تعزيز العضوية الفردية للمنظمة وما يتبعه ذلك من ضرورة ابتكـار        -١

 حال تـسم  البلـدان التـي     فـي  تأسيس المجموعات القطريـة      فيتنظيميه جديدة والتوسع    
  .تشريعاتها أو ظروفها بتأسيس أفرع أو مؤسسات عضوه للمنظمة

 االستفادة من مستجدات التطورات السياسة على الساحة العربية لتعزيز وجود المنظمة            -٢
  :من خالل

 مجال حقوق اإلنـسان بالتعـاون مـع         فيلمعلومات  شبكة التوثيق وا  تطوير   استكمال   -٣
المعهد العربي لحقوق اإلنسان واتحاد المحامين العرب ومـشاركة المنظمـات العـضوه             

  .وأعضاء الشبكة
 التي يتيحها برنامج التعاون مع األمم المتحدة لدعم قدرات المنظمـة            اإلمكانيات اغتنام   -٤

  ".نامركز معلومات حقوق اإلنس" وتطوير  تنفيذفي
بتوزيـع النـشرة    باالسـتمرار    أسلوب توزيع مطبوعات المنظمـة       فيإعادة النظر    -٥

  . بالبريد االلكترونياإلخباريه
بما يساهم فى حمايـة حقـوق      تعزيز العالقات مع األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة         -٦

  .، وتعزيز دور المنظمة فى هذا الجانب اإلنسان
  : اإلقليميهظمات  تعزيز عالقة المنظمة مع المن-٧

الحوار مع الحكومات سواء بشكل مباشر أو من خالل المجـالس           " بآلية" توسيع العمل    -٨    
االستشارية والقومية التي أصبحت تمثل ظاهرة على الساحة العربية بتأسيس اللجنـة            

  . األردنفياالستشارية الملكية 
ومية وتطوير رؤيتها لقـضايا     استمرار تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية غير الحك        -٩

  .االهتمام المشترك
 في مجال حقوق اإلنسان     في استمرار تعزيز التعاون والتضامن مع المنظمات العالمية         -١٠

  .الوطن العربي
 االستجابة لطلب المنظمات المهاجرة الجادة والتي حالت الظروف القانونية الـسياسية            -١١

  .نظيميه مع المنظمة تأسيس رابطة تفيدون عملها من بلدانها 
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  خامتة
  

وراً مهماً في مجال حقـوق       المنظمات الدولية الغير حكومية تلعب د      أننستطيع القول   
، ومن خـالل المـداخالت      تهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان    ، حيث تقوم بمراقبة االن    اإلنسان

وضـع حـد لهـذه     بهدف والدولي العام المحلى الرأي تقوم بها لدى السلطة المعنية ولدى    التي
، وهـى   المجتمع وأفراده من تصرفات ظالمة     تقوم بدور المراقب على حقوق       فهي،  االنتهاكات

، هذا إضـافة    مجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها    تبذل كل جهدها في الدفاع عن كل فرد في ال         
، ومـن أجـل     ائرة الحقوق المحمية ووصفها بدقة    إلى مساهمتها في النضال من أجل توسيع د       

وتعلـب  . واقع ورفع مستوى وعى المجتمع بها     اآلليات القانونية لضمانها على أرض ال     وضع  
، مـن خـالل   اإلنسان دوراً مهماً في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسانالمنظمة  العربية لحقوق     

 تدافع  فهي،   التابع لألمم المتحدة   واالجتماعي االقتصاديتمتعها بالصفة االستشارية في المجلس      
 لألمـم  التـابع  اإلنـسان  في كافة المواقع بما فيها اجتماعات مجلس حقوق   نساناإلعن حقوق   

ومن خالل هذه الدراسة نستطيع القول إن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تقوم بدور             . المتحدة
 ثقيلة في هـذا     ة، وهى تتحمل مسؤولي   ق اإلنسان في كافة الدول العربية     هام جدا في مجال حقو    

ـ المجال رغم قلة إ  ة مكانياتها المادية ورغم المضايقات التي تتعرض لها من قبل األنظمة العربي
، كما أن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تقوم بدور مؤثر فـي   حينما ال تنسجم مع هذه األنظمة     

، لـذا نـرى   ن حقوق اإلنسان ال تسقط بالتقـادم مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان، وهى تؤمن أ       
مارسه المنظمة فـي مجـال مالحقـة مجرمـي الحـرب االسـرائيلين              الدور البارز الذي ت   

  . المنظمات الناشطة في هذا المجال، من خالل تعاونها مع العديد مننواألمريكيي

 به في مجال العمل في الـدفاع        يحتذي نموذج   هي اإلنسان المنظمة العربية لحقوق     أن
 اإلنـسان ظمة العربيـة لحقـوق    المنتأسيس في الدول العربية ، وان فكرة     اإلنسانعن حقوق   

  . في كافة البلدان العربيةاإلنسانكانت بمثابة شمعة تضئ الطريق لضحايا انتهاكات حقوق 
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  عـــــاملراج

  -:الكتب

المنظمة العربية لحقـوق اإلنـسان   : الناشر(، الدليل العربي حول حقوق اإلنسان والتنمية     -١
، ، القـاهرة اإلنمائيالمتحدة ن وبرنامج األمم   بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسا      

٢٠٠٥(  

 في نجـوى   ," الدور المتغير للمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة       " , زينب عبد العظيم   -٢
 :  العولمـة   دور المنظمات غير الحكومية فـي ظـل        ,)محرران(سمك والسيد صدقي عابدين   
  )٢٠٠٢,لدراسات االسيويهمركز ا,جامعة القاهرة(,هالخبرتان المصرية واليا باني

     كلية االقتصاد والعلو  :القاهرة.(مدخل تنموي :المنظمات غير الحكومية  , عطية حسين أفندي   -٣
  )٢٠٠٦,السياسية

دور المنظمـات   في  ) محرران(في نجوى سمك والسيد صدقي عابدين       , ماجدة على صالح   -٤
ـ              مركـز الدراسـات    ( .هغير الحكومية في ظل العولمـة الخبرتـان المـصرية واليـا باني

  ).٢٠٠٢,القاهرة,األسيويه

  .٢٠٠٨، القاهرة،  عاما٢٥المنظمة العربية لحقوق اإلنسان مسيرة ،  محسن عوض-٥

فـي نجـوى سـمك       .خريطة المنظمات غير الحكومية في مصر واليابـان       , نجوى سمك  -٦
الخبرتـان المـصرية     : دور المنظمات غير الحكومية في ظـل العولمـة        ",)محرر(وآخرون

  .)٢٠٠٢,مركز الدراسات االسيوية,جامعة القاهرة(يابانيةوال

  -:الرسائل العلمية

دراسة في التعارض بين مواقف الدول والتزاماتها   :الدوله العاصمة , أحمد عبد الونيس شتا    -٧
رسـالة   ,مع إشـارة خاصـة إلـى إسـرائيل وجنـوب أفريقيـا            ,الدولية في األمم المتحدة   

  ).١٩٨٦جامعة القاهره, السياسيةكلية االقتصاد والعلوم.(دكتوراه 
دراسة :آليات الرقابة الدولية في مجال حقوق اإلنسان        , محمد الجوهري  ز خالد عبدا لعزي   -٨

كليـة االقتـصاد والعلـوم      ,جامعـة القـاهرة   .(حاله للوضع فـي منظمـة العـدل الدوليـة         
  ).٢٠٠٣.,السياسية
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 .رسـالة دكتـوراه   ,نظريـه دراسة :المنظمات غير الحكومية الدولية, ماجدة احمد محمود -٩
  . )٢٠٠٧وم السياسية،جامعة القاهرة،كلية االقتصاد والعل(

دراسة حالـه   : دور األمم المتحدة في حماية حقوق المرآة  . هاله السيد إسماعيل هاللي    -١٠
جامعـة  ,كلية االقتصاد والعلوم السياسية   ( .رسالة ماجستير  ,لجنة مناهضة التمييز ضد المرآة    

  ).٢٠٠٣,القاهرة

دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حمايـة حقـوق   , هاله السيد إسماعيل الهاللي    -١١
رسـالة  ,دراسة لحالتي اللجنة الدولية للصليب األحمـر ومنظمـة العفـو الدوليـة            :اإلنسان
  .) ٢٠٠٧,جامعة القاهرة,كلية االقتصاد والعلوم السياسية.( دكتوراه

  -:الدوريات
 ,الـدولي  المجلـة المـصرية للقـانون      ,نطاق القانون الدولي  الحرب في   , حامد سلطان  -١٢

  ١٨ص,٢٥،١٩٦٩المجلد
 الـسياسة ,دور بارز للمنظمات غيـر الحكوميـة      ,العرب ومؤتمر ديربان   ,سامية بيبرس  -١٣

  ١٤٠ ص, ٢٠٠١ أكتوبر ١٤٦عدد,الدولية
  

  -: المواقع االلكترونية
، موقـع الـشبكة     ٢٠٠٩-٢٠١٠ام  ة لحقوق اإلنسان للع   التقرير السنوي للمنظمة العربي    -١٤

   ?/http://www.anhri.net,                                   حقوق اإلنسان  العربية لمعلومات
 http://iraqibeacon.wordpress.com        ، ة القانونية لمالحقة مجرمي الحرب الحمل-١٥

، المنظمة تجدد إدانتها لالحتالل     ، بيان صحفي  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان       -١٦
  /http://www.anhri.net/mena/aohr                                         االمريكى للعراق

، المنظمة تجدد إدانتها لجرائم الحرب األمريكية       ة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان    الشبك -١٧
    http://www.anhri.net/mena/aohr/pr041111.shtm l                             في العراق

  ٢٢/١٢/٢٠١٠النظام األساسي . ة لحقوق اإلنسانربيالمنظمة الع -١٨
 http://www.aohr.net/arabic/About.xml  

، المركز يرحب بقرار القضاء االسبانى التحقيق فـي          المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    -١٩
 غزة  قوات االحتالل في اجرائم حرب اقترفته

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?opti  
 حقوق اإلنسان األسبانية  ينظمون مـؤتمرين فـي مدريـد        ات المركز الفلسطيني ومنظم   -٢٠

 http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?opt       دفاعا عن الوالية القضائية الدولية
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المنظمة تدين الجرائم اإلسرائيلية ضد المدنيين فـي        ،   المنظمة العربية لحقوق اإلنسان    - -٢١
  http://www.anhri.net/mena/aohr/2008/pr0117-2.shtm                                             غزة
دولـي ومـساءلة    ان المنظمة تطالب بتحقيق     ، بيان بعنو  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان    -٢٢

  http://www.aohr.net/arabic/Publications.xml      ,٢٠٠٤,-١١-١٧،للجرائم في الفلوجة

قـوق  ة المنظمة العربية لح   ، نشر عم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان    المؤسسة العربية لد   -٢٣
  http://madanya.net/?p=4355                                            ،٢٦٥اإلنسان، العدد 

، شـبكة اإلعـالم   ة تتم بيد إسرائيلية وتواطؤ عربـي   ، جريمة حصار غز   محسن عوض  -٢٤
  http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=384889&pg=1                       العربية
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  الفهرس
  الصفحات  المحتوى
  ٢  )منهجية الدراسة (: المقدمة 

االطار النظرى لدور المنظمات غير الحكومية فى حماية : الفصل االول 
  .حقوق االنسان 

٢٨-٧  

  ٢٢-٨  .التعريف بالمنظمات غير الحكومية : مبحث االول ال

  ١٢-٨  معالم التطور الحاصل فى قانون حقوق االنسان : اوال 

  ١٤-١٣  االحكام العامة للقانون الدولى االنسانى : ثانيا 

  ١٨-١٤  نشاة المنظمات الغير حكومية:ثالثا 

  ٢٠-١٩  ة ومصادر تمويلها الهيكل التنظيمى للمنظمات الدولية غير الحكومي: رابعا 

  ٢٢-٢٠  المنظمات الدولية الغير حكومية كالية لحماية حقوق االنسان : خامسا 

العالقات الخارجية للمنظمات الدولية الغير حكومية كالية : المبحث الثانى 
  لحماية حقوق االنسان 

٢٨-٢٣  

  ٢٥-٢٣  العالقة مع الحكومات : اوال 

  ٢٨-٢٦  ت الدولية الحكومية العالقة مع المنظما: ثانيا 

  ٤٤-٢٩  نشأة المنظمة العربية لحقوق االنسان واليات تحقيق اهدافها : الفصل الثانى 

  المبحث االول 
  نشأة المنظمة واشكاليات التنظيم : اوال 

٣٠٣٤  

  ٣٨-٣٤  الهيكل التنظيمى للمنظمة والعضوية فيها : ثانيا 
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  ٤٤-٣٩  ائل تحقيق اهدافها اليات المنظمة ووس : الثانيالمبحث 

  ٣٩  اليات ووسائل المنظمة لتحقيق اهدافها : اوال 

  ٤١-٤٠  انشطة المنظمة داخل وخارج مصر : ثانيا 

  ٤٣-٤١  تفاعل المنظمة مع االشكاليات المفاهيمية فى مجال حقوق االنسان : ثالثا 

  ٤٤  عالقة المنظمة مع المنظمات االخرى ومع حكومات الدول : رابعا 

  ٥٧-٤٥  دور المنظمة فى حماية حقوق االنسان فى الوطن العربى : الفصل الثالث

دور المنظمة فى متابعة الحقوق الفردية وتعزيز احترام : المبحث االول 
  حقوق االنسان 

٤٩-٤٦  

  ٤٦  دور المنظمة فى تعزيز الحقوق الفردية : اوال 

  ٤٦  ن دور المنظمة فى تعزيز احترام حقوق االنسا: ثانيا 

  ٤٩-٤٧  دور المنظمة فى مالحقة مجرمى الحرب : ثالثا 

  ٥٧-٥٠  موقف المنظمة من القضايا الرئيسية فى الوطن العربى : المبحث الثانى 

  ٥٣-٥٠  موقف المنظمة من االحتالالت االجنبية : اوال 

  ٥٢  موقف المنظمة من االحتالالت االجنبية : ثانيا 

  ٥٤-٥٢  رهاب ومكافحته موقف المنظمة من اال: ثالثا 

  ٥٧-٥٥  فى تفعيل دور المنظمة فى حماية حقوق االنسان : المبحث الثالث 

 ٥٥  فى مجال الحقوق المدنية والسياسية : اوال 

-٥٦  فى المجال التنظيمى: ثانيا 
٥٧  

  ٥٨  خاتمة

  ٦١-٥٩  المصادر والمراجع
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