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 شكر وتقدير
أحقذو بجضٌم انشكش ٔانخقذٌش ٔانعشفاٌ ٔبخانص 

االيخُاٌ إنى يٍ كاٌ عُذا نُا بقبٕنّ اإلششاف 

، "قغاط ٌَٕظ"عهى يزكشحُا األعخار انفاضم 

ٔرنك نًا قذيّ نُا يٍ عٌٕ َٔصائح ٔحٕجٍٓاث 

يثًشة حخى حًكُُا يٍ إحًاو ْزا انعًم ٔكايم 

 قغى انعهٕو انغٍاعٍت انشكش يٕصٕل ألعخارة 

 

 



هــــــــدإء    إ 

 ........إنى سبً قشبا

 ......إنى انُبً صالة هللا ٔعاليا عهٍّ حبا

 إنى يٍ كاَا قبغا يٍ َٕس أضاء نً طشٌقً ٔأَاس نً حٍاحً

إنى يٍ كاَا عُذا نً فً كم خطٕة يٍ يشٕاسي 

 .انذساعً، إنى ٔانذي انكشًٌٍٍ

ٔانذي سحًّ هللا انزي ٔفش نً كم يا أحخاجّ سغى بعذِ  إنى

 عًُ

إنى ٔانذحً انحبٍبت انخً كاَج كانشًعت انخً أضاءث 

 جاَبًدسبً ٔشجعخًُ ٔٔقفج إنى 

إنى سفٍق حٍاحً ٔصٔجً انًحخشو عفٍاٌ انزي 

 عاعذًَ ٔآصسًَ حخى أحًًج ْزا انعًم

 إنى أخٕحً ٔأخٕاحً بٓجت قهبً

 

 ججٍقت                 



 

هــــــــدإء  إ 
 

 :إنى يٍ قال فً حقًٓا حعانى

 " ٔقم سبً اسحًًٓا كًا سبٍاًَ صغٍشا"

انى ايً ٔابً انهزاًَ أحاطاًَ بفٍض حُآًَا أطال 

 هللا فً عًشًْا

 خٕحً ٔأخٕاحًا انى كم

 انى صذٌقخً ٔصيٍهخً ججٍقت ٔكم عائهخٓا

 انى صذٌقخً كُضة 

 ٔانى كم يٍ عاعذَا فً ْزا انعًم

       

 اليٍت                   
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: مقدمت

تعتبر حقوق اإلنسان من المواضيع التي كثر الحديث حول مضمونيا منذ العصور 

العالمية، التي القديمة، إال أن االىتمام الدولي والفعمي ليا، يمكن أن نرجعو إلى اإلعالنات 

تعتبر من أىم مراحل التطور اليامة في تاريخ حقوق اإلنسان، ففي ىذه المرحمة دخمت 

حقوق اإلنسان مرحمة جديدة، حيث تحولت من مجرد مبادئ فكرية ومثالية إلى قواعد 

لزامية تضمنت حمايتيا، وترسخت ىذه القواعد في إعالن االستقالل األمريكي لعام  قانونيةوا 

 .1789واإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن عام م، 1779

كما اىتمت المواثيق واالتفاقيات الدولية بتكريس وحماية حقوق اإلنسان حيث اعتبرت 

الصفة الدولية  ىا، وأعطت ىذه االتفاقيات أيضاحقوق اإلنسان مقدسة وال يجب المساس ب

اوخمق ضمانات جديدة لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان، ال تستطيع الدول تجاىميا وال انتياكو

جانب آخر ظيرت المنظمات غير الحكومية كأحد أبرز ىذه اآلليات  األساسية، ومنوحرياتو 

في مجال حقوق اإلنسان باعتبارىا اتفاق مجموعة من األشخاص وتقوم عمى ىدف غير 

 .حق أو أكثر من حقوق اإلنسان المعترف بيا وتطويروتطبيقبترقية مربح وتعني 

إّن حماية حقوق اإلنسان في األصل ترجع إلى الدولة صاحبة السيادة، التي يجب   

عمييا توفير الحماية الالزمة لمختمف الحقوق التي تضمنتيا االتفاقيات واإلعالنات العالمية، 

حيث حظيت باىتمام وطني و عالمي و إقميمي نتيجة لتضافر جيود األنظمة السياسية 

ىا، من المعموم أن االىتمام بحقوق اإلنسان قد تطور و أصبح جزء ال وخاصة الديمقراطية في

يتجزأ من المجال المعرفي و القانوني و السياسي و األخالقي و الفمسفي و االجتماعي، ىكذا 
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، ةنسانياإللكل المجاالت أصبحت حقوق اإلنسان جزء من الوعي المعاصر، إطارا عاما 

عالميا تتصارع حولو السياسات الدولية و موضوعا  محورا لمدراسات اإلنسانية، و خطابا

قد كان لإلنجاز  لمتفاعل و التواصل بين مختمف الثقافات و الحضارات و المجتمعات،

المشيود لحقوق اإلنسان طوال أكثر من نصف قرن و الصفة المميزة ليا، أن فرضت ذاتيا 

البة عمى الدراسات األكاديمية عمى األصعدة الداخمية و الدولية كافة، لقد أصبحت السمة الغ

التركيز من حيث الموضوع و المسمى ال عمى حقوق اإلنسان  فحسب و إنما تركيزىا عمى 

، كّرم "ولقد كرمنا بني آدم" حماية ىذه الحقوق فاهلل سبحانو و تعالى قال في كتابو العزيز،

وقو و مع ىذا اهلل اإلنسان و جعمو خميفة في األرض و رتب عميو واجبات  وضمن لو حق

التطور الذي عرفو مجال حقوق اإلنسان عمى المستوى العالمي خصوصا أن ىذا اإلنسان 

. ىو األصل المستيدف في ىذا التكريم و ىو الخميفة الذي استعمره ربو في ىذه األرض

 :أخرىآية  وتعالى فيويقول سبحانو 

هي ًسبء عسى أى  وال ًسبءرا هٌهن يب أيهب الذيي آهٌىا ال يسخز قىم هي قىم عسى أى يكىًىا خي" 

ثبأللقبة ثئس االسن الفسىق ثعذ اإليوبى وهي لن يتت  وال تٌبثزوايكي خيزا هٌهي وال تلوزوا أًفسكن 

."فأولئك هن الظبلوىى
1 

فال غرو إذا كان احترام حقوق اإلنسان و حرياتو األساسية و تعزيزىا و إضفاء  ومن ثم

الحماية ليا، تعد من أىم الغايات التي شغمت بال المجتمع كمو حيث احتمت صدارة اىتمامو، 

و أصبحت شأنا عالميا يمقي بضاللو عمى أوسع نطاقممكن، ال تحده حدود و ال يتقيد برقعة 

الدول في إلنسان النتياكات كثيرة داخل الدولة، رغم تضمين ىذه ، حيث يتعرض اجغرافية
                                           

1
 (.11(، ، اآليخالحجراثسورة -
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دساتيرىا و قوانينيا الداخمية جممة من الحقوق و الحريات، األمر الذي غزا بالمجتمع الدولي، 

يجاد اآلليات البديمة، التي من شأنيا أن توفر لإلنسان الحماية  إلى التدخل بتحديد المعايير وا 

اتفاقيات دولية ممزمة، و إن كان تعزيز و ترقية حقوق اإلنسان الضرورية عن طريق عقد 

حكومية دورا ال يقل في أىميتو عن الغير الدولة المختمفة فإن لممنظمات  من خالل أجيزة

 من التنظيمات الطوعية التي تنشأ أىمية الدور الذي تمارسو الحكومات باعتبارىا مجموعة

. ممارسة نشاطيا فيدف إلى تحقيق الربح التي ال تو باإلرادة الحرة ألعضائيا و

منظمات غير الحكومية عمى ميادين حقوق اإلنسان الإّن دراسة اآلثار التي تركتيا  

جاءت نتيجة العتبارات عدة أصبحت تحتم عمى الباحثين إعادة النظر في المكانة التي 

كانت  ،اإلنسانتحتميا تمك المنظمات في التعامل مع ممفات ميمة و حديثة كممف حقوق 

ىذه المنظمات أبرز الفاعمين في ىذا الميدان حيث حققت ىدفا ممموسا عمى سائر األطراف 

األخرى في التعامل مع القضايا اإلنسانية عمى الصعيد الداخمي و تمكن تمك المنظمات من 

تقديم الحمول المناسبة لمكثير من المشكالت في المجتمع التي طالما كانت منيا وبشكل 

تقدم ىذه األخيرة بقاعدة السيادة تحيث ، ص تمك التي ظيرت في مجال حقوق اإلنسانخا

 .الوطنية

إضافة إلى أن االعتراف الدولي بيذه المنظمات من طرف منظمة األمم المتحدة  

الرأي العام ليا في البمدان كافة، زاد من أىمية  ليا، وتزايد دعمالوكاالت التابعة  وغيرىا من

في ميدان حقوق اإلنسان حيث نجد أن ىذه المنظمات أكثر  وتعزيز نشاطيا ىذه المنظمات
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وكشف حيث الحماية  من، الدولمن  وحرياتو األساسيةحرصا عمى حقوق اإلنسان 

 .عمى جميع المستويات والتنديد بيا االنتياكات

من العيد  ابتداءوفي الجزائر، فإن حقوق اإلنسان خضعت إلى عدة محطات 

حقوق رغم أنو عمى أرضو،  بأيةلذي كان فيو الجزائري ميانا ال يتمتع ا االستعماري

سعى إلى طرد الجزائريين إلى  .نلمفرنسييكان يكفل الحقوق والحريات اإلنسانية  فالمستعمر

الجرائم  باإلضافة إلىين يالحقيقىابالمناطق الوعرة و نزع األراضي و األمالك من أصحا

أقدامو ىذه األرض الطاىرة، من تعذيب و قتل و إبادة  وطأتمنذ أن  ارتكبياالبشعة التي 

تفشي الفقر بين أبناء الشعب الجزائري و المرض و حرمان  ،جماعية و التميز العنصـري

 .أبناءه من التعميم و تركيم يعيشون تحت وطأة الجيل

التي كفميا لو  وينعم بحقوقوطمح الشعب إلى أن يكون حرا  االستقالل وفي ظل

تحقيق  وحاجز دونحائل  والفكر كانت، إال أن أحادية الحزب والمواثيق الدوليةالدستور 

من  1988أكتوبر  05الشعب في  انتفضإلى أن  الحالة الحقوق، واستمرتبعض  احترام

المستوى  والرأي والتجمع والمطالبة برفعالحرية في التعبير  احترامأجل المطالبة بحقوقو من 

ونتج .إلخ.... العمل  وانعدام فرصيتخبط فييا من بطالة  تي كانال وحل المشاكلالمعيشي، 

والحريات ىذه األحداث سعي السمطة إلى إصدار دستور يضمن الحقـوق األسـاسيـة  عن

والفكر في ظل ىذا الدستور من ىامش واسع من الحرية في التـعبير  لممواطنواستفاد الشعب

 .الحزبيةل مع األحادية جات ضربا من المالسياسية التي كان ظيرت األحزابو ،والرأي
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نشاء الجمعياتلو الحق في التجمع  وأصبح المواطن ومن .من أجل تحقيق أىدافو  وا 

إلى إنشـاء  لجأ ،وحمايتيا وترقيتيا والحريات اإلنسانيةالسعي إلى تأصيل الحقوق  أجل

ت دولية ليا تمثيل إلى جمعيا نضماماالالمنظمات الميتمة بحقوق اإلنسان أو والجـمعيـات 

لقد كان ليذه الجمعيات و المنظمات غير الحكومية دور كبير في مجال  ،داخل الوطن

حقوق اإلنسان في الجزائر حيث استنكرت ىذه المنظمات الوطنية و الدولية إلغاء السمطة 

لقد لعبت دورا  ،ئ التي ال زالت سارية حتى يومنا ىذاو فرضيا لحالة الطوار نتخاباتلال

المواطنين ميما في كشف انتياكات حقوق االنسان حيث كانت المتنفس الوحيد لكشف معاناة 

عوان السمطـة أو من ممارسة الجماعات اإلرىابية الخارجة عن أسواء في ممارسات بعـض 

وق اإلنسان يعد تحديا بسبب قيام حق ،خوض المنظمات غير الحكومية وبذلك فإن. القانون

يعرض أعضائيا مجال حقوق اإلنسان مما  وممارستيا فيالسمطة  بانتقادىذه المنظمات 

إلى أن المنظمات غير الحكومية  وتجدر اإلشارةلالنتياكات، أنفسيم ضحايا  قد يجعل لمقمع،

كان ليا السبق في مجال حماية حقوق اإلنسان غير أن دورىا لم يظير بشكل واضح إال بعد 

ىذه المنظمات في وصار تدخللمالئمة لتكريس الحماية عمى الساحة الدولية ا فالظروتوافر 

نسان في كل الدول حقوق اإل انتياكمجال حقوق اإلنسان أمرا ال بد منو بسبب زيادة مظاىر 

 .استثناءدون 

لمضحايا  ورد االعتبار االنتياكاتفعمل المنظمات غير الحكومية ىو وضع حد ليذه 

الدولية  وفي المحافلمحميا  ونضال نشطائياطريقيا إلى ذلك نضاليا  ،في كل حالة تتبناىا
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لحقوق اإلنسان المقررة في  احترمياالشعبية من أجل مساءلة الدول عن مدى  وتعبئة القاعدة

ىذه المنظمات أن تنشط في مجاالت كانت في الماضي  لقد استطاعت ،ليةالمواثيق الدو 

التي  واحتياجات الشعوبجماعة ضغط تعبر عن ىموم  أضحت تشكل ،حكرا عمى الدول

المنظمات غير الحكومية كامل العالم و لم يعد نشاطيا  بمغت نشاطات ،أجميامن  تناضل

أصبحت ىذه المنظمات تدافع عن حقوق كامل الشعوب  ،را في حدود إقميمية لدولة مامحصو

 .أعضائيا و المنخرطين فييا في أغمب دول العالم انتشاربسبب  استثناءدون 
 

  أهمية الدراسة

تعالجيا،  والقضية التي وعياتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من حيث طبيعة موض

تتمتع بيا كان باعث إلى إيجاد  والخصوصية التيفاألىمية التي تحظى بيا حقوق اإلنسان 

 التاليوأجيزتيا الحكومية، بمنظمات غير حكومية تسعى إلى حمايتيا بعيدا عن تأثير الدولة 

 :فأىمية ىذه الدراسة تأتي من العناصر التالية

  أكثر المواضيع إثارة لمنقاش في الوقت الراىنجدية موضوع حقوق االنسان الذي أصبح من. 

  محاولة توضيح وتبيان فحوى ىذا الموضوع ومدى فعالية المنظمات غير الحكومية في

 .حماية حقوق اإلنسان

 

 

 



 مقدمت

 

 
7 

 هدف الدراسةأ 

 :يمكن تمخيص اىداف البحث فيما يمي

 تبيان الدور الذي أصبحت تقوم بو المنظمات الدولية غير  الدراسة إلى ىذه تيدف

 .اإلنسانالحكومية في مجال حقوق 

  عمى جممة  ف، والوقو1992التعرف عمى واقع حقوق اإلنسان في الجزائر بعد انقالب

 .من االنتياكات التي تعرض ليا االفراد

  الوطنية المحمية التعرف عمى نوع المنظمات غير الحكومية الناشطة في الجزائر سواء

 .والدولية

 اختيار الموضوع مبررات 

 : يمكن تمخيص أىم مبرّرات تناول ىذا الموضوع فيما يمي

 الموضوعيةالمبّررات  1

 حساسية موضوع حقوق اإلنسان فيو يعتبر من الموضوعات الدولية الميمة. 

  وكذا  ميثاقيا،بروز منظمات غير حكومية بقوة خاصة بعد اعتراف األمم المتحدة في

 .مات في مجال حماية حقوق االنسانالدور المتعاظم الذي أصبحت تقوم بو ىذه المنظ

  وطبيعتيا الخاصة، وكيف الرغبة في التعرف عمى ىذا النوع من المنظمات

 .زمة لحقوق االنسانل محل الدول في توفير الحماية الال، تحناستطاعتأ
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 إلى في الجزائر والظروف التي حالت  الرغبة في معرفة المنظمات غير الحكومية الناشطة

 .ظيورىا

 ةالذاتي المبّررات-2

 :ان الدافع الختيارنا ىذا الموضوع ىو

  اختيارنا ليذا الموضوع نابع عن تخصصنا في السياسات العامة واإلدارة المحمية والذي ييتم

 .بمختمف القضايا السياسية المتداولة من بينيا حقوق االنسان

  الجزائربقضايا حقوق اإلنسان والوضع الذي تعيشو  الخاص واىتمامناقناعتنا. 

  الرغبة في معرفة واقع حقوق اإلنسان في الجزائر وأىم االنتياكات التي كانت وال تزال

 .تشيدىا

 أدبيات الدراسة 

دور المنظمات غير الحكومية في ترقية )ىناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع 

 :بينيا ومن( اإلنسانحقوق 

ودورىا المنظمات غير الحكومية " ـب والمعونة" شريفي الشريف"لمباحث رسالة ماجيستير  .1

خالليا حيث تعرض الباحث من  2008-2007 ةسن" الجزائرترقية حقوق اإلنسان في  في

ى تعريفيا وخصائصيا واألطر ماىية المنظمات غير الحكومية من خالل التطرق ال الى

كما تطرق الى نماذج من ىذا النوع من المنظمات وبين عالقتيا بالدول  القانونية ليا واألسس
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وفي األخير تطرق الى دور المنظمات غير الحكومية في ترقية وحماية  الدولية،والمنظمات 

 .عن اليات التي تعتمدىا في ذلك وىذا بالحديثحقوق االنسان في الجزائر 
 

دور المنظمات غير الحكومية "جامعة الجزائر  لمباحث لخضر بوحرود ماجستيررسالة  .2

حقوق الى ماىيةحيث تطرق " 1999 -1992في ترقية وحماية حقوق اإلنسان في الجزائر 

عن المنظمات غير  دراستو نماذجاالنسان والمنظمات غير الحكومية كما تناول في 

االنسان ية لحقوق الحكومية منيا اليالل األحمر والصميب األحمر الجزائري والرابطة الوطن

 .كما تعرض لالنتياكات التي عرفتيا الجزائر خالل تمك الفترة

 الدراسة  شكاليةإ 

من خالل فتح  1988الذي تبنتو الجزائر في أكتوبر  يبالرغم من االنفتاح السياس  

الثقافي أمام المواطنين وىو مايعد نقل نوعية في واالقتصادي  ،اإلعالمي ،المجال السياسي

إلى وقف المسار االنتخابي وما تاله من نتائج عمى كل األصعدة قد . مسار حقوق اإلنسان

أثر بشكل سمبي كبير عمى ىذا المسار، وىو ما استدعى ظيور العديد من المنظمات 

رى مثل منظمة العفو الدولية المحمية المدافعة عن حقوق اإلنسان ثم تمتيا منظمات دولية أخ

 : ومن خالل ىذا سنطرح اإلشكالية التالية

  المنظمات سواء المحمية أو الدولية عمى مسار حقوق اإلنسان  ظهور أثرإلى أي مدى
 ؟2015-1992في الجزائر 
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 :التاليةفي ضوء هذه اإلشكالية نطرح التساؤالت 
 الحقوق؟التي تكفل حماية ىذه  وماىي الضمانات ما المقصود بحقوق اإلنسان .1
وماىي أىم االنتياكات  1992انقالب  دكيف كانت وضعية حقوق اإلنسان في الجزائر بع .2

 التي عرفتيا؟

 

ماىي الظروف التي أدت إلى دخول منظمة العفو الدولية إلى الجزائر وماىي أىم .3
 ؟جزائراالنتياكات التي تعرضت إلييا وتناولتيا في تقاريرىا السنوية في ال

 
 حدود الدراسة 

 .الدراسة عمى واقع حقوق االنسان في الجزائر زتترك: المكانيةالحدود  -

معالجة مشكمة الدراسة عمى واقع حقوق االنسان في الفترة الممتدة من  متت: الزمنيةالحدود  -

ىدتو بداية التسعينات في كل المستويات السياسية وذلك نظرا لما ش 2015إلى 1992

 .والتي كان ليا واقع وتأثير عمى حقوق االنسان في الجزائرواالقتصادية 

 الدراسة فرضيات 
 أدى مسار االنفتاح السياسي في الجزائر لظيور منظمات حقوقية مثل الرابطة الوطنية . 

  إلى تدىور حقوق اإلنسان في الجزائر وىو ما استدعى إلى زيادة  1992أدى انقالب

 .نشاط المنظمات الحقوقية

 قدرة المنظمات المحمية لضمان حقوق اإلنسان إلى تدخل المنظمات الدولية  أدى تراجع

 .وماتمتيا 1997خاصة بعد مجازر 
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  منهجية الدراسة

 :عمىوسنعتمد في دراستنا ىذه 

 أ مناهج الدراسة

المنهج الوصفي  1

أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم لوصف الظاىرة أو مشكمة محددة "يعرف عمى أنو 

وتصويرىا كميا عن طريق جمع البيانات ومعمومات معينة عن ظاىرة أو مشكمة تصنيفيا 

خضاعيا   21لدراسة الدقيقةلوتحميميا وا 

 قولقد لجأنا إلى المنيج الوصفي في دراستنا لجمع المعمومات والحقائق، وكل ما يتعل

وضوع من تعاريف التي يكون الباحث عمى عمم بأبعاد الظاىرة محل الدراسة، ويكون بالم

 .عمى معرفة دقيقة وتفصيمية عن عناصر الظاىرة موضوع البحث

المنهج التاريخي  2

الباحث الوثائق ويحمّميا ويستخمص منيا  عن طريقوعبارة عن منيج وثائقي يستقرئ 

والنتائج التعميمات  ويستخمصالمعمومات ويتأكد من صحتيا حتى يصل الى الحقيقةالتاريخية 

 .2في المستقبلاألحداث  فسيرعد عمى فيم وتالتي تسا

يتجمى االعتماد عمى ىذا المنيج في بحثنا من خالل رصد واقع حقوق االنسان عبر 

 .واقع المنظمات غير الحكومية والوقوف عمىالتاريخية المختمفةاألزمنة

                                           
 287ص ،(دار الكتت الىطٌيخ: ليجيب) والتقنياث واألساليبمناهج البحث العلمي األساسياث علي هعوز عجذ الوؤهي، 

1
 

.
.96، ص(2007دار هٌبهج،: عوبى) البحث العلمي ومناهجهعوبر الطيت كشزود،  2 
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 الحالةمنهج دراسة  3
ىذا المنيج إلى جمع البيانات العممية المتعمقة بأية وحدة سواء كانت فردا أو  يتجو

مؤسسة أو مجتمعا، يقصد الباحث من خاللو محاولة النفاذ إلى عمق الحالة التي يقوم 

 31.الصفات والخصائص المميزة والفريدة لياليستكشف ويكشف بدراستيا، 

 أدوات جمع المعمومات والبيانات ب 

 المقابمة: 

ىي عممية تتم بين الباحث وشخص أخر أو مجموعة من األشخاص تطرح من  

 42 .خالليا أسئمة تتعمق بموضوع البحث ويتم تسجيل إجابتيم

فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر من أجل تكوين  بولقد قمنا بإجراء مقابمة مع مديرة مكت

 .ىذه األخير في الجزائرنظرة عمى 

  الدراسةتقسيم 

ىذه  وضبط خطةانطالقا من إشكالية البحث، وعمى سبيل معالجتيا قد تم تحديد 

 وقد جاءت، فضال عن مقدمة البحث، وخاتمتو، لين الدراسة بتقسيم الموضوع إلى فص

: فصول ىذه الدراسة كالتالي

 

 

                                           
.280ص ،ًفسه كشزود، هزجععوبر الطيت 

1
 

96.ص ،(2007الوسيزح، ردا: عوبى)العلمي  أساسياث البحث، الضبهزهٌذر  2 
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 الفصل األول 

وتم  حكوميةال والمنظمات غيرلحقوق اإلنسان  ميمفاىيتم التعرف عمى اإلطار ال

وذلك األول ماىية حقوق اإلنسان بصفة عامة  تناول المبحثإلى مبحثين أساسيين،  تقسيمو

 .ومفيوموالتاريخي عبر األزمنة  هتطورإلى  بالتطرق

بالتطرق إلى  الحكوميةأما المبحث الثاني فخصص لمحديث عن المنظمات غير 

 .بحقوق اإلنسان تطور اىتماميا ىا،خصائصأىم و التاريخي، ماىيتيا وتطورىا

 الفصل الثاني 

الرسمي ومنظمات الخطاب  بينالجزائر فتم إفراده لمحديث عن حقوق اإلنسان في 

اإلنسان في الجزائر  حقوق يتناولاألول  مبحثين، المبحثوتم تقسيمو إلى المجتمع المدني 

 .الرسميضمن الخطاب 

في  أىم منظمات المجتمع المدني الموجودةلمحديث عن  هالمبحث الثاني فتم إفرادأما 

 .المرصد الوطني والمجنة االستشارية ،اإلنسانلحقوق  الرابطة الوطنيةكالجزائر 

تطرق إليو من خالل حوصمة لكل ما تم ال توصل في األخير إلى خاتمة تمثلتم ال

وتتضمن كذلك اإلجابة عن اإلشكالية  إلييا، المتوسلمع عرض النتائج  الفصميين

 .المطروحة

 



 

 الفصل االول
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 تمهيد

 كغير قابمةمكجكدة منذ كجكد البشرية فيي  ،حقكؽ اإلنساف حقكؽ متأممة في جميع البشر

 عماره، كلقدا يتـ كبوأساس الككف  اإلنساف، فيكسياسية ليذا  مدنية، أكلمتجزئة سكاء كانت 

مف قبمو كما جاء عمى إثر ذلؾ تكريمو  كجميع الدياناتإسبلمنا اإلنساف أحسف تكريـ  كـر

قانكف عالمي اتفقت عميو كؿ دكؿ العالـ كمف بيف  لذلؾ العالـ، كجعؿمف قبؿ الحقكقيكف في 

 .ياتكاالتفاؽالمعاىدات،  كغيره مفصكر ىذا التكريـ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 

في   ك ىناؾ نكعيف مف ىذه المنظمات، المنظمات الحككمية ك ىي الفاعؿ األساسي

العبلقات الدكلية كالمنظمات التي تمعب نفكذا في العبلقات الدكلية كىي ما تسمى بالمنظمات 

قد نشأت ىذه المنظمات منذ العصكر القديمة ك تطكرت عبر مراحؿ  ،الدكلية غير الحككمية

لئلشارة   ،عديدة ك نظرا لتعدد ىذه المنظمات ك تنكع نشاطيا فإنيا ال تحظى بتعريؼ كاحد

فإنيا تمعب دكرا ميما في ترقية حقكؽ اإلنساف كقد تطكر ىذا الدكر بدءا مف نشأتيا 

عديد مف اؿاؽ األمـ المتحدة، إلى اعتراؼ ميث ذلؾ فيكم لنشاطيا كاالعتراؼ القانكف

 .ليا  تفاقيات المتعمقة بحقكؽ اإلنسافاال
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 حقوق اإلنسان: المبحث األول 

تاريخ البشرية جمعاء  كالحاسمة فييعد مكضكع حقكؽ اإلنساف مف المكضكعات الميمة 

مف تطكر، إال أف ازدياد  كما عرفوالقاه ىذا المكضكع  كمع ما، ككرامتوككنو يتعمؽ باإلنساف 

االىتماـ بو تجسد بشكؿ كاضح كمريح مف خبلؿ إبراـ العديد مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ 

ؽ اإلنساف اإلنساف حيث كاف ليذه االتفاقيات المختمفة دكر ىاـ كبارز في كيفية احتراـ حقك

. كحرياتو األساسية

 التطور التاريخي لحقوق اإلنسان: المطمب األول. 

 حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة: أوال

 :حقوق اإلنسان في بالد الرافدين -

ظيرت البكادر األكلى لحقكؽ اإلنساف في الحضارات القديمة كالحضارة المصرية كالبابمية 

 1.كالمساكاة، الصينية، حيث عرفت مصر الحؽ كالعدؿ كاليندية

فالتنظيمات  ،اإلنسانية األخرلككانت ببلد الرافديف ميدا لمقكانيف كالعدالة كاألفكار 

كالسياسة قد كصمت إلى درجة مف النمك، كىذا التطكر الذم عرفتو الدكلة أدل  االجتماعية

حيث يعد الذم تميز عف غيره مف القكانيف  محمك رابإلى ظيكر قكانيف مف بينيا قانكف 

                                           
1

جبيعخ )س غٍش يُؾٕسح يدجظ، يزكشح يب1999-1992 الجزائزالوٌظواث الذوليت غيز الحكوهيت وهسألت حموق اإلًساى في ضش ثٕحشٔد، خل 

 .18.، ؿ(2001/2002كهٍخ انحقٕق ٔاإلعالو، : انجضائش
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مف بعده االلتزاـ بقانكف الببلد كىذا بيدؼ  يتكلى السمطةلؾ الذم ـاؿ كعمى رأسيـالناس فيو 

 1.تحقيؽ العدالة

قد قسمت أفراد المجتمع  (مانك) كالمتمثمة بقكانيفكانت االتجاىات اليندية القديمة،  كفي اليند

التفاكت ( التقسيـ الطبقي)اإلليية ما نتج عنو  باإلرادة إلى طبقات كصكرتو عمى أنو مفركض

، كاستمر ىذا عصكرا طكيمة إلى أف ظير بكذا الذم كالسياسية ةكالحريات المدنيفي الحقكؽ 

زالة الفكارؽ الطبقية كتحقيؽ المساكاةيدعكا إلى المحبة كاإلخاء   2.كا 

أما الحضارة الصينية فقد أضافت لمتراث اإلنساني بعدا جديدا في مسار الحقكؽ اإلنسانية 

الناس جميعا كىك ما  مف كالسبلـ بيفكاألتمثمت في نشر العدؿ، كالدعكة إلى اإلخاء العالمي 

 :اإلصبلحية، حيث يقكؿ( ككنفيشيكس)تجسد في دعكة 

كالفضائؿ لحكميـ ذكم المكاىب  كاختار الناسإذا ساد التمثاؿ األعظـ أصبح العالـ كمو جميكرية كاحدة " 

 ".، كأخذكا يتحدثكف عف الحككمة المخمصة كيعممكف عمى نشر لكاء السمـ الشامؿكالكفايات
 

كجعؿ ككنفيشيكس الصبلح مقياسا لممجتمع العادؿ، فالجميع يجب أف يتحمكا بفضائؿ 

ـر األخبلؽ التي تنتج عنيا الحقكؽ مجتمعة، فالفرد عندما يعرؼ ما عميو مف كاجبات يحت

 :أيضا كيقكؿعمييا حقكؽ اآلخريف كال يعتدم 

                                           
1

 .124-119. ؿ. ، ؿ(2009يُؾٕساد انحهجً انحقٕقٍخ، : ثٍشٔد) الٌظزيت العاهت لحموق اإلًساىجبثش صبثش طّ،  
2

، 20،19ؿ.، ؿ(2005داس انكتت انعهًٍخ،: ثٍشٔد) حموق اإلًساى السياسيت في االسالم والٌظن العالويت انججٕسي، حًذ َبصش عبجش
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ف الشرائع أ فساد حكميا كالسبب فيإف العالـ في الحرب ألف الدكؿ التي يتألؼ منيا فاسدة الحكـ "

 1... ".الكضعية ميما كثرت ال تستطيع أف تحؿ محؿ النظاـ االجتماعي الطبيعي الذم تييئو األسرة

 اليونانيةحقوق اإلنسان في الحضارة  -

تعتبر الحضارة اليكنانية الميد األكؿ لمديمقراطية المباشرة، حيث أتاحت لمشعب االشتراؾ 

اليكناني بحكـ انقسامو إلى ثبلثة  فالمجتمعالسياسية اعترفت بالحقكؽ  كبيذا قدبالحكـ 

لـ تعترؼ بيذه الحقكؽ إال لطبقة معينة  كالقكة كالعنؼ فييطبقات كاف قائما عمى السمطة 

 :يميعف كضع حقكؽ اإلنساف في الحضارة اليكنانية كما " مدكفرج"الفقيو  ركيعب. الناسمف 

في تاريخ  سمع بيابذكرىا في فترة مف التاريخ أكثر ما نكدم أك  سمعكلـ مإف الحرية لـ ينادل " 

مطمقة ال حدكد ليا  الديمقراطية اليكنانية القديمة مع ذلؾ فقد كانت سمطة الدكلة إزاء حريات األفراد كحقكقو

استبدادية فكاف الفرد يعد نفسو حرا إذا كاف تصرؼ الدكلة إزاءه لـ  ةكانت سمطكال قيكد عمييا أم أنيا 

تعريؼ الحرية  يكف سكل مجرد تنفيذ أك تطبيؽ لقاعدة عامة كضعت لجميع األفراد عمى السكاء، فكاف

 ."مشتقا مف المساكاة

في قكلو أف الرؽ يعكد بالنفع عمى  كبرر ذلؾنظاـ الرؽ أمرا طبيعيا " أرسطك" كقد اعتبر

مجتمع بحيث يمكف األفراد القياـ بالمياـ السياسية كالنفكذ كالفمسفة كيعفييـ مف القياـ اؿ

بالتالي فاف أرسطك يقؼ ضد مبدأ المساكاة في الحقكؽ الطبيعة، فالطبيعة  ،باألعماؿ اليدكية

حسب قكلو قد ميزت األفراد، بحيث أنيا تمد البعض بالعقؿ ك تمد البعض األخر بالقكة 

. قياـ باألعماؿ الشاقةالبلزمة لؿ

                                           
1

 .41.، ؿ(2008داس انًُبْج نهُؾش ٔانتٕصٌع،: عًبٌ) األدياىحموق االًساى في  ،انًٕحً صالل، عجذ انشصاق سحٍى انغبيٕكيحًذ ععذٌٔ  
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، فيي ال تممؾ أية حقكؽ كالنظـ كالفمسفات اليكنانيةأما بالنسبة لحقكؽ المرأة في الشرائع 

 التعمـ،قكانيف اليكناف نصت عمى تجريد المرأة مف حقكقيا المدنية فمـ يكف مف حقيا  فمعظـ

فقكانيف أثينا التي تعتبر مف أرقى قكانيف اليكناف قد منحت فرصة التعمـ لؤلحرار الذككر دكف 

 .النساء

 الرومانيةحقوق اإلنسان في الحضارة  -

أىـ ما ميز المجتمع الركماني في عصكره المختمفة ىك التقسيـ الطبقي كالتفاكت المكجكد بيف 

الحقكؽ كالكاجبات، فالمجتمع الركماني عند ظيكره مككف مف طبقتيف ىما طبقة  الطبقات في

كبناءا كالعبيد التي تمثؿ ثبلثة أرباع السكاف،  كالطبقة العامةاألشراؼ كتمثؿ ربع السكاف 

ىاتيف الطبقتيف، كىذا التمييز يشمؿ كافة  كتفاضؿ بيفىذا التقسيـ فقد كاف ىناؾ تمييز  عمى

. تكف ىناؾ مساكاة بالتالي لـكمجاالت الحياة 

حرمت مف حقكقيا  كمنتيكة حيثكفيما يخص حقكؽ المرأة فقد كانت ىي األخرل مسمكبة 

. كالترشح كالسياسية كاالنتخابالمدنية 

كبير مف السكاف مف العبيد الذيف حرمكا مف حرياتيـ  ككاف جزء، كالعبكديةكعرفت ركما الرؽ 

 .كالعبكديةرؽ اؿ كاخضعكا إلى، كحقكقيـ السياسية
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 األدياناإلنسان في  حقوق: ثانيا

 الديانة اليهودية -

أحبار الييكد الكثير، استمد الييكد ركح  إلييااعتمدت عمى التكراة المحرفة، حيث أضاؼ 

. سفؾ الدماء بأساليب بربرية، باإلضافة إلى مناداتو باحتقار الشعكب

 كبأنيـ شعب ليـ بأرض إسرائيؿ اإلليي كبالكعدكما يؤمف الييكد بعنصرية الجنس المتفكؽ، 

إقرارىـ بعدـ  كىذا بعدفضمكا أنفسيـ عمى كافة شعكب األرض  أنيـ قداهلل المختار كيظير 

. 1كجكد المساكاة

 الديانة المسيحية -

لى نظرية كالحضارة األكركبيةحممت المسيحية إلى الفكر األكربي  حقكؽ اإلنساف  كا 

. السمطة كفكرة تحديدصية اإلنسانية عنصرييف أساسييف ىما كرامة الشخ

رادة حرة في اختيار ما إ نساف لوكإف المسيحية قد فرقت بيف الفرد إبالنسبة لمكرامة اإلنسانية ؼ

. كقكانينياكمكاطف باعتباره يخضع لمدكلة  كبيف الفرديعتقده، 

فكؽ ىذه األرض ال يمكف  ية سمطةأف أيد السمطة فترل تعاليـ المسيحية أما فيما يتعمؽ بتحد

إنسانية منظمة  أف تككف سمطة مطمقة، ألف ىذه األخيرة ال يختص بيا إال اهلل فكؿ سمطة

أف  كلؤلفراد الحؽيمكف لسمطة أم حاكـ ميما كاف أف تككف مطمقة،  محدكدة فبلسمطة  ىي

 .لنفسويثكرا عمى الحاكـ إذا استبد بالسمطة أك اختص بيا 

                                           
1

 .17، 16.ؿ ،(1997، 2 .، طٔانتٕصٌع داس انثقبفخ نهُؾش: عًبٌ) ، حموق اإلًساى وحزياته األساسيتيانصجش ٌٍغبصي حغٍ  
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 اإلسالميةالديانة  -

 كىي حقكؽمجمكعة مف الحقكؽ،  كغير المسمميفالديانة اإلسبلمية قد قررت لممسمميف  إف

 .كأمةكجماعة  كأخرل تشمميـتخص األفراد 

 المساواة-أ

يقـك اإلسبلـ عمى مبدأ المساكاة بيف جميع البشر، فيي تقـك عمى التساكم في القيمة 

قررت الشريعة اإلسبلمية المساكاة اإلنسانية المشتركة، أما في مجاؿ المنفعة العامة، فقد 

 أن فاطمة لو واهلل": كسمـسكاء أماـ القانكف كىك ما تبيف في قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو 

ذ" كتعالىقكلو سبحانو  كذلؾ فيالقضاء  كالمساكاة أماـ" بنت محمد سرقت لقطعت يدها   اوا 

    . تحمؿ التكاليؼ العامة المساكاة في اكأيض ،"حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

قد ساكل  اإلسبلـ اإلسبلمية، فافالدكلة  كغيرىـ فيالمساكاة بيف المسمميف  كبالنسبة إلى

بشر يحؽ ليـ العيش بكرامة  كىذا باعتبارىـ، كما اىتـ بالرقيؽ كالكاجباتبينيـ في الحقكؽ 

 1"كرمنا بني أدم دوق» :تعالىقكلو  كىذا في

 والحريات الحقوق-ب

متعمقة بمصالح األفراد المادية، كحريات متعمقة بمصالح  كىي حرياتتنقسـ إلى قسميف 

 .األفراد المعنكية

 

                                           
1

انثقبفخ نهُؾش  سدا: عًبٌ) دور شزعيت االجزاءاث الشزطيت في تعزيزها–حموق االًساى وحزياته عهً يحًذ انذثبط، عهً عهٍبٌ أثٕ صٌذ،  

 . 34 -31ؿ . ؿ،( 2005 ، ٔانتٕصٌع
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: الحريات المتعمقة بمصالح األفراد المادية تتمثل في -1

 الحرية الشخصية -

كضركرة كتشمؿ الحؽ في الحياة  1،عمى نفسو كعمى مالو كعرضو امناحيث يككف الفرد 

من قتل نفسا بغير حق أو  :"قكؿ اهلل تعالى كىذا فيالقتؿ  بتحريـ النفس البشرية احتراـ

 .2"الناس جميعافكأنما قتل  األرضفساد في 

 األمنحق  -

قاؿ اهلل . الناس بأم شكؿ مف األشكاؿ كالتعذيب كاالعتداء عمى خبلؿ تحريـ األذل كىذا مف

ثما ما اكتسبوا فقد احتمموا بهتانا  والمؤمنات بغيرالمؤمنون  يؤذون نلذيوا". تعالى وا 

  ".مبينا

 حق التنقل -

 اآليةتؤكد عميو  كىذا ما كمنافع دنيكيةاإلسبلـ عمى حؽ التنقؿ لما لو مف فكائد إيمانية  أكد

فامشوا في منا كبها وكموا من رزقه واليه  الذي جعل لكم األرض ذلوال وه :"قاؿ اهلل تعالى

 ."النشور

 حرية المسكن -

المسكف لممحتاجيف مف المسمميف  اإلسبلمية تأميف كأكجب الدكلةكفؿ اإلسبلـ ىذا الحؽ 

. يجكز ألحد أف يعتدم عمى حرمة ذلؾ المسكف ، فبلكغير المسمميف
                                           

1
. ؿ (2010 ،2.ط نهُؾش،ل ئس ٔادا: عًبٌ) اإلسالهيتحموق اإلًساى و حزياته األساسيت في الماًوى الذولي و الشزيعت جبثش اثشاٍْى انشأي، 

 .314؛313ؿ
2

 .31، 30. ؿ ،(2007انكُذي، سدا: األسدٌ) بيي الفكز الوضعي والتشزيع الوضعي حموق اإلًساى ْبٌم عجذ انًٕنى طؾطٕػ، 
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 كحرية التمل -

 كقكاعد كتكجييات ليبيفككضع ليا أسس  كالممكية الجماعيةأقر اإلسبلـ بالممكية الفردية 

. 1كيفية التصرؼ فييا

 العملحق  -

يجب  ؾلئلنساف، لذؿاألرض كخيراتيا  كتعالى سخر كاهلل سبحانوالعمؿ في اإلسبلـ عبادة 

كتكفير القكانيف المشجعة،  كىذا بسف كالحث عميوالحؽ  تكفير ىذا اإلسبلميةعمى الدكلة 

عطاء األجكراالجتماعية لمعامؿ  الرعاية  .2كفؽ القكانيف العادلة المجزية كحماية حقكقو كا 

 في الحرية المتعمقة بمصالح األفراد المعنوية وتتمثل  -2

 الدنيويةحرية العقيدة  -

يتمتع اإلنساف في اإلسبلـ بحرية العقيدة حيث بيف أنو ال يجب إرغاـ أحد عمى ترؾ دينو 

أخر، فاإلسبلـ قد رفض اإلكراه في مسائؿ العقيدة الدينية كىذا مف خبلؿ قكؿ  كاعتناؽ ديف

فاإلسبلـ لـ يجبر أحدا عمى اعتناؽ الديف اإلسبلمي، ، 3"في الدين  هإكرا ال: " تعالىاهلل 

نو لـ  ."نت تكره الناس حتى يككنكا مؤمنيفأأؼ:" يكره أحدا عمى ترؾ معتقداتو قاؿ اهلل تعالى كا 

 

 

 
                                           

1
. 48-46ؿ.، ؿسابك هزجع، صٌذعهً عهٍبٌ اثٕ  عهً يحًذ انذثبط،

2
 .44،45ؿ.، ؿسابكهزجع  ْبٌم عجذ انًٕنى طؾطٕػ،

3
. 161.، ؿسابكهزجع  جبثش صبثشطّ،
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 الرأيحرية  -

بداء الرأممنح اإلسبلـ حؽ التفكير  مشركعة، شرط  كينفع كيحقؽ مصمحةفي كؿ ما يفيد  كا 

. 1إشعاؿ نار الفتنة إلىيؤدم  كأاليؤدم إلى تيديد سبلمة النظاـ العاـ لمدكلة،  أال

 حرية التعميم -

مف الحقكؽ  كاعتبرتو حقاكثيرة،  ياتآفي  كحثت عميوبينت الشريعة اإلسبلمية أىمية العمـ 

 .2فردالتي يجب أف يتمتع بيا كؿ 

 السياسيةالحرية  -

األفراد في  السياسية حؽ كمف الحقكؽ ،الممارسات السياسةأقر اإلسبلـ أحكاما شرعية تنظـ 

 3.حالة التقصير في أداء ميامو كمحاسبتو كمراقبتو كعزلو فياختيار الحاكـ 

حقوق اإلنسان في العصور الحديثة : ثالثا

  الفمسفيمن المنظور 

أفكار مدرسة  كقد آلتف حقكؽ اإلنساف ترتبط مف حيث نشأتيا بفكرة القانكف الطبيعي، إ

 .ظيكر نظرية العقد االجتماعي إلىالقانكف الطبيعي 

 

 

 
                                           

1
. 48-46ؿ. ، ؿسابكهزجع  صٌذ،عهً عهٍبٌ اثٕ  انذثبط،عهً يحًذ 

2
. 334.ؿ ،سابك انشأي، يشجعجبثش اثشاٍْى 

3
 .49، 48ؿ . ًفسه، صهزجع  صٌذ،عهٍبٌ اثٕ  ، عهًانذثبطعهً يحًذ 
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 مدرسة القانون الطبيعي -

ألفكاره  كقد كانت (جروشيوس)اليكلندم عمى يد الفقيو( 17)ظيرت في القرف السابع عشر

الدكلية عمييا، فاتخذ القانكف  صباغ الصفةكا  أثر كبير في تكسيع أفاؽ فكرة حقكؽ اإلنساف 

. الطبيعي كسيمة لتكجيو القكانيف الكضعية نحك العدؿ

كانت ثابتة  كىي حقكؽأف األفراد يتمتعكف بجممة مف الحقكؽ الطبيعية  "جروشيوس"كيقكؿ 

 .1كنشكء الدكلةحالتو الطبيعية الفطرية أم قبؿ تككيف المجتمع  كىك فيلئلنساف 

 حقوق اإلنسان مفهوم : المطمب الثاني

 "الحقكؽ "ىما إف مصطمح حقكؽ اإلنساف يشمؿ مفيكميف: حقوق اإلنسان تعريف: أوال

". اإلنساف"ك

 لغة اإلنسان -

، فقاؿ (إنساف)لفظ  عمماء المغة في اشتقاؽ كاألنثى كلقد اختمؼجنس يطمؽ عمى الذكر  ـاس

( النسياف)أف إنساف مشتؽ مف كممة كقاؿ الككفيكف، (األنس)مفالبصريكف إف كممة اإلنساف 

( أنيسياف:)، فيقاؿرالتصغي، ليذا يرّد إلى أصمو في (أفعبلف)عمى كزف ( إنسياف)كاألصؿ 

إلى آدم من قبل  ولقد عهدنا" :انسانا ألنو عيد إليو فنسي، قاؿ اهلل تعالى كاإلنساف سمي

" له عزما ولم نجدفنسي 

 اصطالحا -

                                           
1

. 176-173ؿ. ، ؿهزجع سابكجبثش صبثش طّ، 
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 .األرض إلعماراإلنساف ىك ابف آدـ خمقو اهلل تعالى 

 لغةحقوق ال -

الحقكؽ جمع حؽ كالحؽ في المغة الثابت قطعا ببل شؾ، بمعنى صح كثبت كصدؽ كىك 

 .1نقيض الباطؿ

 اصطالحا -

لو بعمؿ معيف يمنحو  أف يقـكالحؽ في المفيـك العاـ ىك قدرة شخص مف األشخاص 

 .حؽ يقابمو كاجب كأف كؿتحقيقا لمصمحة يقّرىا  كيحميوالقانكف 

 القانونيالفقه  -

القانكف  أدبي يقرىاعمى شيء معيف مادم أك  سمطة شخصعمى تعريؼ الحؽ بأنو  استقرّ  

حيث يعيش الناس في  إالال يكجد الحؽ  قانكف، حيثكيحمييا فبل يمكف تصكر الحؽ بدكف 

  2.مجتمع منظـ أم مجتمع يسكده القانكف

كالزاكية نظر الباحثيف  حسب كجيةأما بالنسبة لتعريؼ حقكؽ اإلنساف فقد تعددت كتنكعت 

 .مف خبلليا تناكلكا المكضكع التي

حقوق اإلنسان في اإلسالم  -

                                           
1

 .16، 15 ؿ.، ؿ(2000سٔق نهُؾش ٔانتٕصٌع،انؼ داس: عًبٌ)األساسيت رياته حموق اإلًساى وحانطعًٍبد،  عهًٍبٌْبًَ 
2

. 148.ؿ، "حقٕق اإلَغبٌ "(2006االعكُذسٌخ نهكتبة، يشكض :اإلعكُذسٌخ)انكبفً ٔإعًبعٍم عجذ انفتبح عجذ  انقبضً ، صكشٌبهظطلحاثهعجن 
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مجمكعة حقكؽ لآلدمييف مستمدة مف إرادة اهلل سبحانو كتعالى :" ينظر إلييا عمى أنيا

المادية أك ضمير الجماعة، فالمتحكـ ىنا  ، فيك يبعد عفكتفضمو عمييـ، كتشريعو، كحكمتو

 .1"كتعالىما قّرره اهلل سبحانو  اإلنساف بؿليس ما يريده 

خاص مف فركع العمـك  عفر: " ىي فحقكؽ اإلنساف *( Renè Cassin) كاسافكحسب رينو 

االجتماعية يختص بدراسة العبلقات بيف الناس استنادا إلى كرامة اإلنساف، بتحديد الحقكؽ 

". كالرخص الضركرية الزدىار كؿ كائف إنساني

يتعمؽ بالشخص ال سيما  ـعؿ»: بأنيايعرؼ حقكؽ اإلنساف  :Carl Vasakأما كارؿ فاساؾ

 اتيامويستفيد مف حماية القانكف عند  كيجب أفاإلنساف العامؿ الذم يعيش في ظؿ الدكلة، 

تدخؿ القاضي الكطني كالمنظمات الدكلية  ضحية النتياؾ عف طريؽ عندما يككف أكبجريمة 

". متناسقة مع مقتضيات النظاـ العاـ

مطالب تساندىا باستمرار : بأنيا* (U.O Umazurike) النيجرماألستاذ  كقد عرفيا

بغض النظر عف الجنس أك المكف  كىي تطبؽ... أف يساندىا القانكف كالتي يجباألخبلقيات 

الرجكع فييا أك إنكارىا مف جانب الحككمات أك  كال يمكفأك النكع أك أم خصائص أخرل 

. 2الناس أك األفراد

                                           
1

 .20.ؿ، (2005 ،3 ط انًطجٕعبد انجبيعٍخ، ٌدٌٕا انجضائش) حموق اإلًساى وحموق الشعوب عًش ععذ هللا،
2

 .23،22ؿ، (2011-2010نهُؾش ٔانتٕصٌع، حنخهذ ًَٔداس ا: انجضائش) اإلًساىهلخض هحاضزاث في حموق  يحًذ يحً انذٌٍ،

(. 1976-1956)ؽتشك فً صٍبغخ اإلعالٌ انعبنًً نحقٕق اإلَغبٌ كًب اَّ كبٌ قبضٍب فً انًحكًخ األٔسثٍخ نحقٕق اإلَغبٌ ا: كبعبٌ ِسٌٍ*

. انًؾٕٓسٌٍ فً يجبل حقٕق اإلَغبٌأحذ انًتخصصٍٍ : كبسل فبعبك*

* umazurike : أعتبر انقبٌَٕ انذٔنً يٍ ٍَجٍشٌب ٔ سئٍظ انهجُخ اإلفشٌقٍخ نحقٕق اإلَغبٌ عبثقب. 
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 كالتي بدكنياىي تمؾ الحقكؽ األصيمة في طبيعتيا :" حقكؽ اإلنسافف أكأيضا ىناؾ مف يرل 

". ال نستطيع العيش كبشر

كافة جكانب الحياة  كالتي تشمؿمجمكعة مف الحقكؽ الطبيعية :" أخر تعني كفي تعريؼ

 كيحمييا فيشرم بكؿ كائف  كالثقافية كيتمتع بيا االجتماعية، االقتصادية، السياسية، المدنية

القانكنية العالمية التي تيدؼ  الضمانات جماعي، كىيلو العمرية بشكؿ فردم أك كافة مراح

 كتمزميا بالقياـتدخؿ السمطات في الحريات األساسية  كالمجمكعات مفإلى حماية األفراد 

:" كأيضا فإنيا". بأفعاؿ معينة أك االمتناع عف أفعاؿ أخرل حفاظا عمى الكرامة اإلنسانية

قائمة إف لـ  كالتي تبقى كالمصيقة بطبيعتومجمكعة الحقكؽ الطبيعية التي يمتمكيا اإلنساف 

. 1"يتـ االعتراض بيا بؿ أكثر مف ذلؾ حتى لك انتيكت مف قبؿ سمطة ما

الحقكؽ التي يعتقد أف كؿ البشر ينبغي أف يتمتعكا بيا :" أنياب خراالفيما عرفيا البعض 

كال أف ىذه الحقكؽ ليست منحة مف أحد  ماإلنساني، أالشرط  كينطبؽ عمييـألنيـ آدميكف 

. 2"كال تمنعياال تمنحيا  كىذه األخيرةفييا مف السمطة  يستأذف

فراد كالشعكب كالجماعات ىي مجمكعة المصالح المقررة لؤل: حقكؽ اإلنساف في معناىا العاـ

في االتفاقيات التي كقع عمييا العديد مف دكؿ العالـ، كالعيد الخاص بالحقكؽ المدنية 

                                           
1

 .17،16ؿ.هزجع سابك ْبٌم عجذ انًٕنى طؾطٕػ،
2

 .27، 26 ،هزجع سابك عهٍبٌ أثٕ صٌذ، انذثبط عهًعهً يحًذ 
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لمبركتكككالت  كالثقافية باإلضافةبالحقكؽ االقتصادية االجتماعية  كالسياسة كالعيد الخاص

 .1"كالطفؿالمرأة  كانتياؾ حقكؽ كالتمييز العنصرمالخاصة بمنع التعذيب  كاالتفاقيات األخرل

:  تتميز حقكؽ اإلنساف بالخصائص التالية: حقوق اإلنسان صخصائ :ثانيا

كممؾ فيي ممؾ لؤلفراد باعتبارىـ بشر  ال تكّرثك تكتسبكال  تشترم الحقكؽ اإلنساف  -

. باعتبارىـ جماعة بشرية فيي بذلؾ متأصمة في كؿ فرد لشعكب

ليس مف حؽ أحد أف : لمتصرؼ فبل يمكف انتزاعيا كغير قابمةإف حقكؽ اإلنساف ثابتة  -

تعترؼ بيا قكانيف دكلتو، أك عندما تنتيكيا تمؾ  كلك لـيحـر شخصا مف حقكقو كإنساف حتى 

. 2القكانيف

باعتبار أنيا حقكؽ ينتفع بيا كؿ إنساف عمى كجو األرض، فيي ليست مكجية  :العالمية -

لفئة دكف أخرل، بغض النظر عف الديف أك المغة أك الجنس أك الرأم السياسي أك أم رأم 

 .آخر

، مدنية، سياسيةحقكؽ اإلنساف تشمؿ مختمؼ الحقكؽ اإلنسانية سكاء كانت  :الشمكلية -

. كثقافية، اجتماعية اقتصادية

 أخرياتياأم تكامؿ الحقكؽ فبل يمكف ممارسة حؽ أك حقكؽ معينة بمعزؿ عف  :التكاممية -

. 3مف الحقكؽ، أك إعطاء أفضمية ألم مف الحقكؽ عمى حساب أخرل

                                           
1

 .19، 18. ، ؿسابكهزجع ، هللاعًش ععذ 
2

. 28.، ؿسابك ، يشجعصٌذعهٍبٌ أثٕ  ، عهًانذثبطعهً يحًذ 
3

 .24.ؿ ،هزجع سابك ل عجذ انًٕنى طؾطٕػ،ايِ
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اإلنساف قكاعد ممزمة عمى الصعيد الدكلي يكقع  ؽلحقك: إلزاميةحقكؽ اإلنساف تتمتع بقكة  -

. دكلية إجراءاتعمى مف يخالفيا 

حقكقا  تمنح لؤلفرادالمكاثيؽ  إف :اإلنساف لمفرد حقكقا دكلية بطريقة مباشرة تمنح حقكؽ -

حالة انتياؾ حقكقو مف طرؼ دكلة أجنبية  مباشرة، كفيدكلية تتصؿ بصفتو اآلدمية بطرؽ 

المنصكص عمييا في المكاثيؽ الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف أك  إلى اآللياتيمجْا الفرد 

ذا كافا عف طريؽ دعكل الحماية الدبمكماسية، يمجأ لدكلتو لتمارس حقو االنتياؾ صادرا  كا 

. 1كالقضائية إلنصافو الداخمية السياسيةلجأ ألجيزتيا عف دكلتو عميو أف م

 غير الحكومية تالمنظما :الثاني المبحث

ت قكمية دااحم تنظيمات أك جمعيات أك اتقالمنظمات الدكلية غير الحككمية  إفّ 

تشكؿ اإلجماع حكؿ تعريفيا فإنيا أصبحت حقيقة  غياب الكاحدة، كرغـيتعدل نشاطيا الدكلة 

مف الخصائص عف  تميزت بمجمكعةك تعريفيا فتعدد ،الحياة كتأثير في كليا دكرخاصة  قكة

 .تطكر اىتماميا بحقكؽ االنسافب كقد تطكرتباقي القكاعد األخرل 

 المنظمات غير الحكومية  :المطمب األول

 نشأة المنظمات غير الحكومية : أوال

غير الحككمية في  تتزايد دكر المنظما ملعبت المتغيرات الدكلية الجديدة دكرا ىاما ؼ

مع التطكر  خاص خاصةالنزاعات الدكلية بشكؿ  مالعبلقات الدكلية بشكؿ عاـ كؼ

                                           
1

. 20-19.ؿ.، ؿ(2005نهُؾش  انجذٌذحانجبيعخ  سدا: اإلعكُذسٌخ)الذولي لحموق اإلًساى  ، انقبٌَٕخهٍفخعجذ انكشٌى عٕض 
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ة التي كالمكاصبلت كالتقنية الحديثككذا التقدـ اليائؿ في مجاؿ االتصاؿ  التكنكلكجي،

 .نكشافيةساىمت في ازدياد درجات اال

قبؿ التطرؽ الى تعريؼ المنظمات غير الحككمية ال بد مف الحديث عف تطكر ىذه 

باإلضافة الى الظركؼ  المنظمات،بشكؿ عاـ حتى نتمكف مف معرفة خمفية ىذه  المنظمات

 .فيياالتي نشأت 

 1617ظيكر أكؿ منظمة غير حككمية يعكد إلى سنة ف بعض الدراسات إلى أتشير 

 1624" ككاكارس"منظمة مذككرة اسميا ىي منظمة األصدقاء  أقدـلكف  ،دكف تحديد ىكيتيا

 .1كىي منظمة ذات طابع ديني تقـك عمى تقديـ المساعدات اإلنسانية

عثات لكف ظيكرىا ارتبط فيما بعد بظيكر الجمعيات الدكلية التي ارتبطت بدكرىا بالب

التبشيرية، التي كانت ترسميا الدكؿ األكركبية لمعالـ مثؿ الجمعية المناىضة لمرؽ التي 

  2ببريطانيا، 1887تأسست سنة 

حقكؽ  كالدفاع عفأفكار تحريرية مف  كما حممتو باإلضافة الى افرازات الثكرة الفرنسية

حجر الزاكية في البناء الديمقراطي يكمف " ،"اليكس دم تك كفيؿ"االنساف كما جاء في قكؿ 

 .اإلشارة منو الى المنظمات التي تدافع عف حقكؽ اإلنساف م، ؼ"في العمؿ الجمعكم

اما مرحمة الحرب العالمية األكلى كالثانية عرفت المنظمات غير الحككمية تراجعا بسبب 

انتشار الفكر الشمكلي طبيعة الظركؼ الدكلية السائدة كفشؿ عصبة األمـ في أداء كظيفتيا ك
                                           

Genévrière biville, développement de la structure international (Paris, 1952), P250. 
1
  

2
Jacque balla oud, droit de l’homme et organisation international (Paris : Mon Archis ,2eme ed, 2004), p205. 
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لـ يكف المجاؿ مفتكح بشكؿ  األنظمة الديكتاتكرية الفاشية كالنازية حيث كالمتطرؼ، كتسمط

 .ك مف طرؼ الشخصياتكبير إال مف خبلؿ النشاط السرم أ

الصراع  ةفعرفت المنظمات غير الحككمية أزمات كثيرة نتيج 1965-1948أما مرحمة 

فأثر ذلؾ الصراع عمى  المعسكريف،بيف الحرب الباردة  اثناء قائـاأليديكلكجي الذم كاف 

 كالحد مفالمنظمات غير الحككمية مما خمؽ انشقاقات داخمية فييا أدت الى اضعافيا 

 .1كدكرىاقدراتيا 

ف كؿ المنظمات أصابيا ىذا االنشقاؽ بؿ كانت السمة الغالبة في أ مكىذا ال يعف

الفترة لـ يكف ليذه كؿ كبير كبفاعمية، كفي نفس حيف كانت منظمات غير حككمية تنشط بش

مجمكعة ضعيفة في دكؿ بسبب االستعمار اذ ظيرت كيا في دكؿ الجنكب األخيرة حضكرا ؽ

في  ألنيا كانتشرؽ اسيا كتأخرت الدكؿ االفريقية حتى الستينات  البلتينية كجنكبأمريكا 

 .كالتحررمرحمة االستقبلؿ 

خاصة في تغير المفاىيـ كمضمكف المصطمحات أدل التغيرات التي يعرفيا العالـ 

ف كانت قبؿ خاصة بعد نياية الحرب الباردة، كا  الى تغيير في مكقع كدكر الفكاعؿ األخرل 

 اتىذا التاريخ دكر لمفكاعؿ األخرل خاصة المنظمات الدكلية كالشركات متعددة الجنسي

تكفي مفرداتو لكصؼ القكل ننا ال نممؾ حتى  قامكسا بأ" جكف ركجي "كغيرىا، كما قاؿ 

ة المعاصرة ،كفي ظؿ العكلمة تتدخؿ الجديدة التي تحدث التحكؿ الحالي في السياسة العالمي

                                           
1
Chiang Pliheng, non-governmental organization, identity role and function (New York: pareger publishers, 

1981), p.104. 
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ارس ـالثقافية كالعممية كالقانكنية كت،السياسية  ،في مختمؼ قطاعات الحياة االجتماعية

 .1نشاطيا كفؽ القكانيف الداخمية لمدكؿ

 :مراحؿالمنظمات غير الحككمية في ثبلث  نشأةنمخص ف الى جانب ما سبؽ يمكف أ

 حيث كانت المنظمات ذات طابع ـ، 1800ظير ىذا الجيؿ في بدايات : الجيؿ األكؿ

 .تبشيراؿكارتبطت بديني خيرم 

  حيث  ،خاصة بعد الحرب العالمية الثانية 20ظير في منتصؼ القرف : الثانيالجيؿ

 .يـ الخدماتعمى أعماؿ الرعاية كتقد اكانت ترتكز نشاطاتو

 تنشط في الكقت الحالي كيرتكز نشاطيا خاصة حكؿ حقكؽ االنساف مكالت: الجيؿ الثالث. 

 التعريفي  اإلطار :انياث

نجد كممة منظمة تعتبر أكبر مصدر لمخطط  عاـ، حيثبداية نضع تعريؼ لممنظمة بشكؿ 

سمطكم في مؤسسة بنية ذات نشاط المفظ، فيناؾ مف يستخدـ ىذه الكممة لمتعريؼ بفي داللة 

كىناؾ مف يتعامؿ معيا باعتبارىا اطارا لجمع األنشطة في كحدات كربطيا بعبلقات  ،ةفممع

 .2فراداألتالي تكفير بيئة مناسبة لعمؿ اؿسمطكية كب

تسمية أطمقت أكؿ مرة عند تأسيس األمـ المتحدة كتعني المنظمة  فالمنظمات غير الحككمية

ىذه المنظمات باتفاؽ يعقد بيف أشخاص  الرسمي، كتنشأالبعيػدة عف الكياف الحككمي أك 

ىذه  حككمييف، كتتكلىكىيئات غير حككمية كمػا أنيا تضـ أساس ممتمكيف كأعضاء غير 
                                           

1
كهٍخ انحقٕق ٔانعهٕو  :جبيعخ انجضائش) يُؾٕسحغٍش س يبجغتً الباردة، هذكزةهٌيت لفتزة ها بعذ الحزب ألالتٌظيز في الذراساث ا خبنذ يعًش جُذنً،

 .     37ص  ،(2007/2008انغٍبعٍخ،

.7ؿ، (2002 انحذٌث،عبنى انكتت  :االسدٌ)، الوٌظواث ، تٌظينعبنىيؤٌذ ععٍذ 
2
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مف  .أصبلعادة أك ال تستطيع القياـ بيا 1 المنظمات القياـ بمياـ ال تقـك بيا الحككمات

بعد المنظمة غيػر الحككميػة عػف  خبلؿ ىذا التعريؼ نجد أنو يركز عمى نقطة أساسية كىي

إلى جانب أنيا تقـك بأعماؿ ال تستطيع الحككمات القياـ بيا مما  الرسمي،الغطاء الحككمي 

مكمؿ لدكر الحككمات كأحيانا أخرل أىـ مف  الحككمية،يػكحي بػأف دكر المنظمات غير 

 .دكرىا

ح، ينظميػا كما أف المنظمات غير الحككمية مجمكعات طكعية ال تستيدؼ الرب

عمميا حكؿ مياـ معينة كيقكدىا  ، كيتمحكردكليمكاطنػكف عمػى أساس محمي أك قطرم أك 

أشخاص ذكك اىتمامات مشػتركة كىػي تػؤدم طائفػة متنكعة مف الخدمات كالكظائؼ 

اإلنسانية، كتطمع الحككمات عمى انشغاالت المكاطنيف كترصد السياسػات كتشجع المشاركة 

 .2الدكلية تالسياسية عمى المستكل المجتمعي فضبل عمى مساعدتيا في رصػد كتنفيػذ االتفاقػا

الكعي عف  كىي تعبرلحككمة ما  كال تنتميغير كطنية  منظمات: "بأنياجكزيؼ نام عرفيا 

 ."العالمي حيث تقـك بالضغط عمى الحككمات مف أجؿ تغيير سياستيا كالرأم العاـ العالمي

مف خبلؿ تعريؼ جكزيؼ نام نجد أنو يركز عمى بعد آخر لمدكر الذم تقـك بو كىك عممية 

العاـ العالمي اتجاه قضايا أم ممارسة الضغط بكاسطة حشد الرأم  الحككمات،لى الضغط ع

 .ةمشترؾ

                                           
.286ؿ ،(2002 نهُؾش، نجتشاك: يصش)، الوتخظظتالذوليت وااللليويت  ، انًُظًبدؽكشيعهً ٌٕعف  1  

 .(2017/  ،(30/04 www.UN.org/arabic/NGO/difinition.htm :في"المنظمات غير الحكومية،"  2  
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ىي منظمات تتكفر عمى أربعة " :الحككميةأما بكليتيس فيعرؼ المنظمات غير 

 لتسع كىدفيا كأالدكلية في تركيبيا  الخاصة،تككف منبثقة عف المبادرة  كىػي أفعناصػر 

عمى القكاعد الرئيسية التي  يركز ،politis Nicolasفي تعريؼ بكليتيس  1."تحقيؽ الربح إلى

 :كىي الحككمية،تقـك عمييا المنظمة غيػر 

 .(خارج الحككمات)خاصة ىي نتاج مبادرة  -

 .ليا بعد دكلي في تشكيميا كتككينيا -

  .ليا بعد في أىدافيا  -

 .كغايتيا عدـ تحقيؽ أىداؼ شخصية أك أرباح  -

أنيا منظمػات "بياف المنظمات غير الحككمية فإنيا تعرؼ نفسيا أما حسب ما جاء في 

مسػتقمة ال تستيدؼ الربح، كالتي تعمؿ عمى الصعيد العالمي لتعزيز حقكؽ اإلنساف كالتنمية 

كيضيفكف في ، البيئة كاالستجابة اإلنسانية كغيرىا مف المنافع العامة المسػتدامة كحمايػة

  :م تنظـ عمميـ كيمكف أف نمخصيا فيما يميبيانيـ عمى جممة مف العناصر الت

لدينا الحؽ في التصرؼ عمى أساس المعترؼ بو عالميا كىك حرية التعبيػر كالمجتمػع  -

  .تكتكػكيف الجمعيا

 .ساىـ في ترسيخ العممية الديمقراطيةت -

  .شرعيتنا تستمد مف نكعية عممنا كاالعتراؼ بنا يأتي مف الشعكب كاألعضاء -

                                           
 Joseph Nay , op-cit، p 244 

1
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 .مف خبلؿ االستجابة الشرعية بيف األجياؿدعـ جيكدنا يأتي  -

 .نعمؿ كفؽ الشفافية كالمساءلة بيا،يمكف محاسبتنا مف خبلؿ االنجازات التي نقـك  -

بؿ أكثر مف ذلؾ تضع ىذه المنظمات  ،فعالةنعمؿ عمى أساس البحث العممي كبرامج  -

 ،أقرتيا في ميثاقياغير الحككمية إطارا شامبل لنشػاطيا كعمميػا مػف خػبلؿ األىداؼ التي 

   :كف أف نستخمص جممة مف األىداؼ التي ترمي إليياـكم

معالجة المشاكؿ كالقضايا التي ال تقدر عمييا الحككمات أك غير مستعدة لمتصدم ليا  -

 .بمفردىا

 .السعي إلى تعزيز الحكـ الراشد كالتنمية المستدامة -

 .تعزيز حقكؽ اإلنساف كالتنمية البشرية العادلة -

كما تؤكد المنظمات غير الحككمية في ميثاقيا بأنيا تعمؿ كفؽ مجمكعة مف  البيئةحماية  -

 :المبادئ

  عدـ بناء سياسات المنظمات  كالسياسية، ككذاأكؿ مبدأ كىك ضماف االستقبللية المالية

 .معيفعمى أسس حزبية أك لخدمة طرؼ 

  كالمنظمات األخرلكفؽ شراكة حقيقة مع المجتمعات المحمية كضع برامج فعالة. 

  الشفافية  الجنسيفككذا في جميع النشاطات أك بيف  األشخاص، كاألفرادعدـ التمييز بيف

 .ةاـ بالشفافية في السياسة كاألنشطبحيث البد مف االلتز

 التعامؿ مع حككمات الدكؿ التي تقـك عمييا مقراتيا في إببلغيا بالنشاطات التي تقـك بيا.  
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 تمنظمااؿ»بأنيا فيعرؼ المنظمات غير الحككمية  "إبراىيـ السعادات ؿخمي. د"أما 

فيي  الربح،التي ال تكػكف جػزءا مف الييكؿ التنظيمي لجياز الدكلة كال ىي تيدؼ إلى تحقيؽ 

 .1"منظمات تيدؼ لخدمة العاـ

كفي المنطقة العربية، كعمى الرغـ مف القيكد كالعكائؽ السياسية كالقانكنية، فقد شكمت 

المنظمات غير الحككمية في عدد مف البمداف التي أمكف مف خبلليا إدماج العديد مف 

كقضايا  اإلنساف، المرأةىذه القضايا، حقكؽ  كفي مقدمة، كالكاقع المحميالقضايا في الثقافة 

 .كالعدالة االجتماعيةت التنمية أخرل مف مجاال

دكر المنظمات غير الحككمية في المجاؿ العاـ، أصبحت مكضع جدؿ لـ ينتو بيف  كمع تزايد

ما يزيد عمى عقديف مف الزمف  كلرسائميا كعمى مدلمعارض لكجكدىا كمناصر ليا 

استطاعت ىذه المنظمات أف تكسب أنصارا ليا، كثبتت مكاقعيا، كتربط بيف المستكل الدكلي 

. كالمحمي

فسكؼ نبلحظ أف عمر ىذا المصطمح " المنظمات غير الحككمية" بالعكدة إلى مصطمح

كتابات ذات تشير اؿ يزيد قميبل عمى نصؼ القرف كبالتالي فيك مصطمح حديث لحد كبير،

الصمة إلى أف ىذا المصطمح لـ يكف متداكال قبؿ تأسيس األمـ المتحدة كالتي تأسست عاـ  

بؿ أف المسكدة األكلى لميثاؽ األمـ المتحدة لـ تذكر المنظمات غير الحككمية كلكف  ،1945

بفضؿ ضغكط جماعات مف داخؿ الكاليات المتحدة كخارجيا، تـ إدماج المصطمح في ميثاؽ 

                                           
1 .

 (www.al-jazirah.com  ،22 /3/2017فً "  ،انًُظًبد غٍش انحكٕيٍخ"انغعبداد، اثشاٍْى خهٍم 
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الذم تأسس بمكجب المنظمة الدكلية  1945عاـ " مؤتمر ساف فرانسيكك"ـ المتحدة في األـ

. كلـ يصبح المفيـك متداكال بشكؿ أكسع إال مع بداية السبعينات 

مف أىـ كثائؽ التاريخ في كاحد  ،كفي الحقيقة أف ثمة عبلقة إيجابية بيف ظيكر المصطمح

نتياكات الحككمات ال الذم اتخذتو منذ البدايةبيف الكضع ،ميثاؽ األمـ المتحدة  امالحديث 

غير الحككمية ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، منظمة لعؿ مف أبرز ىذه المنظمات ك  ،ليا

ك مف خبلؿ ىذا يمكف أف نقكؿ بأف المنظمات غير الحككمية ىي ظاىرة  ،العفك الدكلية

ذلؾ عف  ،حديثة حيث تعد كيانات يؤسسيا المكاطف مف أجؿ المشاركة في الشأف العاـ

طريؽ مبادرات حرة مستقمة سكاء عمى النطاؽ المحمي المحدكد أك الكطني أك اإلقميمي 

كة اجتماعية كضميرية، ذات أثر عمى الرغـ كذلؾ في كثير مف األحياف تشكؿ ؽ ،أكالعالمي

عبر عف تدأ مف أنيا ال تمثؿ كال تسعى الستيبلؾ أم نكع مف السمطة فيي مف حيث المب

 .1إرادة المجتمع كالمكاطف

  غير حكومية مفهوم المنظمات(NGOS) 

ىي منظمات مستقمة عف كؿ مف الحككمة ك قطاع األعماؿ، حيث تتركز مياميا عمى 

حة العامة ك خدمة الصالح العاـ بدال مف تحقيؽ الربح أك خدمة مصالح تعزيز المصؿ

مجمكعة ضيقة مف األفراد، كتمكنيا استقبلليتيا مف رصد األداء الحككمي ك مناصرة إجراء 

ك أف تعمؿ ،التخمينات عميو حيث أنيا تحظى باحتراـ كؿ مف الحككمة ك قطاع األعماؿ 

                                           
1

. 63.،ؿهزجع سابك ْبًَ عهًٍبٌ انطعًٍبد، 
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استقبلليتيا عف  الحمكؿ لممخاكؼ المشتركة كما أف ؾعمى التكسط في النزاعات ك إيجاد كذؿ

الحككمة، األحزاب السياسية ك المؤسسات الدينية، يتبع ليا خمؽ رؤية مشتركة لدل 

 .المتطكعيف كالمكارد األخرل ك ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ رؤيتيا ل  تعمؿ عؿ ،مجتمعيا

عف مجاليا أك نطاؽ عمميا، فإف جميع المنظمات غير الحككمية  النظركبغض 

مكجكدة ألجؿ تحسيف حياة الناس أك حؿ مشكمة اجتماعية، فمعظـ المنظمات غير الحككمية 

يؤسسيا أشخاص متحمسكف لمصمحة مجتمعاتيـ أك لقضاياىا غير أف إنشاءىا يتطمب أكثر 

 .1عبلقاتمف مجرد حماس فيك يتطمب المعرفة كالميارات كاؿ

االعتراؼ بأنيا كيانات مكجكدة في الكاقع ك يجب التعامؿ معيا، ك اإلقرار بأنيا ليست 

ضمف التيار الرئيسي داخؿ المنظمة الدكلية، ك بالتالي فإف أقصى ما يمكف أف تتمتع بو في 

 .عممية صناعة القرار داخؿ المنظمة الدكلية ىك أف يحظى بعضيا بكضعية استشارية

صعيد العربي فمـ يجر تداكؿ مصطمح المنظمات غير الحككمية إال مؤخرا أما عمى اؿ

كتقريبا في النصؼ الثاني مف ثمانيات القرف الماضي ك قد تزامف ظيكر المصطمح في 

أخذ ىذا  ،الساحة العربية مع التحكالت الكبرل التي شيدىا العالـ بعد انييار الكتمة الشرقية

األىمية  تالجمعيا" ا أىموتكازف مع مصطمحات أخرل، المصطمح يفرض ذاتو ك يستخدـ باؿ

مف ىذه الجمعيات  األىمية أعادت كصؼ ذاتيا كمنظمات غير حككمية لتنخرط في  رفكثي" 

التيار العاـ الذم تمثمو ىذه المنظمات محميا ك دكليا، ك قد لعبت منظمات حقكؽ اإلنساف 

                                           
1

. 3ؿ ،(2012يكتت ثشايج اإلعالو انخبسجً،: ٔصاسح انخبسجٍخ األيشٌكٍخ) دليل الوٌظواث غيز الحكوهيتفٍهٍظ، أ ٍْالسي ثبٌُذس 
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، حيث استخدمتو لمتعريؼ كالمنظمات اإلنسانية ك التنمكية دكرا ممحكظا في إشاعة ىذا المفيـك

جمعيات "بنفسيا، في كقت لـ يكف مف الممكف أف تطمؽ ىذه المبادرات عمى نفسيا اسـ 

 .بسبب عدـ االعتراؼ الحككمي بيا "أىمية 

كقد استطاعت ىذه المنظمات رغـ كؿ القيكد المفركضة عمييا أف تحتؿ مكقعا سكاء عمى 

كما باتت مكضكعا لكسائؿ اإلعبلـ بؿ المؤسسات البحثية  ،المستكل المحمي أك الدكلي

 .1كاألكاديمية

بأنيا تصبح ألشخاص طبيعييف أك معنكييف خكاص مف " "Antoine Gazano"اعرفو -

 كتخضع لمقانكفلتحقيؽ الربح  كبنشاطيا كال تيدؼجنسيات مختمفة دكلية بطابعيا، بكظائفيا 

." الداخمي لمدكلة التي يكجد فييا مقرىا

يعبر بالفعؿ عف سمى المنظمات غير الحككمية كالخبلصة أنو ليس كؿ مف يحمؿ ـ

منظمات دكلية غير حككمية، ففي الجزائر مثبل تكجد منظمات غير حككمية عديدة تحمؿ 

حمية، نذكر الـمنظمات دكلية عمى اعتبار أنيا تعنى فقط باألمكر  كلكنيا ليستىذا االسـ 

 لمحفاظ مينارؼ،، الجمعية الثقافية كالتضامف كالتنميةالكطنية لمتطكع  الجمعية)مف بينيا 

، الحركة اإليككلكجية كالصحة لئليككلكجيا العمميةبتبسة، الجمعية  كالعناية البيئيةعمى اآلثار 

 .2(الجزائرية

                                           
1

 .28-20ؿ.ؿ ،هزجع سابكٌغشي يصطفى،  
2

جبيعخ انجضائش، كهٍخ انحقٕق ٔانعهٕو )يبجغتٍش غٍش يُؾٕسح ، يزكشح دور الوٌظواث غيز الحكوهيت في حوايت حموق اإلًساىؽبثٕ ٔعٍهخ، -

. 74، ؿ(2002/2003 ،اإلداسٌخ



 اإلطار المفاهيمي                                    :             الفصل األول

 

 
41 

المنظمات غير الحككمية تندرج ضمف اتجاىيف أساسييف، كؿ التعريفات فإف كمف خبلؿ 

: كالثاني قانكنياألكؿ فقيي 

تككف الجمعيات دكلية، ينبغي  ملؾ.... "إلى أنو" مأكتيؿ"يشير األستاذ  :التعريف الفقهي -

مفتكحة لعناصر متماثمة مف أمـ مختمفة،  أف تككف دكلية: الشركط التالية أف تتكفر عمى

ريؼ االتع قكيتضح مف ىذ" ىيئة دائمة كأف تتضمفتيدؼ لتحقيؽ الربح،  أالىدفيا عاـ، 

 كالمكضكعية، عمى المجكء إلى العناصر الذاتية "أكتمي، كبكليتس" اتفاؽ الفقييف ةالمركب

. ككسيمة إليجاد تعريؼ ليا

لـ يتـ االعتراؼ بالمنظمات غير الحككمية مف الناحية القانكنية : من الناحية القانونية -

الصادر عف  288فقد بّيف القرار ،األمـ المتحدة ىيئة عمى المستكل الدكلي إال في عيد 

مجمس االقتصادم ك االجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة تصكرا قانكنيا ليذه الييئات بأنيا كؿ 

في كقد ألغي ىذا القرار ،  1الحككمات  منظمة دكلية لـ يتـ إنشاؤىا بمكجب اتفاؽ بيف

قدـ تعريؼ لممنظمات غير الحككمية في الفقرة السابعة  ،عمى نفس المجمسالصادر  ـ1296

لـ يتـ إنشاؤىا بمكجب  منظمات الدكليةتعد منظمات غير حككمية،   بأف مف الجزء األكؿ

اتفاقيات بيف الحككمات، بما فييا المنظمات التي تقبؿ أعضاء تعينيـ السمطات الحككمية، 

 .2حرية التعبير بيذه المنظماتك بشرط أف ال تعرقؿ األعضاء المنتميف إلى ىذه الفئة 

 
                                           

1
انغٍبعٍخ  جبيعخ انجضائش، كهٍخ انعهٕو) ؽٕسحيٍ أطشٔحخ دكتٕساِ غٍشغيز الحكوهيت في العاللاث الذوليت،  وهكاًت الوٌظواثدور  عٍبد يهٍكخ، 

. 39ؿ، (2002/2003ٔاإلعالو، 
2

 .169، ؿ(1998دٌٕاٌ انًطجٕعبد انجبيعٍخ،: انجضائش) لاًوى الوجتوع الذولي الوعاطزثٍ عًبس تَٕغً،  
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 خصائص المنظمات غير الحكومية : نيلمطمب الثاا

  :أف نستنتج مجمكعة مف الخصائص التي تميزىا مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف

 كذلؾ عففالمنظمات غير الحككمية تكسب الصفة الدكلية،  :اكتساب الصفة الدكلية 

جنسية معينة، بمعنى أف إضفاء الصفة الدكلية مف اتساع نشاطيا عبر ؿطريؽ عدـ انتمائيا 

خدمة معيف بؿ ر عمميا في خدمة شعب صنحكال م، لجنسية بذاتيا كعدـ انتمائياالعالـ، 

 .اإلنسانية جميعا

 حيث تتبع السمة األساسية المشتركة ليذه المنظمات مف حقيقة نشأتيا  :المبادرة الخاصة

أف يفترض أنيا تتـ كفقا لمبادرات فردية ك استجابة تمقائية لمشعكر بالحاجة إلى تنظيـ 

رض أنيا تمارس نشاطيا بشكؿ كمف عبلقتيا بالدكؿ ك الحككمات، حيث يفت الصفكؼ

كبعيد عف التأثير الحككمي ليس معنى ذلؾ أف ىذه المنظمات تشغؿ حركة ، 1مستقؿ

مناىضة لمدكؿ بؿ العكس فإف العديد مف الدكؿ، إيمانا بأىمية دكر المنضمات غير 

الحككمية في تحقيؽ المصالح الكطنية كالتعاكف الدكلي، تقـك بدعـ ك تشجيع ىذه المنظمات 

. رؽ ككسائؿ متنكعة دكف أف تتدخؿ في شؤكنيا أك تحاكؿ التأثير عمى نشاطيا ك مكاقفيابط

 صدركتعتمد في ـ ،الحككماتعمى الدكلية غير الحككمية تقـك  بعض المنظماتناؾ كف قؿ

التي أسست مف طرؼ  "تنمية إفريقيا"مؤسسة  كمثاؿ ذلؾتمكيميا عمى مصادر رسمية 

                                           
1

. 53، ؿهزجع سابكعٍبد يهٍكخ،  
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عف طريقة صرؼ  تمكيبلتيا منو، كىي مطالبة باإلعبلف كؿكتستمـ ، الكونغرس األمريكي

 .1ىذه األمكاؿ في إفريقيا لكنيا رغـ ذلؾ تبقى منظمة غير حككمية

 تتككف المنظمات الدكلية غير الحككمية مف ىيكؿ رسمي، أم مف  :الييكؿ التنظيمي

، كجياز إدارم يقابؿ األمانة كآخر تنفيذمأجيزة مختمفة عادة تككف ممثمة في جياز عاـ 

العامة في المنظمات الحككمية، ككؿ جياز مككف مف مجمكعة مف األفراد المؤىميف كالجاديف 

أدكات ككسائؿ  كليذه األجيزةكالذيف يتـ ترشيحيـ مف قبؿ المجمكعة التأسيسية لمدة معينة، 

ىا أك المنكه عنيا تحقيؽ الغايات كاألىداؼ كالمصالح المشتركة المنصكص عميؿكممارسات 

 .2في النصكص المنشأة أك أم اتفاؽ الحؽ مكمؿ أك معدؿ

 ليدؼ اإلنساني الذم تسعى إليو المنظمات غير إف ا :ال تسعى إلى تحقيؽ الربح

الحككمية جعميا منظمات ال تيدؼ إلى الربح، كال إلى تعزيز الجانب المادم ليا كمنظمة، 

نما  مساندة حقكؽ اإلنساف بصفة عامة مف مبادئ كأفكار كالركحيات أكثر، بما تنشره  تخدـكا 

ىذه الخاصية ال تنفي  فإف الدكلية، كبالمقابؿعمؿ عمى تطكير مجاالت الحياة كالعبلقات تك

ليا بدعـ  كمنشكرات تسمحكجكد بعض المنظمات غير الحككمة التي تقـك ببيع كنشر كتب 

. اطيوباشتراكات منخرميزانيتيا مف أجؿ االستمرار، كىي بذلؾ ال تكتفي 

                                           
1

جبيعخ انجضائش، ) حسغٍش يُؾٕاجغتٍشؽٓبدح انى، يزكشح نٍُم العاللاث الذوليتالوٌظواث كفاعل جذيذ في تطور الماًوى الذولي و انعشثً ٍْٔجخ،  

 .33.،ؿ(2003/2004كهٍخ انعهٕو انغٍبعٍخ ٔ اإلعالو، 
2

( 2009،ٔانُؾش ٔانتٕصٌعانٕٓيخ نهطجبعخ  سدا: انجضائش)والتطور الوٌظواث الذوليت غيز الموهيت في الماًوى الذولي بيي الٌظزيت عًش ععذ هللا،  

. 26ؿ
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 أف  أم: كالدكليةالشخصية القانكنية بالمنظمات الدكلية غير الحككمية  تمتع عدـ

 ال تخضع لقكاعدتع بالشخصية القانكنية الدكلية كالمنظمات الدكلية غير الحككمية ال تتـ

نما تخضع لقكانيف دكلة المقرالقانكف   .الدكلي كا 

 أهداف المنظمة الدولية غير الحكومية 

ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ معينة فمعظـ المنظمات الدكلية غير الحككمية ليا أىداؼ محددة  -

.  حكؿ مكضكع معيف كالبيئة، حقكؽ اإلنساف، العكلمة، فيي تتدخؿ في مجاالت عديدة

شأ في ظؿ القانكف الخاص أم قانكف الدكلة التي تنشأ في رحابيا كليس في ظؿ القانكف تف -

. الدكلي

تتصؼ بالصفة الحككمية أم أنيا ال تعمؿ تحت  الحيث غياب الصفة الحككمية  -

تعمؿ ىذه حيث يظير في تسميتيا كأعماليا  كىذا ما، كبرامجيابخططيا  كال تسيرسيطرتيا 

قرارات تدعميا ىذه الحككمات  كأفكار كحتىمحاربة مبادئ عمى المنظمات غير الحككمية 

 .، كالتعذيب كغيرىامثبل كالتمييز العنصرمكالتفريؽ، 

باإلضافة إلى الخصائص السابقة التي تميز المنظمات الدكلية غير الحككمية، ىناؾ 

 1مجمكعة خصائص أخرل العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف

تعكس كاقع حقكؽ اإلنساف في  كالدقيقة كالحديثة التي المكثقةاالعتماد عمى المعمكمات  -

. الدكلة بشكؿ مكضكعي غير مبالغ فيو

                                           
1

 http://www.pl.lp.oy26 /03/2017فً"، دور الوٌظواث الوجتوع الوذًي في حوايت حموق اإلًساى "يحًذ انطشأَخ، 
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التكاصؿ مع الحككمة كأداة أساسية تمكف المنظمات مف الحصكؿ عمى المعمكمات في  -

. سبيؿ تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف

التمثيؿ أك انضماـ األعضاء إلى المنظمات لضماف تمثيؿ أكسع ليا في مختمؼ  -

. المجاالت

كالحد مف التعاكف مع المنظمات األخرل المشابية، مما يتبع االستغبلؿ األمثؿ لممصادر  -

. االزدكاجية في العمؿ

في مجاؿ تعزيز الكعي بحقكؽ  كتأكيد دكرىاجذب اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة،  -

. اإلنساف

 ةمضركراحتراـ سيادة القانكف لضماف عدـ التعرض إلى انتقاد أك تدخؿ مف قبؿ أم جية  -

. قكانيف الدكلة التي تعمؿ بيا المنظمة احتراـ

 الدولية غير الحكومية بحقوق اإلنسان  اهتمام المنظماتوتطور : المطمب الثالث

العوامل المساعدة عمى ممارسة دورها في مجال حماية حقوق اإلنسان  :أوال

بالعكدة إلى العكامؿ التي ساعدت المنظمات الدكلية غير الحككمية في سعييا لترسيخ ثقافة 

نجد ىناؾ عدد كبير حيث تعددت اىتماماتيا لتشمؿ مختمؼ جكانب الحياة  ،حقكؽ اإلنساف

. كترقيتيامدل حقكؽ اإلنساف في العالـ  كالسير عمىاإلنسانية 

  تقؼ في كجو المنظمات الدكلية  كالعراقيؿ التيتحّرر ىذه المنظمات نسبيا مف القيكد

المعنية بحقكؽ اإلنساف ذلؾ أف دكر المنظمات في حماية حقكؽ اإلنساف يصطدـ أحيانا 
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كثيرة بقاعدة السيادة الكطنية، كعدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، األمر الذم 

نما المنظمات غير الداخمي لمدكلة، بي كحرياتو لمقانكفيؤدم إلى ترؾ حماية حقكؽ اإلنساف 

 1.الحككمية تستطيع ممارسة دكرا بحرية أكثر ككنيا منظمات كطنية أك عالمية غير حككمية

  حقكؽ اإلنساف، باعتبارىا أحد عناصر اإلصبلح  كالخارجي بقضاياازدياد االىتماـ الدكلي

. السياسي في العالـ

  القياـ برصد انتياكات حقكؽ اإلنساف  كنشاطيا فيأىمية دكر منظمات حقكؽ اإلنساف

 .2كتقصييا

  مما أعطى ليذه المنظمات دعما كدكليةازدياد االىتماـ بإقامة شبكات دفاعية إقميمية ،

. كسياسيا كفنياماليا 

  ثكرة التكنكلكجيا كاالتصاالت التي صاحبت العكلمة التي أدت إلى انييار الحكاجز بيف

 لالذم انعكس عمى دكر ىذه المنظمات حيث أدت إؿ الدكؿ كالكيانات المختمفة، األمر

 .3انعكس ذلؾ عمى تغير مفيـك سيادة الدكلة أساليبيا كأدكاتيا كقدتطكير 

  أف عضكية ىذه المنظمات قاصرة عمى األفراد دكف الحككمات، كما أف تمكيميا يأتي عف

. الحككمات، األمر الذم يجعميا بعيدة عف التأثر بمكاقؼ كالتبرعاتطريؽ اإلعانات 

                                           
1

. 408ؿ، سابكهزجع ، ادعٍىْبًَ عهًٍبٌ انط 
2

. 121ؿ ،(2008األعشح، انٍٓئخ انًصشٌخ انعبيخ نهكتبة، يكتجخ) الوذًيالووسوعت العزبيت للوجتوع يبًَ قُذٌم، أ 
3

. 121ؿ ،هزجع سابكد، عًٍبْبًَ عهًٍبٌ انط 
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  أف المنظمات غير الحككمية أصبحت محؿ اعتراؼ نتيجة لدكرىا الفعاؿ في تعزيز

ميثاؽ األمـ  مف 71 مادةاؿإلى ذلؾ نص  كقد أشاراإلنساف بأية كسيمة  كتطكير حقكؽ

لؤلمـ  كاالجتماعي التابعالمتحدة، كاستنادا إلى ىذا النص اعترؼ المجمس االقتصادم 

 كالييئات غيرت المتخصصة التابعة ليا بأىمية ما تقـك بو المنظمات المتحدة ككذلؾ الككاال

 كاالجتماعي كلجنة حقكؽالحككمية، كلعؿ أغمب المعمكمات التي تصؿ المجمس االقتصادم 

. اإلنساف التابعة لو ىي تمؾ التي تصمو مف تمؾ المنظمات غير الحككمية

عبلنات دكليةف عيكد كما شجع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كمتابعتو ـ أخرل في  كا 

ىذا الخصكص عمى تأسيس حركات كمنظمات غير حككمية، ترفع شعار الدفاع عف حقكؽ 

. كحفظ كرامتواإلنساف 

في عاتقيا مسؤكلية الدفاع عف حقكؽ  ذخألامؿ أدت بالمنظمات غير الحككمية كؿ ىذه العك

 .كترقيتيا كحفظ كرامتيااإلنساف أك احتراميا 

ظمات غير الحكومية بحقوق اإلنسان مظاهر اهتمام المن: ثانيا

كبت المنظمات غير الحككمية مجمؿ التغيرات التي حصمت عمى الساحة الدكلية اذ كا

: حقكؽ اإلنساف فمف ىنا كتدعيـ احتراـ

انتياكات الحككمات ليا، مستخدمة في ذلؾ أساليب  كالحريات ضدالدفاع عف الحقكؽ  -

الذيف تتعرض  كمساعدة األفراد، االنتياكات العاـ كنشرمتعددة مثؿ التأثير عمى الرأم 
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 كذلؾ بحؽحقكقيـ لبلنتياكات، كرفع الكثير منيا إلى ىيئات الحامية لحقكؽ اإلنساف، 

. لحقكؽ اإلنسافالمعترؼ بيا بمكجب االتفاقيات الدكلية ( الشككل)الطعف 

لتعاكف مع المنظمات الدكلية األخرل، كاإلقميمية في دفع مسيرة حقكؽ اإلنساف إلى ا -

 .1كمراعاتيااحتراـ تمؾ الحقكؽ،  كالعمؿ عمىاألماـ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

. 121ؿ، سابكهزجع اد، ٌىْبًَ عهًٍبٌ انطع 
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 واستنتاجات  خالصة

ظيكرىا بظيكر  ارتبط. اإلنسافحقكؽ اإلنساف ىي حقكؽ أصيمة في طبيعتيا تكلد مع 

 .الفبلسفةمحؿ اىتماـ الكثير مف  اإلنسانية، ككانتالحضارات 

أف ىذه األخيرة كرست في مختمؼ  الدكؿ، كحيثأصحبت حقكؽ اإلنساف جزء مف دساتير 

 .كحرياتوحقكؽ اإلنساف قكانينيا ضركرة حماية 

إنو مف الضركرم عند الحديث عف حقكؽ اإلنساف كأليات حمايتيا كالضمانات الكفيمة بذلؾ 

أف نتحدث عف الدكر الذم لعبتو كمازالت تمعبو المنظمات غير الحككمية في حماية كترقية 

 .الحرياتمختمؼ 

كاألكيد أف المنظمات غير الحككمية كاف تكجييا األساسي ىك دفاعيا عف حقكؽ اإلنساف 

أنيا ساىمت كبشكؿ كبير في  كاألحداث السائدة، حيثالعالـ خاصة مع التطكرات  في

الضغط إلنجاح العديد مف االتفاقيات الميتمة بحقكؽ اإلنساف كتزايد دكرىا كمكانتيا عمى 

   .رسميتحدة بشكؿ الصعيد الدكلي باعتبارىا تممؾ الصفة االستشارية مع األمـ الـ

 



 

الثاني الفصل  
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 تمهيد
لقد شيد مفيـك حقكؽ اإلنساف في السنكات األخيرة تطكرا ميما ك تغيرا كبيرا خاصة 

إذ أصبح يطغى عمى الكثير مف مجاالت  ،1992خالؿ فترة االنقالب الذم حدث سنة 

البحث في إطار القانكف الدستكرم ك الدكلي العاـ، ظيرت العديد مف المنطمقات الفكرية التي 

حاكلت أف ترسـ ليذا األخير أحد المياديف العممية الحيكية، فحقكؽ اإلنساف في الجزائر مرت 

لتحكؿ الذم حدث بعدما كانت بعدة تطكرات شيدتيا البالد خالؿ االنقالب العسكرم ك ا

العمؿ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف  ،تعتمد عمى الحزب الكاحد ك انتقاليا إلى التعددية الحزبية

 .مف خالؿ إنشاء منظمات غير حككمية
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 اإلنسان في الجزائر ضمن الخطاب الرسمي حقوق: األولالمبحث  

 اإلنسان في المنظومة الدستورية حقوق: المطمب األول

 1989دستور 
عمؿ الدستكر عمى ضماف المساكاة في ممارسة الحقكؽ السياسية كحؽ التصكيت 

المادة "حسب  كالترشح لعضكية المجالس ك تقمد الكظائؼ العامة، ك حؽ إنشاء الجمعيات

الدفاع الفردم عف طريؽ الجمعيات عف الحقكؽ األساسية لإلنساف كعف الحريات " "32

ر كانشاء الجمعيات مضمكف حريات التعبي  39 المادة نة، كنصتضمكالفردية كالجماعية الـ

كذا المساكاة أماـ القضاء، حيث أف السمطات القضائية ىي الحامية لممجتمع  ،لممكاطف

ك كذلؾ إعطاء حؽ المجكء إلى القضاء  "130المادة  "ىذا حسب ما نصت عميوحرياتو كك

كالمساكاة أمامو، كما عمؿ عمى ضماف الحقكؽ األساسية كالحقكؽ كالحريات كعمى رأسيا 

حسب ما جاء في نص )حرية المراسالت األمف كحؽ التنقؿ كحرية السكف ك حؽ في الحياة،

كحرية االجتماع الرأم العاـ  ،الفكرية كحؽ العقيدة كالعبادةككذلؾ الحقكؽ ( 33المادة 

إلى الحقكؽ ذات الطابع االقتصادم ك االجتماعي كالعمؿ ك حؽ كأشار  ،كتأسيس الجمعيات

 .1ةالصحالممكية ك 

 1996دستور
إذ أنو نص عمى ضماف الحريات األساسية  1989فقد عمؿ بمثؿ ما عمؿ دستكر 

 الفرديةكالحريات الدفاع عف الحقكؽ األساسية  كالمكاطنيف ككذا ضمافكحقكؽ اإلنساف 
                                           

.1989لسنة  09الجريدة الرسمية رقم  1989فيفري  23، الصادر في 1989، دستور الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1  
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ما جاء بيا  كذلؾ عكس، كما أنو عمؿ عمى إعطاء حؽ إنشاء األحزاب السياسية كالجماعية

 ،كعدـ انتياكياىذا الدستكر الدكلة ىي الضامف لحقكؽ اإلنساف  كقد جعؿفي الدستكر األكؿ 

في  كألكؿ مرة ،مف األىمية التي أعطاىا ىذا الدستكر .بيا مسمأشارت إلى معاقبة كؿ مف 

ضماف انسجاميا مع ىدؼ  لمقكانيف، بالتاليالرقابة الدستكرية  كالذم يمس19 96سنة 

القضاء  ـكالمساكاة أماذلؾ ضماف استقاللية القضاء كالحؽ الثقافي  كباإلضافة إلىحمايتيا 

 .1أنو ال يخضع القاضي ألم ضغط اال

 2008،2002ر دستو

الحكـ في أفريؿ يز بكتفميقة ليعمف منذ تكليو ا جاء رئيس الجميكرية عبد العزـبعد

، دعت إلييا 2008ك 2002 جزئية سنتي، نيتو في تعديمو، في عمميتي مراجعة 1999

الضركرة الظرفية التي أممتيا المطالب التي عبرت عنيا شرائح كبيرة مف المجتمع، حيث 

مكرر التي تنص عمى  3إدراج المادة  2002 أفريؿ 10شمؿ التعديؿ األكؿ الذم تـ بتاريخ 

االمازيغية ىي لغة كطنية تعمؿ الدكلة عمى ترقيتيا كتطكيرىا بكؿ تنكعاتيا المسانية عبر “أف 

أما . ، كذلؾ بمبادرة مف رئيس الجميكرية بعد أخذ رأم المجمس الدستكرم”التراب الكطني

ت دستكرية فقد أقر خمسة تعديال 2008نكفمبر  12المراجعة الثانية لمدستكر التي تمت في 

اقترحيا الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، يمغي أحدىا تقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة 

، فيما شممت األحكاـ األخرل التي مسيا 1996مف دستكر  74المنصكص عمييا في المادة 
                                           

، الجريدة 07/12/1996المؤرخ في  96/483، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996ردستو الشعبية،الديمقراطية  الجمهورية الجزائرية

.1996لسنة  76الرسمية  1  
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التعديؿ حماية رمكز الثكرة كترقية كتابة التاريخ كتدريسو كترقية الحقكؽ السياسية لممرأة مع 

عادة النظر في تنظيـ السمطة ت مكيف رئيس الجميكرية مف الترشح ألكثر مف عيدة رئاسية، كا 

مشركع دستكر جديد لتتكيج اإلصالحات . التنفيذية مف خالؿ استحداث منصب الكزير األكؿ

، عف 2011أفريؿ  15إعالف الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في خطاب تاريخي لألمة في 

لية كمصيرية لمتغيير اليادئ كتقكية دعائـ الديمقراطية، مف خالؿ دخكؿ البالد مرحمة مفص

تطبيؽ برنامج إصالحات سياسية عميقة، جاء اإلعالف عف أكلى إجراءاتو في مجمس الكزراء 

سنكات مف إرسائيا، فيما بادر الرئيس  9بإقرار رفع حالة الطكارئ بعد  2011فيفرم  3في 

كاسعة حكؿ مختمؼ المحاكر المحددة في برنامج بتعييف لجنة لقيادة مشاكرات سياسية 

اإلصالحات السياسية، قامت باالستماع لمختمؼ فعاليات المجتمع السياسي كالمدني في 

الجزائر كضبط مقترحاتيا الخاصة بيذه المحاكر، كفي مقدمتيا المحكر الخاص بمشركع 

كؿ كبتكميؼ مف رئيس مرحمة التنفيذ الفعمي بتنصيب الكزير األ  تعديؿ الدستكر الذم دخؿ

 .1الجميكرية لمجنة الخبراء التي ستتكلى صياغة الكثيقة التمييدية ليذا الدستكر الجديد

بأخذ رأم  176ك 174، 3 المكاد،حسب ما جاء في ك 2002فقد عمؿ دستكر 

 كطنية، كتعددقة البرلماف بغرفتيو، أف األمازيغية تعد لغة امص الدستكرم، كبعدالمجمس 

 .2الكطنيعبر التراب  .كتطكيرىاالدكلة لترقيتيا 

 
                                           

144،143،ص( 2006المعارف،  منشأة: اإلسكندرية)المبادئ الدستورية العامة  ،براهيم عبد العزيز شيحا 1  
.يتضمن تعديل الدستور 2002أفريل  10الموافق  1423محرم عام  27مؤرح في  03 -02قانون رقم    
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 .1992حقوق اإلنسان في الجزائر بعد انقالب  انتهاكات: الثانيمطمب ال 

المستكيات السياسية  كعمى كؿفي الفترة التي شيدت الجزائر أكضاعا استثنائية 

كشغكر ، 1992 المسار االنتخابي في جانفي كالثقافية كمنذ تكقيؼاالقتصادية كاالجتماعية 

كحؿ الرسمية لمحكـ، شكؿ مجمس رئاسي بدال مف رئيس الجميكرية المستقيؿ،  المؤسسات

يسمى بالجماعات  كانتشر ماالشعبي الكطني الذم عكض بالمجمس االستشارم،  المجمس

 كمستمرة لحقكؽاإلسالمية المحمية، أك الجماعات المسمحة، مما أسفر عنو انتياكات خطيرة 

. تعيد البالد مف قبؿ كؿ لـكبشاإلنساف 

لبة بيا لـ يعد دكف شأف أك أف الحديث عف بعض الحقكؽ أك المطا كما يالحظ

الحقكؽ مف فأماـ انتياكات الحؽ في الحياة، لـ يعد بكسع أم كاف المطالبة بغيره  ةأىمي

 .كالراحةكالترقية ، كحؽ العمؿكالحقكؽ الثقافية 

 :الجزائر مالمنتيكة ؼبيف الحقكؽ  مفك

  بشخصية الفرد  والحريات المتعمقةانتهاكات الحقوق

فحؽ الحياة شيد انتياكات ال مثيؿ ليا، حيث  كبصفة أساسيةعند الحديث عف الحقكؽ 

 الذبح، كالرصاص كؿ كسائؿ كفردية كذلؾ باستخداـجماعية  غتياالتالتعرض األفراد 

كاتجيت ففي بداية األمر أخذت طابعا نكعيا  .مفخخة كمذابح جماعية كتفجيرات، كشنؽ

كالشخصيات المختمفة،  كأسالؾ األمف كرجاؿ اإلعالـ كالمكظفيف الرسمييفاإلطارات  لتصفية

االنتياكات  بمغت ىذه ،(األجانب ككذلؾ اغتياؿمف الديانات األخرل  أك مسمميف) الدينية
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 531ديرات الرسمية إلى حيث كصؿ عدد القتمى حسب التؽ 1998-1997ذركتيا منذ سنة 

. 1997سنة  كذلؾ فيضحية ( مئتيف) 200كانت تصؿ " الريس"قتيؿ ففي مجزرة 

ضحية حسب التصريح الذم قدمو رئيس  200بمغ ( براقي)بينما في بف طمحة 

قد بمغ عدد القتمى حكالي (. 31/12/1997-1992جانفي " )أحمد أكيحي"الحككمة السيد 

مالي كما ضحية ك العدد اإلج 2570بمغ  1998سنة بينما  1جريحا 21137ك 26536

كما شيدت  1997ألؼ ضحية سنة  70غير الرسمية فقد بمغ أشارت لو بعض المصادر 

ىذه المرحمة ظيكر نكع آخر مف االعتداء عمى الحريات ك الحقكؽ تمثؿ في اغتصاب 

األمف  باإلضافة إلى تجاكز أفراد ،ضحية 1653النساء ك اختطافيف، حيث بمغ عددىف 

بمختمؼ أسالكيا عمى ىذا الحؽ حيث أصبح ىذا الكضع ليس لديو حرية التنقؿ ك ال حرمة 

المسكف كذلؾ إثر الحكاجز األمنية التي تقيميا قكات األمف، الحكاجز المزيفة ك المداىمات 

 .2الميمية، ذلؾ قصد التفتيش كاالعتقاؿ

  بفكر اإلنسان  والحريات الخاصةانتهاكات الحقوق

كاالجتماع،  ادة كالتعميـ كحرية الرأمكالعبتعد ىذه الحقكؽ التي تحكم حرية العقيدة 

الجماعات )كتككيف الجمعيات، قد ضيقت بشكؿ كاضح، إضافة إلى العمؿ اإلرىابي 

شكمت صكرة ......( األئمة)رجاؿ الديف المسمميف  تفاغتياال. الحرياتعمى ىذه ( المسمحة

كاغتياالت ، باالعتداء عمى األشخاص بسبب ديانتيـ، كالعبادةلخرؽ صارخ لمحؽ في العقيدة 
                                           

1
 .، يزجع سابك1996دستىر .
2

. 33-32ص ،(2002وانُشز واإلشهار، انًؤسسة انىطٍُة نالتصال )، دنيم انجزائر انسياسيرشٍد بٍ ٌىب، 
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كسائؿ اإلعالـ المختمفة ىي أيضا شكؿ مف الحجر عمى  كالصحفييف مفاإلعالـ  رجاؿ

القراءة  كتشكيؿ لجافييف لمصحؼ كالمحاكمات المستمرةالصحؼ  ككذا تكقيؼحرية الرأم، 

بشأف تداكؿ األخبار  1994المشترؾ في مارس  كالقرار الكزارمعمى مستكل المطابع، 

 .1يفرض عمى كسائؿ اإلعالـ نشر ما ىك فقط مف مصدر رسمي كىذا األخيراألمنية، 

  بنشاط األفراد  والحريات المتصمةانتهاكات الحقوق

الممكية ك حؽ الصحة ك حؽ العمؿ، فيذه  عند الحديث عف ىذا النكع مف الحقكؽ نجد

التيديـ ك الحرؽ الذم تعرضت لو المنشآت  لىتعد ليا أىمية فيي منعقدة آليا إالحقكؽ لـ 

تدني الخدمات ك باإلضافة إلى إعادة الييكمة ك الجدكلة ،أدل إلى تسريح العماؿ  االقتصادية

قضية االختطاؼ التي أصبحت  كما ظيرت، 2تيميش المياديف مف المجيكد التنمكمالصمبة ك

مفقكد  6005غير رسمية إلى  تسمى بقضية المفقكديف كالذم كصؿ عددىـ حسب مصادر

لسنة  نتخابيةالا توفي حمؿ ىابحؿ" عبد العزيز بكتفميقة"لسيد رئيس الجميكرية اكعد  حيث

القكات  ليتراجع بعد ذلؾ داعيا األىالي إلى نسياف ذلؾ، محذرا مف تكجيو االتياـ إلى 1998

ك فيما يرل المرصد الكطني لحقكؽ  ،معتبرا أف كؿ الحركب يقع فييا ضحاياك الحككمية 

اإلنساف في تقاريره المختمفة كفي إطار نشاط تحديد مكاف التكقيؼ، أف الكثير مف ىؤالء 

اكتشاؼ جثث  تـ المفقكديف قد التحقكا بالجماعات المسمحة ك يككف الكثير منيـ قد قتؿ ك

. تحديد ىكياتيـ إلى اليـك ـ يتمكفلضحايا ؿ

                                           
1

. 102، ص، يرجع سابكشابىا وسٍهة
2

 .26ص ،1993ال سنىيانتمرير انًزصد انىطًُ نحمىق اإلَساٌ، 
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  والعمل االنتخابيانتهاكات متعمقة بالنشاط السياسي 

كقؼ المسار االنتخابي  كذلؾ منذمرت الجزائر في ىذه الفترة بعدة مكاعيد انتخابية 

 16حيث دخمت الجزائر في ىذه الفترة مرحمة التعددية الحزبية أكليا انتخابات رئاسية في 

 .كبيرةإال أنيا شيدت مضايقات  1995نكفمبر، 

انتخابات إذ شيدت  كالعمؿ االنتخابيحاسمة في المجاؿ السياسي  1997سنة تعد 

 (1997في أكتكبر  كانتخابات محمية 1997المجمس الشعبي الكطني في جكاف ) تشريعية

الذم  أدل بخركج األحزاب المشاركة إلى الشارع بمظاىرات حاشدة لمتنديد بالتزكير كىذا ما

ثـ جاءت االنتخابات  ،ىذه االنتخابات لصالح حزب التجمع الكطني الديمقراطي حدث في

مف المترشحيف ليذا المنصب، إال  عدد كالتي شيدت 1999أفريؿ  16ؿ الرئاسية المسبقة 

. تزتوأف ستة مف المترشحيف السبعة انسحبكا عشية االقتراع، مما جعؿ مصداقية العممية 

 كاستقالة الرئيسكقؼ المسار االنتخابي بأشد أنكاع التعذيب مركرا  الجزائر عرفت 

عالف حالة التي  كاالغتياالتحؽ الحياة  كاغتياالت فيشيدت انتياكات  الطكارئ، فيي كا 

المحاكـ الجزائرية  كقد أصدرتتعرض ليا أفراد قكات األمف عمى أيدم الجماعات المسمحة، 

 " زركاؿ فاليمي "ترأسياكما أف الفترة التي ،إلعداـ أحكاـ با 1992سنة ( مدنية كعسكرية)

عرفت بعيدة المجازر ك المذابح، بعد األحداث األليمة التي عاشيا نتيجة عدـ اكتماؿ معالـ 

تـ إعادة النظر  ،1النشاط الحزبي في تمؾ الفترة ك عدـ تحديد ضكابط الممارسة بشكؿ كاضح

                                           
1

 3. ، عوااللتصادية وانسياسيةانًجهة انجزائرية نهعهىو انمانىنية ، "إنى ٌىيُا هذا 1962انىضع انحزبً فً انجزائز يٍ "ي يكايشة، شغى

 .678ص ،1990،
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الذم اعتمد  1996في النظاـ الحزبي مف جديد بعد مصادقة التعديؿ الدستكرم في نكفمبر 

ىذه المرة عمى مصطمح األحزاب السياسية بدؿ مصطمح الجمعيات ذات الطابع السياسي 

حؽ إنشاء األحزاب السياسية " مف التعديؿ الدستكرم الجديد عمى أف 42فقد نصت المادة ،

مكف التذرع بيذا الحؽ بضرب الحريات األساسية كالقيـ معترؼ بو ك مضمكف كال م

. "كالمككنات األساسية لميكية الكطنية ك أمف التراب الكطني كسالمتو كاستقالؿ البالد 

عدـ التحيز، المكضكعية، عدـ االنتقائية كالتعاكف عمى المستكل الدكلي بطريقة تشجع ك كذا 

 1بما فييا الحؽ في التنمية....دنية كالسياسيةالـ يةعمى الدفاع كترقية جميع حقكؽ اإلنساف

نشاء المصالح االستشارية ك تقديـ المساعدة التقنية لمدكؿ  التربية ك التككيف، كترقية كا 

األعضاء، التفاكض حكؿ المكاضيع المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، غير أف الكظائؼ المككمة إلى 

مجمس حقكؽ اإلنساف ال تخرج في جكىرىا عف تمؾ التي كانت تمارسيا لجنة حقكؽ 

راء جديد يتمثؿ في نظاـ االستعراض اإلنساف، كمع ذلؾ فقد جاء مجمس حقكؽ اإلنساف بإج

الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ  أداءكىك عبارة عف آلية لتقكيـ ( UPR)الدكرم الشامؿ 

 .المتحدة في ك مدل تطبيقيا لممعايير المتبعة 

القانكنية مع الضكابط  كمطابقة المنظكمةحرصت الجزائر منذ البداية عمى مالئمة  

 كظركؼ المحيط كدكاعي عكامؿ كمع مقتضياتاإلنساف،  لية لحقكؽكالدك كالمعايير اإلنسانية

فقد نص أكؿ دستكر لمجميكرية الجزائرية  2كاالقتصادم كالسياسي الكطنياالجتماعي 

                                           
1

. 541،513ص ، ص2009 ،1.ع ،وانسياسيةانًجهة انجزائرية نهعهىو انمانىنية وااللتصادية " إَشاء يجهس حمىق اإلَساٌ األيًً" عًار عُاٌ،
2

  6.، ص(2012جاَفً) ،وحًايتهاانهجنة انىطنية االستشارية نترلية حمىق اإلنساٌ يفاهٍى حىل آنٍة االستعزاض اندوري انشايم، 
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صراحة عمى انضماـ الجزائر إلى اإلعالف  1963الديمقراطية الشعبية المستقمة الصادر في 

المتعمقة بحقكؽ اإلنساف  كاالتفاقيات الدكليةكالمعاىدات العالمي بدكف نصكص اإلعالنات 

مف طرؼ السمطات الدستكرية الجزائرية المختصة تسمك عمى النصكص  كالمصادؽ عمييا

 .1التشريعية الكطنية

 المجتمع المدني منظمات: الثانيالمبحث  

تزايد  أعماليا، كقدفي ممارسة المجتمع المدني ذات أىمية منظمات  فألمعركؼ مف ا

 بقضايافي الجزائر التي تيتـ  المنظمات المتكاجدةفمف بيف ىذه  اإلنسافاىتماميا بحقكؽ 

لدفاع عف حقكؽ ؿالرابطة الجزائرية  ،اإلنساف الكطني لحقكؽالمرصد  ىذه الحقكؽ نجد

 .المدنياإلنساف كغيرىا مف منظمات المجتمع 

  المدني عالمجتم: األولالمطمب 

 مفهوم المجتمع المدني

                تقرير دكلي إال كيكاد أميعتبر المجتمع المدني أحد أىـ معايير الحكـ الراشد 

المدني في أكلكياتو لما لو مف أىمية مف خالؿ العاقة التي يمكف أف يربطيا  كيضع المجتمع

كما يمكف . الحكـتطبيؽ معايير  كالمساىمة فيالمشاركة  كتؤدم إلىبالمؤسسات الدكلية 

تقع ما  ،العاـ كتشغيؿ المجاؿ الدكلةىك مجمكعة المنظمات الطكعية المستقمة عف ق، تعريؼ

                                           
.151، ص(2003يزكز دراسات انىحدة انعزبٍة، : بٍزوت) إشكانية انشرعية في األنظًة انسياسية انعربيةحزاو وانً خًٍس، 

1
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المصمحة  كدفاعا عففييا بطريقة اختيارية خدمة  كتككف العضكيةبيف األسرة كالدكلة 

. 1العامة

 المجتمع المدني الجزائري في ظل األحادية
 خصائصه 

مرحمة ما بعد االستقالؿ بسيطرة لقد تميز المجتمع المدني في ظؿ األحادية أم في 

الدكلة ك احتكارىا لمختمؼ المياديف ، اليياكؿ ، المؤسسات ، ك فضاءات التنشئة االجتماعية 

غير الرسمية التي م يبطؿ كؿ المحاكالت التنظيمية بكاسطة جياز تشريعي ك قانكني قير

أف المجتمع لـ يصؿ تريد أف تنشط خارج اإلطار المؤسساتي لمحزب الكاحد ألف الدكلة ترل 

بعد إلى مرحمة التكفؿ الذاتي بشؤكنو، فألبست الصبغة السياسية لكؿ المنظمات االجتماعية 

كالثقافية كالتربكية، فظمت تسير في نفس األطر التي كانت قائمة في الفترة االستعمارية 

.  كالمتمثمة في عممية الييمنة

  الظروف  

لقد كانت الييمنة عمى مختمؼ التنظيمات التي كجدت منذ االستعمار كحتى بعد 

إلى مرحمة ما " 1901جكيمية  05"جمعيات الفرنسية اؿاالستقالؿ نتيجة الستمرار نفاذ قانكف 

الذم كاف  79-71حيث صدر في تمؾ السنة، القانكف  1971بعد االستقالؿ ك إلى غاية 

المتعمؽ  1987ت ىذه الييمنة حتى بعد إصدار قانكف أكثر صرامة مف األّكؿ، استمر
                                           

1
  :انًدًَيزكز انحٍاة نتًٍُة انًجتًع  :األردٌ) ،بعدجدل نى يحسى : يزكز انحٍاة نتًٍُة انًجتًع انًدًَ، انحاكًٍة انزاشدة

17ص  .www.hayat center org hayat / pics/ EdrakGuide.do/p  ' (2007جىاٌ )  

 

 

http://www.hayat/
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بالجمعيات  كالذم كاف مف المفركض أف يقمص مف ىذه الييمنة ك يتماشى أكثر مع 

، عكضا عف ذلؾ، فقد كّرس رمغكالخارجية التي بدأت تطالب بالتمتطمبات البيئة الداخمية 

لحريات ؿيؽ ىامش ضيل إلى تعيات كمراقبتيا، مما أدىذا القانكف سيطرة اإلدارة عمى الجـ

الجمعاكية لدرجة أف ىذه الجمعيات ال تستطيع أف تستمر خارج دائرة الكالء الحزبي، مما 

أدل إلى مشاركة شعبية شبو إجبارية كخالية مف القناعة ، تغمب عمييا النزعة االنتيازية 

. 1مع الجزائرمالفردية بالتالي فإف ىذه المشاركة كانت ظرفية كغير بناءة بالنسبة لممجت

 

 

 المجتمع المدني الجزائري في ظل التعددية 
: الحركات الجمعاوية وتفعيل دورالظروف التي أدت إلى تبني التعددية  -

ت أد( ىيمنة الدكلة عمى الحياة الجمعاكية)العكامؿ السالفة الذكر تمؾ الظركؼ ك كؿ

الدكلة ك المجتمع، مما أدل التي ىي عبارة عف ىمزة كصؿ بيف إلى إفقار الحياة الجمعاكية، 

 1986إلى تكسيع الفجكة بيف السمطة ك المجتمع ك اتساع السخط االجتماعي، بسبب أزمة 

دكالر لمبرميؿ، ارتفاع الديكف  10إلى  35كالتي عرفت فييا انخفاض ألسعار البتركؿ مف 

رية القصيرة الجزائرية المتككنة مف أكثر مف قركض التمكيف اليكمي لالقتصاد، القركض التجا

. إلى ازدياد الديكف أدللمرتفعة الفائدة، األمر الذم األمد كا

                                           
 .12، ص يرجع سابكحايد خهٍم، 1
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ـز الكضع بالتالي تدني الحالة االجتماعية، ارتفاع نسب البطالة كانتشار الفقر كتأ 

 1988أكتكبر  05فكضكية، أدت كميا في األخير إلى أحداث كظيكر احتجاجات شعبية ك

اإلعالـ إضافة إلى الضغكطات الخارجية قانكف الجمعيات كلسياسية، تعديؿ إلى التعددية اك

كالمتمثمة في سياسة المشركطية كالمفركضة مف قبؿ المؤسسات المالية عمى الجزائر، التي 

فرضت عمييا إشراؾ الحركات الجمعكية في كؿ المجاالت لإلصالح االقتصادم ككنيا 

 5االحتجاج التي حدثت في مر كضامنا لعدـ تكرار حاالت التضكسيمة لمضبط االجتماعي، 

. 1988أكتكبر

بعض كظائفيا االجتماعية  كالتخمي عف التعددية،تبني إلى اضطرت الدكلة الجزائرية  

سنادىا إلى . كالتغييرمف صكر الديمقراطية  كالتي تعتبرالجمعيات المدنية لمتكفؿ بيا،  كا 

 

  لدفاع عن حقوق اإلنسان في ا مدنيالمجتمع ال منظماتدور

تعكد فكرة إنشاء منظمات كطنية لترقية حقكؽ اإلنساف إلى بدايات القرف التاسع عشر 

في الدكؿ االسكندنافية، ك قد تـ التأكيد عمى ىذا المسعى " أكمبيد سماف''مع إنشاء مؤسسة 

ضمف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم حث عمى إنشاء لجاف كطنية لحقكؽ اإلنساف 

ادئ، قد ظيرت خالؿ الثمانينات العديد مف المؤسسات الكطنية لحماية تقـك بنشر ىذه المب

قد لعاـ العالمي كعيا بيذه القضية، الذم شيد فيو الرأم افي الكقت  ،كترقية حقكؽ اإلنساف

نكقشت مسألة مؤسسات حقكؽ اإلنساف الكطنية لممرة األكلى دكليا، عمى مستكل المجمس 
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ـ، أم قبؿ سنتيف مف إقرار 1946لمنظمة األمـ المتحدة في االقتصادم كاالجتماعي التابع 

الجمعية العامة لإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، بعد أربعيف سنة مف ىذا التاريخ أثيرت 

تمت  ،المسألة مرة أخرل في قرار اعتراؼ بالدكر الياـ الذم يمكف أف تقـك بو المؤسسات

معايير عددتيا لجنة حقكؽ  تمراريتيا ىناؾس، ال1دعكة الحككمات إلى تشكيؿ تمؾ الييئات

ـ حكؿ تشكيؿ ىذه المؤسسات الكطنية، 1978اإلنساف في حمقة دراسية بجنيؼ في سبتمبر 

 :كىي عمكما عمى النحك التالي

  كالحككمةمصدر لممعمكمات عمى حقكؽ اإلنساف لمشعب .

  ة بتعزيز حقكؽ الخاص كالترتيبات اإلدارية كالقرارات القضائيةدراسة كضع التشريعات

. عنيا إلى السمطات كتقديـ تقريراإلنساف 

  إمكانية تأدية كظيفة أخرل قد ترغب الدكلة في التعيد بيا فيما يتصؿ بكاجبات الدكلة

 .بمكجب الصككؾ الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف التي تككف الدكلة طرفا فييا

 منظمات المجتمع المدني: المطمب الثاني 

كطنية لحماية حقكؽ اإلنساف في الجزائر بإنشاء مكتب لحقكؽ ظيرت أكؿ مؤسسة 

إنشاء ىذا المكتب عمى إثر  كقد تـ ،اإلنساف عمى مستكل اإلدارة المركزية لكزارة العدؿ

: ظرفيف تاريخييف ىاميف

                                           
1

 اندونً انًعهد: األيزٌكٍةوالٌات انًتحدة اجايعة دٌغىل ا)، االستبداديةانحك في يعرفة انتهاكات حمىق اإلنساٌ في اننظى أًٌٍ سالية، : د

. 4-1، ص(2005
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كالحقكؽ  كضماف الحرياتـ الذم يؤكد عمى التعددية السياسية 1989نشر دستكر  .1

. كالجماعيةالفردية  السياسية

 .إعالف حالة الطكارئ لمكاجية الظرؼ االستثنائي الذم عرفتو البالد .2

 ،"سيد أحمد غزالي "ىذا المكتب سرعاف ما تكسعت صالحياتو ليصبح كزارة في حككمة السيد

عالف حالةثـ بتكلي المجمس األعمى زماـ األمكر  كعمى ـ 1992فيفرم 09الطكارئ في  كا 

ـ إحداث المرصد تـ 1992ديسمبر  22المؤرخ في  77-92المرسـك الرئاسي رقـ  إثر

كالتقكيـ بداية إنشاء أكؿ مؤسسة كطنية رسمية لممراقبة  كتمؾ كانتالكطني لحقكؽ اإلنساف 

. مجاؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف في الجزائر في

 

 

 

 المرصد الوطني 

المرصد الوطني لحقوق اإلنسان مفهوم .  1

 كترقية الحقكؽىك مؤسسة كطنية رسمية جاءت في ظركؼ جد استثنائية لحماية   

المرصد الكطني بمكجب المرسـك الرئاسي  تـ تنظيـ الجزائرم، قد كالفردية لممكاطفاألساسية 

 .1992فيفرم 22المؤرخ في  77-92رقـ 
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 إدارم لمؤسسيو، كباستقالؿيستفيد المرصد مف استقالؿ عضكم بالنسبة  كبيذه الصفة 

طرؼ الدكلة نحك مؤسسة مكضكعة تحت إشراؼ رئيس الجميكرية الذم يعتبر  معتمد مفك

. حامي الحقكؽ كالحريات األساسية لممكاطنيف( 7المادة)بمكجب األحكاـ الدستكرية 

كالمؤسساتية عمى مبدأ التعددية االجتماعية  كتعييف أعضائوكيقـك تشكيؿ المرصد   

التي تعبر عف مختمؼ اتجاىات الرأم ( الجمعكية لكا الحركاتكقضاة كممث محامكف، أطباء)

. داخؿ المجتمع

 1:كىـأربعة عشر منيـ تعينيـ المؤسسات ( 26) كعشركف عضكايضـ المرصد ست 

 أربعة يختارىـ رئيس الجميكرية .

 أربعة يختارىـ رئيس المجمس الشعبي الكطني .

 اثناف يختارىـ رئيس المجمس الدستكرم .

 تختاره المنظمة الكطنية لممجاىديف كاحد .

 كاحد يختاره المجمس األعمى لمقضاء .

 كاحد يختاره المجمس اإلسالمي األعمى .

 كاحد تختاره النقابة الكطنية لممحاميف .

 كاثنا عشر عضك منيـ ستة نساء تختارىـ الجمعيات .

                                           
1

 كهٍة: لسُطٍُةجايعة )راِ غٍز يُشىرة، ، أطزوحة دكتىانًنظًات انىطنية انحكىيية و غير انحكىيية نحمىق اإلنساٌحًدوش رٌاض، 

 12ص،(2002/2003انحمىق،
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ؿ ؾ كيجدد نصفيـينصب رئيس الجميكرية األعضاء في مياميـ لمدة أربع سنكات 

. ييف أك يمجػأ إلى مختص أك خبيريمكف لممرصد أف يعيف مراسميف جيككما  ،سنتيف

 التنظيمي لممرصد لالهيك . 2

:  كىيعمى تحقيؽ أىدافو  كىياكؿ تساعدهيتككف المرصد مف عدة ىيئات 

  كتقـك بمناقشةمف جميع األعضاء الذيف تـ تنصيبيـ رسميا،  تتككف: العامةالجمعية 

تطبيقو إلى جانب ذلؾ تقـك بتصكر مشركع  كتعتمده كتحدد كيفياتبرنامج العمؿ السنكم 

 .كالمصادقة عميو مناقشتو الجميكرية، ككذاالتقرير السنكم الكاجب تقديمو إلى رئيس 

كتتـ  1تجتمع الجمعية العامة كؿ شيريف في دكرة عادية لدراسة مكاضيع تحدد مسبقا

ما بأغمبيةا باإلجماع بحضكر جميع األعضاء عمى التكصيات إـ المكافقة األعضاء  كا 

. الحاضريف

العامة بتبميغ الصحافة سكاء  كتكمفو الجمعيةيقـك الرئيس بدكر الناطؽ الرسمي لممرصد 

الكطنية أك الدكلية بأم حدث أك كضعية مف الكضعيات التي تشكؿ مكضع تشاكر أك مداكلة 

 .في الجمعية

  المجان الدائمة

 :ىي كالتالي كىذه المجافمنيا ليا مياميا الخاصة،  ككؿ كاحدةىي أربعة 

  والحرياتلجنة الحقوق العامة 

                                           
 .18-15ص ص ،2005تمرير  ،انًزصد انىطًُ نحمىق اإلَسا1ٌ
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. كالحريات العامةليا اختصاص نظرم في جميع المسائؿ المتعمقة بالحقكؽ السياسية  

  واالجتماعية والثقافيةلجنة الحقوق الجماعية االقتصادية 

تقـك  كيمكنيا أف، كاالجتماعية كالثقافية لممكاطنيفتتكلى دراسة المسائؿ االقتصادية 

 كاألطفاؿ المعكقيفتكصيات بشأف بعض الفئات مثؿ النساء  كأف تصدربالدراسات 

 .كالمرضى

 لجنة العالقات الخارجية 

الحركات الجمعكية  ككؿ مف رصد فضاء مف العالقات مع األحزابمف خالليا يقيـ الـ  

مع مؤسسات مماثمة  ة، كما يقيـ عالقات دكليالعمكمية كالنقابات كالسمطات كالمؤسسات

. خاصة تسعى لتحقيؽ نفس الغرض

 

 

 

  واإلعالم واالتصاللجنة التوعية  

اإلنساف داخؿ المجتمع،  كقيـ حقكؽد كتنفذ برامج التكعية المكجية لنشر مبادئ تعّ  

اإلنساف  حقكؽكمحتكل تقـك بدعـ األمانة العامة في إعالـ الرأم العاـ حكؿ طبيعة 

 .1بضماف الدفاع عنيا كاإلجراءات الكفيمة

                                           
1

 .23، سابك، صحًدوش رٌاض، يزجع 
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يمكف لكؿ لجنة أف تتككف مف أربع أك ستة أعضاء تتفرع إلى فرؽ عمؿ بقدر عدد 

مف بيف إطارات  كالمستشاريف يختاركفأعضائيا لتأدية مياميا، يمكف دعكة عدد مف الخبراء 

. لممشاركة في أشغاؿ المجاف بصكرة مؤقتة كالمحيط االجتماعيىياكؿ الدكلة 

  جهاز التنسيق

كتسمح  ،كنائبو كرؤساء المجافبجمعية تنسيقية تضـ رئيس المرصد  كيتعمؽ األمر 

المسائؿ العاجمة، خالؿ  كدراسة كؿعمى التطبيؽ المنسؽ لبرنامج عمؿ المرصد  بالسير

قبؿ عرضيا عمى  كالتقرير السنكم كبرامج العمؿاالجتماع التنسيقي تدرس جميع مشاريع 

يعقد االجتماع التنسيقي مرة كؿ شير بناءا عمى  ،(الجمعية العامة)الجمعية العمنية لممرصد 

. 1برنامج عمؿ يتـ ضبطو مسبقا

 

 

 
 رئيس المرصد 

، كاالجتماع التنسيقيالجمعية العامة  كيدير أشغاؿيتكلى مسؤكلية رئاسة المرصد  

اليياكؿ، كما يمثؿ  كينسؽ أشغاؿ، يكجو كالنظاـ الداخمييسير عمى تطبيؽ برامج العمؿ 

. كالدكلية كالسمطاتالمرصد لدل المؤسسات الكطنية 

  المراسمون الجهويون لممرصد

                                           
  1مرجع نفسه
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ىـ أشخاص طبيعييف متطكعكف يختاركف مف خارج إطار المرصد، يقكمكف بمتابعة 

 المراسمكف المحمي، كيخطراف عمى المستكل في مجاؿ حقكؽ اإلنس كتقييـ األكضاع

الجيكيكف المرصد في شكؿ تقرير مفصؿ عف األخبار التي تشمؿ كؿ تجاكز أك انتياؾ 

لدل السمطات المحمية  كيعتبره رسميايعتمده رئيس المرصد  كبيذه الصفةلحقكؽ اإلنساف، 

 .المختصة إقميميا

  األمانة العامة

كتتككف تتككف مف مكظفيف سامييف يعينيـ رئيس الجميكرية باقتراح مف رئيس المرصد، 

أمانة دائمة مكضكعة تحت سمطة أميف عاـ، ىذا األخير يتمتع بمكانة عالية، فيك  مف

كالبحث كرئيس مختمؼ مديرم الدراسات  كتنسيؽ أنشطةيساعد رئيس المرصد في تنشيط 

في عمميا، كما أنيا تنفذ برامج عمؿ  كالمجاف المختمفةالعامة  كتساعد األمانةالبحث،  مركز

 1:تتككف األمانة العامة مف ،كتكصياتالجمعية العامة لممرصد 

 

. كالبحثمدير الدراسات  -

. كالبحثمكمفك الدراسات  -

. مركز البحث -

. كالكسائؿاإلدارة العامة  -

                                           
1

 20 -18.ص.2017انىطني نحمىق اإلنساٌ،  انًرصد
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  مهام المرصد الوطني لحقوق اإلنسان

مف مرسـك   6لقد حددت لممرصد الكطني خمس مياـ أساسية حسب ما جاء في المادة

 1:إنشائو ك ىي

. ترقية حقكؽ اإلنساف في الجزائر طبقا لمبادئ اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف -

المتعمقة بحقكؽ اإلنساف المنصكص عمييا في االتفاقيات الدكلية  كتقييـ األحكاـمراقبة  -

. الكطنية كفي القكانيفالدستكر  كالمقررة فيالجزائر التي صادقت عمييا 

التكعية )القياـ بكؿ مسعى في حالة المساس بحقكؽ اإلنساف عند عمـ المرصد بذلؾ  -

. (كالتحسس

تأدية كؿ عمؿ عندما يالحظ اختراقات ما في مجاؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف أك يخطر  -

. بذلؾ

لرئيس الجميكرية أك رئيس المجمس تقديـ تقرير سنكم حكؿ كضع حقكؽ اإلنساف يكجو  -

بعد شيريف مف إيداعو بعد تصفيتو مف القضايا التي تككف  كينشر التقريرالشعبي الكطني، 

. محؿ تسكية

ـ عمى الحؽ 1994فاحتكل تقرير : كقد أصدر المرصد منذ إنشائو خمس تقارير سنكية

 كاإلجراءات األمنيةتخص حقكؽ اإلنساف  التي لممكاطنيف، كاالنعكاساتفي الحياة 

. المترتبة عف ىذه الكضعية كالتشريعات الخاصة

                                           
 .12.، صيرجع نفسهانًزصد انىطًُ نحمىق اإلَساٌ 1
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ضمير الجميع  1995كعمى غرار التقرير األكؿ، يناشد التقرير الثاني الصادر سنة 

الحتراـ حقكؽ اإلنساف ك يعطي أرقاما لمتطرؽ إلى المساس بالحؽ في الحياة ك أمف 

ـ 1996ند تطبيؽ القكانيف، أما تقرير ك كذا التعسفات المسجمة ع ،الممتمكات ك األشخاص

فقد أعطى حصيمة عف انتياكات الحؽ في الحياة ك المساس بأمف األشخاص ك الممتمكات، 

ـ مع تزايد األعماؿ اإلرىابية ك انتياكات حؽ 1997كىك تقريبا نفس ما تطرؽ إليو تقرير 

ة المفقكديف التي ـ فقد تطرؽ إلى جانب ما سبؽ ذكره إلى مسأؿ1999الحياة، ك أما تقرير

يقترح فييا معطيات رقمية لتقييـ المشكمة كما تتضمف تقارير المرصد جزء خاص بأعماؿ 

المؤسسة في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف ك خاتمة عامة لمتكصيات التي يعتبرىا المرصد 

 .ضركرية

نشاطات المرصد الوطني لحقوق اإلنسان  -
يعد كؿ  كبيذا فإنوفي مجاؿ حماية اإلنساف  كأعماؿ متنكعةيقـك المرصد الكطني بنشاطات 

 1سنة تقريرا عف كضعية حقكؽ اإلنساف في الجزائر

بمقتضى أحكاـ القانكف التأسيسي لممرصد، يمكف أف يعتبر كأداة خاصة عمى المستكل 

ك بذلؾ فيك يعمؿ عمى االستماع ،الكطني تسمح بالمشاركة في تحقيؽ حماية حقكؽ اإلنساف 

إلى شكاكم المكاطنيف سكاء التي ترسؿ إلييـ عف طريؽ البريد أك بتقديميا مباشرة خالؿ أياـ 

ليذا أنشأت خمية عمى مستكل المرصد تتكفؿ بجمع شكاكم المكاطنيف، تتعمؽ  ،االستقباؿ 

ئؽ السيما المسائؿ أساسا بالحقكؽ األساسية كالحريات العامة، فالممفات المدعمة بالكثا
                                           

1
. 28-20، ص صسابك يرجعانًزصد انىطًُ نحمىق اإلَساٌ، 
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المرتبطة بالحقكؽ األساسية ك الحريات العامة، يعمؿ المرصد عمى إخطار السمطات 

: التي اطمع عمييا المرصد ىي 1المختصة ك المعنية ك مف أمثمة بعض القضايا

. العرائض التي تتعمؽ بمسألة األشخاص المفقكديف -
. حكؿ حاالت الكفاة المشبكىة الشكاكل -
ساءة استعماؿالكحشية  األفعاؿ ادعاءات - . السمطة كا 
. التعسفي كادعاءات الحبستجاكزات الحبس االحتياطي  -
. في محيط السجكف كظركؼ الحبسالمتعمقة بيشاشة الكضع  الشكاكل -

 ،ضحايا اإلرىاب مف أجؿ الحصكؿ عمى تعكيضاتيـ مف طرؼ الدكلة كيساند أيضا

 تؼؿت كاإلنسانية، كأيضاطرؼ المؤسسات العمكمية  معنكيا كاجتماعيا مف كالتكفؿ بيـ

الكاقع قبكؿ ىذا  في ، كيخضع(كالسمطةأفراد الجيش )كالدكلة عرائض حكؿ النزاع بيف األفراد 

 .كمعالجتو الختصاص كسيط الجميكرية الشكاكلالنكع مف 

 :لـ ينج المرصد فتـ االستعانة بنكع اخر كىك المجنة االستشارية

 

 

  وحمايتهاالمجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان 

                                           
 
1

. 13-11، ص صيرجع سابكانتمزٌز انسُىي نهًزصد انىطًُ، 
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ق المكافؽ 1421ذم الحجة عاـ 30المؤرخ في 07-01أنشأت بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ

في  المؤرخة رقـنشره في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية  كالذم تـ، 2001مارس25ؿ 

 .2001مارس 28

عريفها ت -
مف  2المادة  كاإلدارم حسبىي مؤسسة عمكمية مستقمة تتمتع باالستقالؿ المالي 

 كالحقكؽ األساسيةكر لدل رئيس الجميكرية حامي الدست المجنة اإلنشاء، كتكضعمرسـك 

عمى  كتشتمؿ المجنةمدينة الجزائر  ، مقرىا3حسب المادة  كالحريات العمكميةلممكاطنيف 

. يحدد تكزيعيا عبر التراب الكطني مندكبيات جيكية خمس

 وعهدتهامهامها  -

مجاؿ احتراـ  كالتقييـ في كاإلنذار المبكرباعتبار المجنة جياز ذا طابع استشارم لمرقابة 

حقكؽ اإلنساف، فإنيا تكمؼ بدراسة جميع الكضعيات المتعمقة بانتياؾ حقكؽ اإلنساف التي 

 كالتنسيؽ مععمؿ مالئـ في ىذا المجاؿ بالتشاكر  بكؿ عمييا، كالقياـتعاينيا أك تطمع 

المساس بالصالحيات المسندة إلى السمطات اإلدارية  كذلؾ دكفالسمطات المختصة، 

. كالقضائية

: االستشارية المياـ التالية كتتكلى المجنة

. مف أجؿ ترقية حقكؽ اإلنساف كاإلعالـ كاالتصاؿ االجتماعيالقياـ بكؿ عمؿ لمتكعية  -
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كفي مجاؿ حقكؽ اإلنساف في جميع أطكار التككيف  كالتربية كالتعميـ فيترقية البحث  -

. كالمينيةاالجتماعية  األكساط

بداء اآلراءدراسة التشريع الكطني  - فيو عند االقتضاء قصد تحسينو في ميداف حقكؽ  كا 

. اإلنساف

لى متحدة المشاركة في إعداد التقارير التي تقدميا الدكلة إلى أجيزة األمـ اؿ - كلجانيا كا 

. الجيكية تطبيقا اللتزاماتيا المتفؽ عمييا المؤسسات

 المتحدة كالمؤسسات الجيكيةتطكير التعاكف في ميداف حقكؽ اإلنساف مع أجيزة األمـ  -

. كالدكليةالمنظمات غير الحككمية الكطنية  ككذا مع ،في البمداف األخرل كالمؤسسات الكطنية

القياـ بنشاطات الكساطة في إطار عيدتيا لتحسيف العالقات بيف اإلدارات العمكمية  -

كينشر رئيس الجميكرية،  كتبمغو إلىتعد المجنة تقريرا سنكيا عف حالة اإلنساف ك ،كالمكاطنيف

 .التقرير بعد شيريف مف ىذا التبميغ مصفى مف القضايا التي كانت محؿ تسكية ىذا

التشكيمة  -
 1كالمؤسساتيةعمى أساس مبدأ التعددية االجتماعية  كتعييف أعضائياتؤسس تشكيمة المجنة 

الرفيع  كذكم الخمؽإذ يختار أعضاء المجنة ضمف المكاطنيف ذكم الكفاءات األكيدة 

العمكمية،  كحماية الحرياتالذم يكلكنو لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف  كالمعركفيف باالىتماـ

كجمعيات المجنة رئيس المجنة بناءا عمى اقتراح مف المؤسسات الكطنية  كيعيف أعضاء

                                           
1

 8-1، ص ص2015حمىق اإلنساٌ في انجزائر نعاو،تمرير  
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المدني ذات الطابع المدني الكطني الذم يتصؿ مكضكعيا بحقكؽ اإلنساف حسب  المجتمع

 :التمثيؿ اآلتي

 بعنوان المؤسسات العمومية :

 أربعة أعضاء مف رئاسة الجميكرية .

 عضكاف مف مجمس األمة .

 م الكطنيعضكاف مف المجمس الشعب .

 عضك كاحد مف المجمس األعمى لمقضاء .

 عضك كاحد مف المجمس اإلسالمي األعمى .

 عضك كاحد مف المحافظة السامية لألمازيغية .

  كاالجتماعيعضك كاحد مف المجمس الكطني االقتصادم .

  والمهنية والمجتمع المدنيبعنوان المنظمات الوطنية :

  لممجاىديفعضك كاحد مف المنظمة الكطنية .

 عضكاف مف المنظمات النقابية األكثر تمثيال لمعماؿ .

 عضك كاحد مف اليالؿ األحمر الجزائرم .

 عضك كاحد مف مجمس نقابة المحاميف .

 عضك كاحد مف المجمس الكطني ألخالقيات الطب .

  كأخالقيات الصحافييفعضك كاحد مف المجمس األعمى ألدبيات .
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 ؿ نصفيـ مف النساء بعنكاف الجمعيات ذات الطابع اثنا عشر إلى ستة عشر عضكا يتشؾ

 .الكطني التي يتصؿ مكضكعيا بحقكؽ اإلنساف

: ككف ممثمك الكزارات اآلتية أعضاء في المجنة بصفة استشارية دكف صكت تداكليم

 عضك كاحد مف كزارة الدفاع الكطني .

 عضك كاحد مف كزارة العدؿ .

  حميةكالجماعات الـعضك كاحد مف كزارة الداخمية .

 عضك كاحد مف كزارة الشؤكف الخارجية .

  عضك كاحد مف كزارة التربية الكطنية

 عضك كاحد مف الكزارة المكمفة بالشباب .

 عضك كاحد مف الكزارة المكمفة بالصحة .

  كالثقافةعضك كاحد مف كزارة االتصاؿ .

 عضك كاحد مف الكزارة المكمفة بالحماية االجتماعية .

  المكمفة بالتضامف الكطنيعضك كاحد مف الكزارة .

كيقـك  ينصب أعضاء المجنة بمكجب مرسـك رئاسي لعيدة مدتيا أربع سنكات قابمة لمتجديد،

 الجميكرية بتعيف رئيس المجنة  رئيس
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 جنة االستشارية الوطنية لحقوق اإلنساننشاط الل 

تشكؿ  كيمكنيا أففرعية دائمة  كتشكؿ لجافتجتمع المجنة بانتظاـ في جمسة عامة 

مختص أك خبير ألداء  كتستعيف بأمليا  كتعيف مراسميفمجمكعات عمؿ حسب المكاضيع 

كالمؤسسات المجنة  كتنسيؽ بيفكتعاكف  كآليات تصكريتـ إعداد قكاعد  اكـ خاصة،أشغاؿ 

: ذكرىا اآلتي

 المصالح التابعة لكزارة العدؿ .

 السمطات المركزية المكمفة بالشرطة .

 السمطات اإلدارية .

كتصادؽ إف أعضاء المجنة يستفيدكف مف تعكيضات نكعية أثناء ممارسة عيدتيـ 

نظاـ التعكيضات  ككذا ،كعممياعمى نظاميا الداخمي الذم يحدد كيفية تنظيميا  المجنة

المذككرة، أيضا تصادؽ سمطة اإللقاء عمى النظاـ الداخمي لمجنة الذم ينشر في الجريدة 

 1.لديمقراطية الشعبيةالرسمية لمجميكرية الجزائرية ا

: دائمة تكمؼ عمى الخصكص بما يأتي كلمجنة أمانة

  كعمؿ المجنةاإلدارة العامة .

  كالمجاف الفرعيةالمساعدة التقنية في أشغاؿ المجنة .

  مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالبحث فينشاطات الدراسات .

                                           
.02.ص 2006لسنة  07العدد  ،" مجلة الرابطة"،الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 1  
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: لمجنة تضـ الكظائؼ العميا اآلتية كاألمانة الدائمة

  العاـاألميف. 

  كالبحثمدير الدراسات .

  كالبحثمكمؼ بالدراسات .

 نائب مدير .

  كالكثائؽرئيس مركز البحث .

. كتحدد عالكة عمى ذلؾ المنصب العميا لمممحقيف بالديكاف

 رئيسيسير كنص الحؽ  كعممو بمكجبمركز بحث ككثائؽ حدد تنظيمو  لمجنةكما أنو 

كما تضع  ،الرئيسي بصرؼ ميزانيتيا كينشطيا كينسقيا كىك األمرالمجنة نشاطات المجنة 

 كتتحمؿ الدكلةتطابؽ مياميا  كالمالية التيتصرؼ المجنة الكسائؿ البشرية  الدكلة تحت

 .النفقات المتصمة بذلؾ

 الرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان -

تزامنت فكرة كالدة منظمة كطنية لحقكؽ اإلنساف في الجزائر مع االحتجاجات التي 

ـ، حيث قامت مجمكعة مف 1984مف الحركة القبائمية بمنطقة تيزم كزك في أكتكبر  انبثقت

ساحة المحاماة بالجزائر العاصمة  كالمعركفيف فيالمحاميف المقربيف مف الحركة البربرية 

 .ـ1985عمى السير في خطكات أكلى تجاه إنشاء منظمة غير حككمية في 
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عف حقكؽ اإلنساف، إال  ة غير حككمية لمدفاعرغـ أنيـ كانكا متفقيف عمى كالدة جزائرم 

ك المكقؼ الضركرم الكاجب ،بيف المؤسسيف حكؿ المبادئ الالـز إتباعيا  ختالؼاأنو كاف 

 ،اتخاذه آنذاؾ حياؿ الحزب الكاحد حزب جبية التحرير الكطني مما أدل إلى االنفصاؿ

كأطمؽ عمييا تسمية " عمي يحي عبد النكر"بالتالي إنشاء رابطتيف، شكمت األكلى برئاسة 

الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف ك التي ضمت مناضميف مف الحركة البربرية، 

ك جمعت مناضمي جبية التحرير الكطني مف "ميمكد إبراىيـ "شكمت الثانية بقيادة السيد 

 .1فيف ك كال الرابطتيف تقدـ بطمب اعتماداليسارييف المتطر

سة الحزب الكاحد ؼيجة خكؼ الحككمة مف فتح باب لمناكقد قكبؿ طمبيـ بالرفض نت

الرفض بداية لحممة إعالمية أعمنتيا  ككاف ىذا. النظاـثغرة في  الحاكـ، كبالتالي كجكد

ما يعرؼ  طاءكتحت غالصحافة الجزائرية معتبرة ذلؾ تحريضا عمى الفكضى في شكؿ سرم 

شديدا عمى نيؿ االعتماد مما دفع " عمي يحي"إصرار رابطة  كلما كاف ،بحقكؽ اإلنساف

عضكا مؤسسا لمرابطة تمت محاكمتيـ أماـ محاكـ ( 14)بالحككمة إلى اعتقاؿ أربعة عشر 

: عسكرية إذ كجيت ليـ تيـ عدة منيا

... كضىاإلخالؿ بالنظاـ العاـ، اإلضرار بأمف الدكلة، محاكلة خمؽ ؼ -

جاءت المكافقة الرسمية خالؿ  1988حكادث  كعمى إثرأطمؽ سراح المعتقميف،  1987كفي 

إلنشاء المنظمة بالرغـ مف رحيؿ بعض مؤسسييا األساسييف بسبب األزمات  1989جكاف 

                                           
.135ص، (2005دار الخلدونية، :الجزائر) حقوق اإلنسان في الجزائرشطاب كمال،  1  
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ىذه األخيرة منذ تأسيسيا عمى التنديد بالتجاكزات التي شكمت  كقد قامتالداخمية لمرابطة، 

 .انتياكا لحقكؽ اإلنساف

الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان  -

مف طرؼ مجمكعة مف  ـ،1987أفريؿ11ىي منظمة غير حككمية تأسست في 

 كذلؾ بمكجبمتفرقة  كمعتقدات إيديكلكجية كاختصاصات مختمفةالمناضميف ينتسبكف لميف 

المتضمف اعتماد الجمعية المسماة الرابطة الجزائرية  1987أفريؿ 11القانكف المؤرخ في 

. 1989ديسمير  6المؤرخة في  38الجريدة الرسمية عدد في اإلنساف، كنشرتلحقكؽ 

ـ عرؼ النظاـ السياسي الجزائرم نكعا مف التفتح استغمتو مجمكعة مف 1987مع بداية 

غير  فكرة إنشاء منظمة الحديث حكؿ ،إلثارة النقاش ف كفرصةكاألطباء كالجامعييالمحاميف 

 :السمطاتالذم أبدتو  كبعد الرفضحككمية تيتـ بالدفاع عف حقكؽ اإلنساف في الجزائر، 

ـ الحصكؿ بعدىا عمى المكافقة التي جعمتيا تظير كمنظمة عميمة لمنظاـ أنشئت ت أكال -

كحؿ ـ 1989ديسمبر  14الذم انتيت قيادتو لمرابطة في  "ميمكد إبراىيمي"بقيادة األستاذ 

ت أربع سنيف حتى يـك الذم مارس القيادة لمدة تجاكز "يكسؼ فتح اهلل"بعدىا السيد  محمو

بكجمعة "، ليتكلى المنصب بعد ذلؾ األستاذ المحامي 1994جكاف  18اغتيالو الذم كاف في 

عية العامة المنعقدة بمدينة سطيؼ ـ حيث أعيد انتخابو في الجـ1996في جكيمية " غشير

. الحالي لمرابطة الرئيس ـ، كيعد2005جكيمية  13يـك 
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إف أكؿ ما قامت بو الرابطة مف عمؿ بعد تشكيميا مباشرة ىك المطالبة باإلفراج عف 

عف المتكرطيف  أيضا اإلفراجفي الجنكب الجزائرم،  كزمالءه المعتقميفعمي يحي عبد النكر 

. 1986كقعت في نكفمبر  كقسنطينة التيفي أحداث سطيؼ 

  أهداف الرابطة

: تتمثؿ األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا الرابطة الجزائرية لحقكؽ اإلنساف فيما يمي

. الدفاع عف حقكؽ اإلنساف -

. كتعزيزىا كاحترامياترقية حقكؽ اإلنساف  -

. ترقية مبادئ الديمقراطية -

. ترقية عناصر الحكـ الراشد -

  هيكمها التنظيمي

خالؿ تجربتيا عرفت الرابطة الكطنية لحقكؽ اإلنساف نكعيف مف التنظيـ، فمنذ سنة  

: تمثؿ الييكؿ التنظيمي فيما يمي 2005ـ إلى غاية جكيمية 1987

  الجمعية العامة -

  المجمس الكطني -

  المكتب الكطني التنفيذم -

 .الفركع الكالئية -



 اإلنسان في الجزائر بين الخطاب الرسمي ومنظمات المجتمع المدني حقوق :الثانيالفصل 

 

 
83 

، اعتمدت الجمعية العامة كدهكجـكبعد أف أثبتت التجربة ثقؿ ىذا النكع مف التنظيـ  

: ـ صيغة جديدة تتمثؿ في2005المنعقدة في جكيمية 

 1.كالجمعية العامةإلغاء الييئة الكسيطة ما بيف المكتب التنفيذم  -

. مراقبة أعماؿ المكتب التنفيذم كبالتالي يمكنياجعؿ اجتماع الجمعية العامة كؿ سنة  -

العامة إمكانية إنشاء مجمكعات متخصصة  باإلضافة إلى الفركع الكالئية، أقرت الجمعية

 .2الخ...مجمكعة المرأة، الطفؿ الصحة، السجكف: مثال

  الجمعية العامة

ىيئة في الييكؿ التنظيمي لمرابطة كىي مؤىمة لتعديؿ القانكف األساسي، تتككف  كتعد أعمى

لعيدة  في السنة، ليا صالحية انتخاب المكتب التنفيذم كتجتمع مرةمف مجمكع المنخرطيف 

. مدتيا أربع سنكات

  المكتب التنفيذي الوطني

قبؿ الجمعية العامة، يمكف تجديده كميا أك جزئيا  كينتخب مفيتككف مف إثنا عشر شخصا 

استثنائية كمما  كفي دكراتإذا دعت الضركرة إلى ذلؾ، يجتمع مرة في الشير في دكرة عادية 

: كيتككف مفتطمب األمر ذلؾ 

يمثمكف جيات الكطف األربعة، األميف العاـ، األميف العاـ المساعد،  نكاب عالرئيس، أرب

 .الصندكؽ كمساعد أميفأميف الصندكؽ 
                                           

.05ص ،. 2006الثاني، فيفري ، العدد "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق االنسان" 1  
 .19-18ص ص  يرجع نفسه،2
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 الفروع الوالئية 

 كالفرع يتمتع ،يكجد فرع عمى مستكل كؿ كالية، يضـ مجمكعة مف المنخرطيف

. باالستقاللية في عممو عمى مستكل كاليتو

  المجان المختصة

ذكم  الطفكلة، المرأة،قضايا : تكجد لجاف متخصصة مكمفة بمكضكع معيف مثاؿ

 .كالصحة كغيرىااالحتياجات الخاصة، السجكف 

  طريقة عمل الرابطة

: في ممارسة أعماليا تعتمد الرابطة الجزائرية لحقكؽ اإلنساف عدة طرؽ أىميا  

كتكجيييـ كمساعدتيـ، ف عمى مستكل الفركع أك عمى المستكل المركزم ماستقباؿ المكاطف -

 كتصنفيا حسبالحالة، فالرابطة تتمقى شكاكل المكاطنيف  كذلؾ حسبتبني قضاياىـ  أك

 بيا، ثـمتابعتيا سكاء بالكتابة إلى الجية المعنية أك االتصاؿ المباشر  كتبدأ عمميةطبيعتيا 

ذا كانتؿ، يتـ إعالـ المكاطف بنتيجة التدخ الشككل ليست مف مياـ الرابطة يعمـ المكاطف  كا 

. بذلؾ أيضا

ح الممفات ذات األىمية في المجتمع مثؿ الصحة، كضعية السجكف، كضعية المرأة تؼ -

كنشر الخ، ...التعذيب، سير العدالة القسرم،االختفاء  العقمية،، مستشفيات األمراض كالطفؿ

. حكليا حسب المكضكع التقارير



 اإلنسان في الجزائر بين الخطاب الرسمي ومنظمات المجتمع المدني حقوق :الثانيالفصل 

 

 
85 

تقـك الرابطة في  المستقمة، حيثتنظيـ دكرات تدريبية لمناضمي الرابطة أك لمجمعيات  -

أنجز في ىذا  كأىـ ما، كممتقيات كحمالتإطار ترقية حقكؽ اإلنساف بتنظيـ أياـ دراسية 

: اإلطار نجد

. كحرية الصحافةيـك دراسي حكؿ حرية اإلبداع  -

. كالسمـممتقى حكؿ الديمقراطية  -

ـ 1994ديسمبر  8دامت أسبكع بدأت في " القمع يتغذل مف السككت" حممة تحت شعار  -

 .نفسومف الشير  15غاية  كاستمرت إلى

حممة داخؿ الثانكيات لتحسيس الثانكييف بأىمية حقكؽ اإلنساف كضركرة حمايتيا   -

 1.حممة مف أجؿ غمؽ المعتقالت التي فتحت في الصحراء -

. ـ1990العربي لحقكؽ اإلنساف سنة  تنظيـ أكؿ دكرة مغاربية تككينية مع المعيد -

 .التعاكف مع جمعيات أخرل لتقديـ تقارير بديمة أماـ المجاف التابعة لألمـ المتحدة -

  عالقاتها الدولية

الرابطة الجزائرية  فإف ،المنشأ كمبادئيا عالميةعمى اعتبار أف قضايا حقكؽ اإلنساف 

مع العديد مف المنظمات سكاء كانت جيكية أك  كتسعى لمعمؿلحقكؽ اإلنساف تعمؿ جاىدة 

 2:اإلنساف لذا فيي تتمتع ب كتعزيز حقكؽدكلية لترقية 

                                           
 .18يرجع سابك، انزابطة انىطٍُة، 1
 .18، ص، يرجع نفسهنزابطةانجزائزٌةا2
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. كالشعكبصفة مراقب بالمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف   -

. عضك الفدرالية الدكلية لحقكؽ اإلنساف -

. عضك الشبكة األكرك متكسطية لحقكؽ اإلنساف -

 .اإلنساف عضك المنظمة العربية لحقكؽ -

: إنجاز برامجيا مع كتتعاكف فيتربطيا عالقات كطيدة مع منظمة العفك الدكلية 

. المؤسسة األلمانية فريدريش ناكماف -

. المنظمة األمريكية فريدـك ىاكس -

 عالقاتها الداخمية 
مع  كالمكاطنيف كطبيعة العالقة كاألحزاب السياسيةلمرابطة عالقات مع السمطات العمكمية 

 :ىي كالتالي( أدبياتيا حسب)كؿ منيـ 

  مع السمطة

نما ىي، كال حاكماالرابطة ليست حزبا سياسيا معارضا  منظمة مف منظمات المجتمع  كا 

كمستمرا ، لذلؾ تجدىا تقيـ حكارا دائما كترقيتياالمدني تيدؼ إلى الدفاع عف حقكؽ اإلنساف 

يات كؿ لقاءاتيا مع أجيزة السمطة محتك كتمتـز بنشرالسمطة لكف في شفافية ككضكح  مع

السرية لما تحممو مف احتماالت  كتتجنب المقاءاتمناضمييا  بو العاـ، كتبمغعمى الرأم 

 .كالتشكيؾالتأكيؿ 
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 ياسية مع األحزاب الس

كالطريقة تحاكؿ الرابطة الجزائرية أف تتعامؿ مع كؿ األحزاب السياسية بنفس األسمكب 

غيره، ألنيا في أداء عمميا ال يحؽ ليا الحكـ عمى برنامج  حزب دكفمع  الظيكرتتجنب ك

.  سياسي معيف أك إيديكلكجية معينة إال في الجانب المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف

 كالمسؤكلية فيكالقانكف الداخمي لمرابطة يمنع الجمع بيف المسؤكلية في الحزب السياسي 

. 1الرابطة

  مع المواطنين

 كتعامميـ كبشرالطريقة  بنفسمع المكاطنيف عمى اختالؼ اتجاىاتيـ  تتعامؿ الرابطة

. الثانية ككمكاطنيف بالدرجةبالدرجة األكلى 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.113-105ص-شطاب كمال، مرجع سابق، ص 1  
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  واستنتاجات  الخالصة

أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار البتركؿ أدت الى  1986عرفت الجزائر سنة 

حيث  1988لى احداث أكتكبر تدني األكضاع االقتصادية كفي المستكل المعيشي، ما أدل ا

خرج الشعب ليطالب بالتغيير كالتحرر مف ىيمنة الدكؿ كسيطرتيا كتحكميا في كافة 

 .التنظيمات كمنعيا مف التجمعات

إف تكجو الجزائر مف األحادية الحزبية كسيطرة الحزب الكاحد الى التعددية الحزبية سمح 

خارج إطار الدكلة كالتي تقـك بعدة بظيكر العديد ف تنظيمات المجتمع المدني الناشطة 

كضائؼ تسعى مف خالليا الّحد مف تدخؿ الحككمة كسيطرتيا عمى شؤكف المجتمع كتقـك 

 .بتنظيـ كتفعيؿ المشاركة

سمحت بفكز  1991شيدت الجزائر في ظؿ التعددية انتخابات محمية في جكاف 

أشير بعد كقؼ المسار  6الحركة اإلسالمية، عمى اف تحدث انتخابات تشريعية في مدة 

كمناضمي الحركة اإلسالمية، نتج عف " الدكلة "االنتخابي، عرفت الجزائر صراع بيف النظاـ 

ىذا الصراع انتياؾ الحؽ في الحياة كاغتياالت كانتياؾ في مختمؼ الحقكؽ كالحريات 

 .األساسية

ر مف الكثائؽ لعبت مؤسسات المجتمع المدني دكرا كبيرا في مجاؿ العمؿ عمى صياغة الكثي

 .الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف
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تمارس مؤسسات المجتمع المدني دكرا ميما في مجاؿ الرقابة عمى تنفيذ اتفاقيات 

 .كمكاثيؽ حقكؽ االنساف كضماف احتراميا ف قبؿ الدكؿ
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توصلنا من خالل هذه الدراسة أن المنظمات غٌر الحكومٌة هً تنظٌمات أو 

اق الدولة الواحدة، ورغم غٌاب جمعٌات أو اتحادات غٌر قومٌة، ٌتعدى نشاطها نط

حول تعرٌفها، فإنها أضحت حقٌقة فً المجتمع الدولً وتشكل قوة خاصة لها  جماعاال

دورها وتأثٌرها على الحٌاة الدولٌة، وتختلف هذه المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة بحسب 

. نشاط كل منظمة

 
نسان ذاته، وبصفته عضوا فً المجتمع، وهً مفهوم االنسان ارتبطت باال حقوق

علما قائما بذاته، أو بصفته جزءا من القانون الدولً العام، تعددت تعارٌفه من كونه 

تطورا  اإلنسانوعرفت حقوق . واختلفت تصنٌفاته بحسب المعاٌٌر المعتمدة فً ذلك

ما عرفه العالم من  خاللتارٌخٌا مستمرا، وهذا على المستوٌٌن الفكري والقانونً، من 

 اإلنسانٌرورة، والتطور فإن حقوق ونتٌجة لهذه الص. مواثٌق متعددة، إقلٌمٌة وعالمٌة

تكرٌسا  واإلقلٌمٌةجملة من الخصائص، من الشمولٌة والعالمٌة إلى الخصوصٌة  تنازعها

. لخصوصٌات ثقافٌة وأبعاد حضارٌة تمٌز كل مجموعة بشرٌة عن غٌرها

 
فإن  اإلنسانأما فٌما ٌتعلق بالمنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة النشطة فً مٌدان حقوق 

هو خصوصٌتها، ولها تعرٌف خاص بها، وبالتالً ممٌزات خاصة بها،  نالحظها أول م

. نتٌجة تنوعها، وامتداد نشاطها عبر الدول وعدم تمتعها بوضع أو شخصٌة قانونٌة

 
فصول البحث لها  خاللفالمنظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة والوطنٌة كما رأٌنا من 

فً التقارٌر  االنتهاكاترصدها لمختلف  خاللمن  اإلنساندورا بارز فً ترقٌة حقوق 
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، لٌستطٌع الفرد أن ٌدرك ماله من حقوق اإلنسانالتً تعدها من أجل نشر ثقافة حقوق 

وما علٌه من واجبات تجاه غٌره من أفراد المجتمع، ولكً تتجذر فٌه ثقافة حقوق 

. وتتأصل اإلنسان

 
فً الجزائر تشهد وضعا مأساوٌا وخاصة فً ظل العشرٌة الدامٌة  اإلنسانإن حقوق 

 األعراضواستبٌحت  األرواحوالتً انتهكت فٌها الحقوق أٌما انتهاكات، فلقد أزهقت 

. وصار المواطن البسٌط ٌسمح فً كل شًء من أجل أن ٌبقى حٌا األموالوسلبت 

 
ٌة المهتمة بحقوق رغم تندٌد أغلب المنظمات غٌر الحكومٌة والدولٌة والوطن

والرابطة  اإلنسانوحماٌتها وعلى رأسها الرابطة الجزائرٌة للدفاع عن حقوق  اإلنسان

 الجزائرٌة

تزال سارٌة  الأنها  إالباستمرار حالة الطوارئ والمناداة برفعها  اإلنسانلحقوق 

وأن  األوضاعالمفعول، وذلك فً الوقت الذي تتحدث فٌه المصادر الرسمٌة عن تحسن 

حوال الجزائر الٌوم ٌمكن وصفها بأنها تجاوزت مرحلة الخطر وأنها فً طرٌقها إلى أ

. واالستقرار األمناستتباب 
 

تعتبر منظمة العفو الدولٌة إحدى أكبر المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة النشٌطة فً 

منذ نشأتها سنة  االنتهاكات، وأكثرها تأثٌرا وإحراجا للدول إزاء اإلنسانمٌدان حقوق 

، حٌث 1691

 
فٌما بعد، لٌمتد نشـاطها  اإلعداماهتمت بقضاٌا سجناء الرأي والضمٌر، ثم مناهضة حكم 

. اإلنسانكل مناحً حقوق  شامل
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وتمتلك هذه المنظمة هٌكلة خاصة تمتد على المستوى الدولً إلى المستوى الوطنً، 

الكثٌف، وتعتبر منظمة العفو الدولٌة أكثر المنظمات مركزٌة  العالمًوتتمٌز بنشاطها 

مساجٌن ) تتبنى(خصوصا فً مجال نشاطها وفً عملٌة التبنـً خصوصا، والتً تعتمد 

التً تنشط على المستوى  لألفواجالدولٌة  األمانةمن جهات مختلفة من العالم، تحددهم 

بتبنً قضاٌا  لألفواجتسمح  إل، إذ الوطنً، وهذا بهدف الحفاظ على الحٌاد وعدم التحٌز

. بلدانها أو إصدار بٌانات بشأنها
 

نستطٌع القول أن منظمة العفو الدولٌة لعبت دورا مهما فً مجال حماٌة حقوق 

خاصة  االنتهاكات، حٌث تقوم برصد كافة 1661فً الجزائر منذ بداٌة نشاطها  اإلنسان

فترة  خالل

 
بدورها إلى تدهور أوضاع  يالت تحوالتئر عدة التسعٌنات و التً عرفت فٌها الجزا

لدى السلطة المعنٌة و لدى  التً تقوم بها المداخالت خالل،وهذا من  اإلنسانحقوق 

الرأي العام المحلً و الدولً ،فهً تقوم بدور المراقب على حقوق المجتمع وأفراده 

وتبذل كل جهدها فً الدفاع عن كل فرد منهك الحقوق ، هذا إضافة إلى مساهمتها فً 

 آلٌات حمٌة ووصفها بدقة ،ومن أجل وضعالنضال من أجل توسٌع دائرة الحقوق الم

 اقع ورفع مستوى وعً المجتمع بهٌة على أرض الوالقانون



 

 ملخص



 :ملخص

أفشصخ انرطٕساخ انحاطهح فٙ يٛذاٌ انعاللاخ انذٔنٛح، ظٕٓس فٕاعم جذٚذج نٓا ذأثٛش 

كثٛش عهٗ انساحح انذٔنٛح ٔ نعم يٍ أتشص ْزِ انفٕاعم انًُظًاخ انذٔنٛح غٛش انحكٕيٛح انرٙ 

أطثح نٓا خثشج ٔ َفٕر كثٛشٍٚ فٙ انسٛاساخ انذٔنٛح ٔ انعانًٛح ٔ نمذ اكرسثد انًُظًاخ 

انذٔنٛح غٛش انحكٕيٛح َفٕرا كثٛشا عهٗ انساحح انذٔنٛح فٙ جًٛع انًٛادٍٚ ٔ انرٙ يٍ أًْٓا 

حمٕق اإلَساٌ يٍ خالل اعرشاف عذٚذ انُظٕص انمإََٛح تانذٔس انز٘ ذمٕو تّ ْزِ 

يٍ يٛثاق األيى انًرحذج، ٔ كزا  71انًُظًاخ فٙ ْزا انًجال، ٔ انرٙ يٍ أًْٓا َض انًادج 

ٚح انرٙ ذضًُرٓا االذفالٛاخ انذٔنٛح اإللهًٛٛح نحمٕق اإلَساٌ كاالذفالٛح انُظٕص انمإٌَ

األٔستٛح نحمٕق اإلَساٌ ٔاالذفالٛح األيشٚكٛح نحمٕق اإلَساٌ ٔ كزا انًٛثاق اإلفشٚمٙ نحمٕق 

اإلَساٌ ٔ انشعٕب، إضافح إنٗ عذٚذ انُظٕص انمإََٛح انرٙ ذضًُرٓا انذساذٛش انذاخهٛح 

ل انًُظًاخ انذٔنٛح غٛش انحكٕيٛح يٍ أجم ذحمٛك انرشلٛح ٔ انحًاٚح نًخرهف انذٔل ٔ ذعى

انالصيرٍٛ نحمٕق اإلَساٌ، يٍ خالل يجًٕعح انطشق ٔ األسانٛة ٔ انرٙ ذخرهف يٍ يُظًح 

ألخشٖ ٔ انرٙ ذرًثم أساسا فٙ َشش االَرٓاكاخ ، ٔ انرأثٛش عهٗ انشأ٘ انعاو انعانًٙ، انرذخم 

انرماسٚش انسُٕٚح، إضافح إنٗ انرعأٌ ٔ انرشأس يع انًُظًاخ نذٖ انسهطاخ انًعُٛح، ٔ َشش 

انذٔنٛح انحكٕيٛح كًُظًح األيى انًرحذج، إضافح إنٗ ذذخهٓا أياو انًحاكى ٔ انهجاٌ اإللهًٛٛح 

 .نحمٕق اإلَساٌ

 

 

 

 

 

 



 

Résumé : 

 Les développements réalisés dans le domaine des relations 

international fait l’émergence de nouveaux acteurs avoir un impact 

significatif sur la scène internationale, et peut-être plus importants de 

ces acteurs, les organisations internationales non gouvernementales, 

qui l’expérience et qui sont devenues avoir une influence majeure 

dans les politiques internationales et mondiales. 

    Les organisations internationales non-gouvernementales ont 

acquis une influence énorme sur la scène internationale, dans tous les 

domaines, et dont les plus importants les droits de l’homme par la 

reconnaissance de nombreux textes juridiques sur le rôle joué par ces 

organisations dans ce domaine, au premier rang qui est le texte de 

l’article 71 de la charte des nations unies, ainsi que les textes des 

accords juridiques contenues dans les conventions internationales et 

régionales relatives aux droit de l’homme telles que la convention 

européenne des droits de l’homme , la convention Américain relative 

aux droits de l’homme ainsi que la charte africaine des droits 

humaines et des peuples, en plus de nombreux textes juridiques dans 

les constitutions des différents états. 

       Pour réaliser la promotion et la protection des droits de l’homme, 

les organisations internationales non-gouvernementales joue un rôle 

important grâce à un ensemble de moyens, qui varient d’une 

organisations à une autre, et qui se manifestent principalement dans la 

diffusion des violations, et d’influence l’opinion publique mondiale, et 

d’intervenir auprès des autorités consultation avec les organisations 

intergouvernetales, tel que l’organisation des nations unies, en plus de 

son intervention devant les tribunaux et les commissions régionales 

des droits de l’homme. 
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