
 2السنة /  - 6جملة جامعة جكريث للعلوم القانونية والسياسية                                    العدد / 
 

 1 

 اإلنسانحقوق  جمالحمع املدني يف دور مؤسسات اجمل
 ))دراسة قانونية((

 :ادلقدمة

مف المعمـو أف االىتماـ بحقوؽ اإلنساف قد تطور كثيرًا في الفترة التي أعقبت     
الحرب العالمية الثانية وأصبح بعد اقؿ مف نصؼ قرف ذا تأثير عميؽ في الممارسة 

ت تشكؿ جزًء ال يتجزأ مف المجاؿ المعرفي وفي النظرية عمى حٍد سواء وأصبح
القانوني والسياسي واألخالقي والفمسفي واالجتماعي، وىكذا أضحت حقوؽ اإلنساف 
طارًا عامًا لكؿ المجاالت اإلنسانية، ومحورًا لدراسات  جزًء مف الوعي المعاصر، وا 

وموضوعًا إنسانية شتى، وخطابًا عالميًا تتصارع حولو السياسات الدولية وتتنازع، 
لمتفاعؿ والتواصؿ بيف مختمؼ الثقافات والحضارات والمجتمعات، وقد كاف لالنجاز 
المشيود لحقوؽ اإلنساف طواؿ أكثر مف نصؼ قرف والصفة المميزة ليا أف فرضت 
ذاتيا عمى األصعدة الداخمية والدولية كافة، وليذا أصبحت السمة الغالبة عمى 

حقوؽ اإلنساف،  عمىال حيث الموضوع والمسمى الدراسات األكاديمية التركيز مف 
نما تركيزىا عمى حماية ىذه الحقوؽ.  فحسب وا 

ذا     لمدولة دورًا في حماية وتعزيز حقوؽ االنساف، مف خالؿ أجيزتيا  كاف وا 
الدور  أىميةعف  أىميتوالمختمفة، فأف لمؤسسات المجتمع المدني دور ال يقؿ في 

 باإلرادةمجموعة مف التنظيمات الطوعية التي تنشأ  اىباعتبار الذي تمارسو الحكومات، 
نشاطيا الذي قد يكوف  ممارسةتحقيؽ الربح عند  إلىوالتي ال تيدؼ  ألعضائياالحرة 

 اجتماعيًا، اقتصاديًا، ثقافيًا، سياسيًا. 

إف دراسة اآلثار التي تركتيا مؤسسات المجتمع المدني عمى مياديف حقوؽ     
العتبارات عدة أصبحت تحتـ عمى الباحثيف إعادة النظر في اإلنساف جاءت نتيجة 

المكانة التي تحتميا تمؾ المؤسسات في التعامؿ مع ممفات ميمة وحديثة كممؼ حقوؽ 
اإلنساف، فمف ناحية ىناؾ تزايد في عدد ىذه المؤسسات وىناؾ تنوع في مياديف العمؿ 

ممموسًا عمى صعيد  التي تقـو بيا، كما سجمت مؤسسات المجتمع المدني تطوراً 
 العالقات الدولية التي أقامتيا مع العديد مف المؤسسات الدولية المؤثرة.

وكانت مؤسسات المجتمع المدني احد ابرز الفاعميف في ىذا الميداف حيػث حققػت     
تقػػدمًا ممموسػػًا عمػػى سػػائر األطػػراؼ األخػػر  فػػي التعامػػؿ مػػع القضػػايا اإلنسػػانية عمػػى 

ولي، وتمكنػت تمػؾ المؤسسػات مػف تقػديـ الحمػوؿ المناسػبة لمكثيػر الصعيد الػداخمي والػد

 دـبـاش عـر عيـد. عام

 م.م. أديب محمد جاسم
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مف المشكالت التػي طالمػا عانػت الػدوؿ والمنظمػات الدوليػة مػف وثارىػا وبشػكؿ خػاص 
تمػػؾ التػػي ظيػػرت فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف حيػػث تصػػدـ ىػػذه الػػدوؿ وتمػػؾ المنظمػػات 

 بقاعدة السيادة الوطنية.
 نبو سنتناولو مف خالؿ النقاط اآلتية:ولغرض اإلحاطة بالبحث مف كؿ جوا     
 أهموة الدرادة : _أواًل

، والقضية التي امف حيث طبيعة موضوعي اأىميتي دراسةكتسب ىذا الت      
عالجيا. فاألىمية التي تحظى بيا حقوؽ اإلنساف والخصوصية التي تتمتع بيا كاف ت

ًا عف تأثير الدولة باعثًا إلى إيجاد مؤسسات غير حكومية تسعى إلى حمايتيا بعيد
 وأجيزتيا الحكومية.

 إذكالوة الدرادة : _ثانوًا

إف اإلشكالية الرئيسة التي تطرحيا ىذه الدراسة ىي: ىؿ أف مؤسسات المجتمع       
 المدني ترقى إلى المستو  الذي يمكنيا مف حماية حقوؽ اإلنساف؟ 

 فضاًل عف إيجاد أجوبة مناسبة لمتساؤالت اآلتية :_   
مؤسسات المجتمع المدني؟ وما ىي خصائصيا ووظائفيا؟ وماىي ماىي  .1

 والديمقراطية حقوؽ اإلنسافبيف  العالقة بيف مؤسسات المجتمع المدني و
 واألحزاب السياسية؟

ماىي اآلليات التي تمجأ إلييا مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوؽ  .2
 اإلنساف؟

مدني في حماية حقوؽ ماىي األنشطة التي تمارسيا مؤسسات المجتمع ال .3
 اإلنساف؟

 منهجوة الدرادة :  _رابعًا

اعتمدنا في كتابة بحثنا ىذا عمى المنيج االستقرائي والتحميمي الذي يقـو عمى        
وتحميميا، وكذلؾ استعراض اآلراء  عدراسة النصوص القانونية المتعمقة بالموضو 

الرأي الراجح منيا، كذلؾ  الفقيية التي طرحت حوؿ الموضوع ومناقشتيا لموقوؼ عمى
اعتمدنا بعض الشيء عمى المنيج التطبيقي لمتطمبات إكماؿ الدراسة مف الناحية 

 األكاديمية.

 :درادةال هوكلوة _ثالثًا

يقتضػػي  اإلنسػػافالبحػث فػػي دور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػي مجػػاؿ حقػػوؽ إن     
التي تقـو بيا تمؾ  ألنشطةواوابرز اآلليات  منا تحديد مفيـو مؤسسات المجتمع المدني
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لموصػوؿ إلػى  بيػا واالرتقاء اإلنسافالمؤسسات في المياديف المختمفة والمتصمة بحقوؽ 
 األنموذج األمثؿ الذي ينبغي أف تحضى بو ىذه الحقوؽ، وعميو سػوؼ نتنػاوؿ بالبحػث

 :_مجاؿ حقوؽ االنساف وفقًا لمييكمية اآلتيةدراسة دور مؤسسات المجتمع المدني في 
 المدني المجتمعمفيـو مؤسسات  :األولمبحث ال

 : تعريؼ مؤسسات المجتمع المدنياألوؿالمطمب               
 المطمب الثاني: خصائص مؤسسات المجتمع المدني              
 المطمب الثالث: وظائؼ مؤسسات المجتمع المدني              
 األخر المفاىيـ  ضببععالقة مؤسسات المجتمع المدني  المبحث الثاني:
 نسافعالقة مؤسسات المجتمع المدني بحقوؽ اإل: األوؿالمطمب               
 المطمب الثاني: عالقة مؤسسات المجتمع المدني بالديمقراطية              
 السياسية باألحزاب: عالقة مؤسسات المجتمع المدني لثالمطمب الثا              

 في العراؽ مؤسسات المجتمع المدنيل ةوالقانوني ةالدستوري اتالتطور المبحث الثالث: 
 ةالدستوري اتالمطمب األوؿ: التطور 

 ةالقانوني اتالثاني: التطور المطمب 
 ات مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوؽ االنسافولي :رابعالمبحث ال

 ات الرقابيةي: اآللاألوؿالمطمب               
 اني: اآلليات الدفاعيةالمطمب الث              
 المطمب الثالث: اآلليات الحمائية              

 نسافنشاط مؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ حقوؽ اإل :خامسالمبحث ال
 نساف: نشاطيا في التثقيؼ بحقوؽ اإلاألوؿالمطمب               
 نسافالمطمب الثاني: نشاطيا في تطوير حقوؽ اإل              

 المطمب الثالث: نشاطيا في تعزيز حقوؽ اإلنساف              
 نسافتطبيقات لنشاط بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوؽ اإل :سادسالمبحث ال

 األحمر: المجنة الدولية لمصميب واليالؿ األوؿالمطمب               
 المطمب الثاني: منظمة العفو الدولية              
 نسافالمطمب الثالث: المنظمة العربية لحقوؽ اإل              
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 األولادلبحث 

 مفهوم مؤدسات اجملتمع ادلدني

قبػػػؿ الػػػدخوؿ فػػػي تعريػػػؼ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني، نشػػػير إلػػػى أف مػػػف أبػػػرز       
المصػػػطمحات التػػػي تثيػػػر تسػػػاؤالت عػػػدة حػػػوؿ مضػػػمونيا، والتػػػي أصػػػبحت تعبػػػر عػػػف 

مختمػػػػػؼ أوجػػػػػو الحيػػػػػاة اإلنسػػػػػانية وعمػػػػػى اتجاىػػػػػات معاصػػػػػرة ذات تػػػػػأثير ظػػػػػاىر فػػػػػي 
المستويات كافة، مصػطمح ممؤسسػات المجتمػع المػدنيم. ىػذا المصػطمح يجػر  ترديػده 
عمى المستو  المحمي في بعض البمداف عند الحديث عف نشػاطات مختمفػة ذات صػمة 
وثيقة بالسياسات االجتماعية وتصدي العديد مػف ىػذه المؤسسػات لرسػـ خطواتيػا. كمػا 

المصػػػطمح تمػػوح عمػػػى المسػػتو  اإلقميمػػػي عنػػد الحػػػديث مػػثاًل عػػػف التعػػػاوف  إف أطيػػاؼ
الثقافي بيف بعض الدوؿ، واضطالع العديد مف مؤسسات المجتمع المػدني فػي مباشػرة 
ولياتػػػو، وتػػػزداد أىميػػػة ىػػػذا المصػػػطمح عنػػػدما يثػػػار البحػػػث عػػػف أبعػػػاده عمػػػى المسػػػتو  

عقػد عػالمي جديػدم يتضػمف تغيػرات العالمي، وذلؾ عند الدعوة مثاًل إلى التوقيػع عمػى م
جوىرية تمػس أطػار ومضػموف العالقػات مػا بػيف أعضػاء المجتمػع الػدولي حيػث يػروج 

 . (1)مؤسسات المجتمع المدنيويسيـ في تنفيذه بعض 

وعمػػى الػػرغـ مػػف أف مصػػطمح ممؤسسػػات المجتمػػع المػػدنيم يعػػد مػػف المصػػطمحات     
ف ىذا النوع مف المؤسسػات، لكنػو لػيس األكثر شيوعًا عمى المستو  العالمي لمتعبير ع

بالمصطمح الوحيد لمتعبير عنيا. فيناؾ مصػطمحات وتعبيػرات أخػر  يجػري اسػتعماليا 
لإلشارة إلى ىذه األنواع مف المؤسسػات، إذ ال يوجػد اتفػاؽ حػوؿ مصػطمح واحػد وذلػؾ 

بػػيف بسػػبب اخػػتالؼ السػػياقات االجتماعيػػة واالقتصػػادية والثقافيػػة والسياسػػية والقانونيػػة 
المنظمػػات غيػػر "، وليػػذا جػػر  اسػػتعماؿ مصػػطمحات متعػػددة مثػػؿ مصػػطمح ( 2)الػػدوؿ

حيػػػث يسػػػتخدـ ىػػػذا المصػػػطمح كثيػػػرًا فػػػي كنػػػدا والواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  "الربحيػػػة
الػذي يكثػر اسػتعمالو  (4)"المنظمات األىمية"، وىناؾ مصطمح (3)وبعض الدوؿ األوربية

إذ يسػػتعمؿ مػػف قبػػؿ  "المنظمػػات التطوعيػػة"صػػطمح فػػي الػػدوؿ العربيػػة، وىنػػاؾ أخيػػرًا م
 بعض المنظمات الدولية الحكومية لإلشارة إلى ىذه األنواع مف المؤسسات. 

وكما تعددت المصطمحات التي استعممت لإلشارة إلى ممؤسسات المجتمع المدنيم     
فقػػد تعػػددت واختمفػػت المصػػطمحات التػػي تصػػؼ القطػػاع الػػذي يضػػميا، وكػػؿ مصػػطمح 

لوصػػؼ ىػػذا القطػػاع أنطمػػؽ مػػف بعػد معػػيف أو ركػػز عمػػى سػػمو معينػػة، فينػػاؾ  اسػتعمؿ
وىػػو مصػػطمح يركػػز عمػػى أىػػـ  "Voluntary Sector" "القطػػاع التطػػوعي"مصػػطمح 
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وىناؾ مصطمح " سمات ىذا القطاع وذلؾ ألف العمؿ فيو قائـ عمى أساس مف مالتطوع
دور الػػػذي تمعبػػػو والػػػذي يركػػػز عمػػى الػػػ "Independent Sector" "القطػػاع المسػػػتقؿ"

مؤسسػات ىػذا القطػاع كقػوة ثالثػة خػارج إطػار الحكومػة والقطػاع الخػاص وأيضػًا ىنػػاؾ 
وىػذا المصػطمح يؤكػد عمػى " Non Profit Sector" "مصػطمح مالقطػاع غيػر الربحػي

 . (5)أف مؤسسات ىذا القطاع ال تسعى لتحقيؽ الربح
ذا كانت المصطمحات المتنوعػة والمختمفػة تشػكؿ تحػدياً      لدراسػة ىػذه المؤسسػات،  وا 

فػػ ف التحػػدي األخػػر يكمػػف فػػي وضػػع تعريػػؼ محػػدد ليػػذه المؤسسػػات وذلػػؾ الف ىنػػاؾ 
مكونات عدة تدخؿ في تكوينيا األمر الذي يثير مشكمة تعريفيا، ومع ذلؾ فقد ظيػرت 

 مجموعة مف التعاريؼ  لمؤسسات المجتمع المدني.
بحػث إلػى ثالثػة مطالػب نتنػاوؿ فػي وبناًء عمى ما تقدـ سػوؼ نقػـو بتقسػيـ ىػذا الم    

المطمػػب األوؿ تعريػػؼ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، ونخصػػص المطمػػب الثػػاني لبيػػػاف 
خصائص ىذه المؤسسات، ونشير في المطمب الثالث إلى وظائؼ مؤسسػات المجتمػع 

 المدني، وكما يأتي:_

 ادلطلب األول

  اجملتمع ادلدني مؤدسات تعروف

لػيس ىنػاؾ مفيػـو ثابػت وجامػد وقابػؿ لالسػتعماؿ فػي كػؿ ابتداًء يمكػف القػوؿ بأنػو     
نمػػػا ىػػػو مػػػرتبط بتػػػاري  نشػػػأتو  زمػػػاف ومكػػػاف لمصػػػطمح مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني، وا 

 وباإلشكاليات النظرية، وبنوعية المناظرة الفكرية، وبالصراع االجتماعي. 

اتو، إف مفيـو مؤسسات المجتمع المدني في نطاؽ الفكر العربي لـ يعرؼ بحد ذ     
فػي الػوطف  "بؿ جاء ىذا التعريؼ عبر االىتماـ المتزايػد الػذي القتػو مؤلفػات مغرامشػي

العربي بعد سبعينيات القرف العشريف، لكف االىتماـ بمفيـو مؤسسات المجتمع المدني 
بػػدأ يتسػػرب إلػػى الفكػػر العربػػي المعاصػػر فػػي ثمانينيػػات القػػرف العشػػريف وتحديػػدًا فػػي 

نػوقش ىػذا المفيػـو بغػرض التفكيػر فػي ظػروؼ التحػوؿ مػف أقطار المغرب العربػي إذ 
. ولعػػػؿ أوضػػػح (6)الحػػػزب الواحػػػد إلػػػى التعدديػػػة الحزبيػػػة السػػػيما فػػػي تػػػونس والجزائػػػر

استعماؿ لمفيـو مؤسسات المجتمع المدني بالمعنى الغرامشي يمكف رصده في فصوؿ 
مػاـ عمػى تقصػي كتاب )الفمسفة االجتماعية( لمػدكتور مغػانـ ىنػام الػذي يركػز فيػو االىت

الفػػرؽ بػػيف المجتمػػع المػػدني والمجتمػػع السياسػػي، وحػػدد فيػػو مكونػػات المجتمػػع المػػدني 
. فضػاًل عػف أف الػبعض (7)وخصوصية الفيـ الغرامشي لػو مػف منظػور الفمسػفة النقديػة
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ير  إف مفيـو ممؤسسات المجتمع المدنيم دخيؿ عمى تراث الفكػر العربػي واإلسػالمي 
لعربية إال في العقود األخيرة لمقرف العشػريف ومػف ثػـ فػ ف ىػذا ولـ يظير في الكتابات ا

 . (8)المفيـو ممنقوؿم مرجعيتو غربية
ومػػع ذلػػؾ فقػػد تنػػاوؿ العديػػد مػػف الكتػػاب والبػػاحثيف والحقػػوقييف تعريػػؼ مؤسسػػات     

المجتمػػع المػػدني، فقػػد عػػرؼ بعضػػيـ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني بأنيػػا ممجموعػػة مػػف 
حرة، التي تمأل المجاؿ العاـ بيف األسرة والدولة لتحقيؽ مصالح التنظيمات التطوعية ال

أفرادىػػا، ممتزمػػة فػػي ذلػػؾ بقػػيـ ومعػػايير االحتػػراـ والتراضػػي والتسػػامح واإلدارة السػػممية 
 م. (9) لمتنوع والخالؼ

وعمػػى ىػػذا النحػػو تشػػمؿ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني كػػاًل مػػف الجمعيػػات والػػروابط     
 ندية التعاونية، أي كؿ ما ىو غير حكومي. والنقابات واألحزاب واأل

ويعرؼ وخروف مؤسسات المجتمع المدني بأنيا ممجمػؿ التنظيمػات غيػر األرثيػة وغيػر 
بينما يعرؼ  م.(10)الحكومية التي تنشأ لخدمة المصالح أو المبادئ المشتركة ألعضائيا

لألفػػراد الػػبعض اآلخػػر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني بأنيػػا م كػػؿ المؤسسػػات التػػي تتػػيح 
التمكف مف الخيرات والمنافع العامػة مػف دوف توسػط الحكومػة، وباسػتقالؿ عػف الجيػاز 
ف موضػػوعو ينصػػب عمػػى المجػػاؿ المعرفػػي الػػذي يتنػػاوؿ المؤسسػػات  القيػػري لمدولػػة، وا 

. أخيػرًا تعػرؼ مؤسسػات المجتمػع (11)والممارسات التي تقع بيف مجالي األسػرة والدولػةم
يا مالمؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المدني عمى نحو إجرائي بأن

التػػػي تعمػػػؿ فػػػي ميادينيػػػا المختمفػػػة فػػػي اسػػػتقالؿ عػػػف سػػػمطة الدولػػػة لتحقيػػػؽ أغػػػراض 
متعػػػددة، منيػػػا أغػػػراض سياسػػػية كالمشػػػاركة فػػػي صػػػنع القػػػرار عمػػػى المسػػػتو  الػػػوطني 

اع عػػف مصػػالح والقػػومي، ومثػػاؿ ذلػػؾ األحػػزاب السياسػػية، ومنيػػا أغػػراض نقابيػػة كالػػدف
أعضائيا، ومنيا أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفيف والجمعيػات الثقافيػة 
التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى نشػػػر الػػػوعي الثقػػػافي، وفقػػػًا التجاىػػػات أعضػػػاء كػػػؿ جماعػػػة، ومنيػػػا 

م. وقػػد تبنػػى ىػػذا (12)أغػػراض اجتماعيػػة لإلسػػياـ فػػي العمػػؿ االجتمػػاعي لتحقيػػؽ التنميػػة
الوحدة العربية في الندوة التي أقاميػا حػوؿ ممؤسسػات المجتمػع التعريؼ مركز دراسات 

  .1992المدنيم عاـ 
ويبدو لنػا وضػحًا مػف خػالؿ التعػاريؼ التػي ذكرناىػا اف العناصػر الرئيسػية لمفيػـو     

 مؤسسات المجتمع المدني تتألؼ مما يأتي:_
 أواًل_ الفعل اإلرادي أو الطوعي:



 2السنة /  - 6جملة جامعة جكريث للعلوم القانونية والسياسية                                    العدد / 
 

 7 

ني عػػػػف الجماعػػػػات القرابيػػػػة مثػػػػؿ األسػػػػرة أو إذ تختمػػػػؼ مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػد    
العشيرة أو القبيمة التي ال دخؿ لمفرد في اختيار عضويتيا، والتي تكوف مفروضة عميو 

مؤسسػات المجتمػع المػدني بػاألفراد تختمػؼ عػف  كما إن عالقة بحكـ الميالد أو اإلرث،
سيتيا أو سيادتيا عالقة الدولة برعاياىا، فالمجتمع المدني غير الدولة، التي تفرض جن

 وقوانينيا عمى مف يولدوف أو يعيشوف عمى إقميميا الجغرافي، دوف قبوؿ مسبؽ منيـ.
 ثانيًا_ التنظيم:

فالمجتمع المدني منظـ وىو بذلؾ مختمؼ عػف المجتمػع بشػكؿ عػاـ، إذ أنػو يجمػع     
قة، ويخمؽ نسقًا مف المؤسسات التي تعمؿ بصورة منيجية، وباالستناد إلى معايير منط

ويقبػػػػؿ األفػػػػراد والجماعػػػػات عضػػػػويتيا بمحػػػػض إرادتيػػػػـ، ولكػػػػف بشػػػػروط وقواعػػػػد يػػػػتـ 
 التراضي بشأنيا وقبوليا.

 ثالثًا_ االستقاللية:
وىي عنصر أساسي لتمكيف مؤسسات المجتمع المدني مػف القيػاـ بػدورىا     

ويقصػػػػد بيػػػػا أف ال تكػػػػوف المؤسسػػػػة خاضػػػػعة لغيرىػػػػا مػػػػف  وتحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا،
لجماعات أو األفراد أو تابعة ليا بحيث يسيؿ السيطرة عمييا، المؤسسات أو ا

. بمعنػػى أف تكػػوف (13)وتوجيػػو نشػػاطيا الوجيػػة التػػي تتفػػؽ مػػع رؤيػػة المسػػيطر
ىنػػػاؾ حػػػدود واضػػػحة لتػػػدخؿ السػػػمطة فػػػي المجتمػػػع، تحترميػػػا الدولػػػة وتمتػػػـز 

. ويمكػػف تحديػػد درجػػة اسػػتقالؿ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني عػػف الدولػػة (14)بيػا
 : (15) ؿ مؤشرات عدة منيامف خال

نشأة مؤسسات المجتمع المدني: حدود تدخؿ الدولة في ىذه العممية، فاألصؿ  -أ 
ىو أف تتمتع مؤسسػات المجتمػع المػدني بيػامش مػف االسػتقاللية عػف الدولػة، 
ووقػػع الحػػاؿ فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة ومنيػػا العػػراؽ يتقػػاطع كميػػًا مػػع ىػػذا 

 األمر. 
ؤسسػات المجتمػع المػدني: ويظيػر ذلػؾ مػف خػالؿ تحديػػد االسػتقالؿ المػالي لم -ب 

مصػػادر تمويػػؿ ىػػذه المؤسسػػات، فيػػؿ تتمقػػى جػػزًء مػػف تمويميػػا مػػف الدولػػة أو 
بعض الجيات الخارجة، أـ تعتمد بصورة كاممة في التمويؿ الذاتي مػف خػالؿ 
مسػػاىمات األعضػػػاء فػػػي شػػػكؿ رسػػػـو العضػػػوية أو التبرعػػػات، أو مػػػف خػػػالؿ 

 الخدمية أو اإلنتاجية. عوائد بعض أنشطتيا 
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االسػػتقالؿ اإلداري والتنظيمػػي: يشػػير إلػػى مػػد  اسػػتقالؿ مؤسسػػات المجتمػػع  -ج 
المدني في إدارة شؤونيا الداخمية طبقًا لموائحيػا وأنظمتيػا الداخميػة وبعيػدًا عػف 

 تدخؿ الدولة.  

وأخيػرًا ومػػف خػػالؿ مػػا تقػدـ ذكػػره يبػػدو واضػػحًا إنػػو مػف الصػػعوبة بمكػػاف وضػػع تعريػػؼ 
مانع لمؤسسات المجتمع المدني، وذلؾ ألف كؿ مفيـو وتعريؼ يمثؿ المرحمة أو  جامع

الفتػػرة الزمنيػػة التػػي ظيػػر فييػػا، وأيضػػًا لتنػػوع المعػػايير التػػي يػػتـ المجػػوء إلييػػا فػػي ىػػذا 
الصدد مالمعايير التنظيمية، المعايير الوظيفيػة، المعػايير السياسػية، المعػايير القانونيػةم 

 قانونية التي تخضع ليا مؤسسات المجتمع المدني. وكذلؾ تنوع النظـ ال

ولكف يمكف أف نخمص إلى تعريؼ لمؤسسات المجتمع المػدني فػي ضػوء مػا سػبؽ     
ذكػػره مػػػف تعػػاريؼ عمػػػى النحػػو اآلتػػػي: ممجموعػػػة مػػف التنظيمػػػات الطوعيػػة التػػػي تنشػػػأ 

لدولػػة بػػاإلرادة الحػػرة والتػػي ال تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ الػػربح، وتعمػػؿ باسػػتقالؿ عػػف سػػمطة ا
عنػػد ممارسػػة نشػػاطيا الػػذي قػػد يكػػوف اجتماعيػػًا، سياسػػيًا، اقتصػػاديًا، ثقافيػػًام، وبالتػػالي 
يمكػػػف القػػػوؿ إف األمثمػػػة البػػػارزة لمؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني ىػػػي مالنقابػػػات العماليػػػة، 

 النقابات المينية، الجمعيات االجتماعية والثقافية.

 ادلطلب الثاني

 خصائص مؤدسات اجملتمع ادلدني

ىناؾ خصائص عامة البد أف تتمتع بيا مؤسسات المجتمع المدني يصوره عامة،     
كما أف ىنػاؾ خصػائص أخػر  يسػتوجب ضػماف وجودىػا لػد  المؤسسػات العاممػة فػي 

 مجاؿ حقوؽ االنساف بشكؿ خاص، وكما يأتي:_
 :(16)أواًل_ الخصائص العامة

 .البناء المؤسسي الذي يضمف التحقيؽ األمثؿ ألىداؼ المؤسسة .1

المرونة والقػدرة عمػى التكيػؼ مػع التطػورات فػي المجتمػع أو البيئػة التػي تعمػؿ  .2
بيا.وىناؾ ثالثة أنواع مػف التكيػؼ، التكيػؼ الزمنػي والتكيػؼ الجيمػي والتكيػؼ 
الوظيفي، وعند تطبيؽ ىذا المعيار عمى مؤسسات المجتمع المدني نالحظ إف 

ذود وتختفػي بعػد فتػرة عددًا مػف ىػذه المؤسسػات تتسػـ بطػابع المرحميػة حيػث تػ
قصػػػيرة مػػػف تأسيسػػػيا، كمػػػا ىػػػو حػػػاؿ العديػػػد مػػػف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني 
العراقيػػة التػػي ظيػػرت بعػػد احػػتالؿ العػػراؽ ثػػـ اختفػػت وذوت بعػػد فتػػرة قصػػيرة، 
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لػػـ تخفػػؽ فػػي تكيػػؼ أسػػاليبيا فقػػط، بػػؿ أخفقػػت  تكمػػا أف كثيػػرًا مػػف المؤسسػػا
 أيضًا في القياـ بوظائفيا األساسية.

ي إلػػػى تحقيػػػؽ اإلربػػػاح الماليػػػة وتوزيعيػػػا عمػػػى المنتسػػػبيف إلييػػػا أو عػػػدـ السػػػع .3
 القائميف عمييا عند ممارسة نشاطيا.

التجانس بػيف العػامميف فػي ىػذه المؤسسػات مػف حيػث التوافػؽ عمػى األىػداؼ،  .4
 وال يعني ذلؾ عدـ االختالؼ أو التعددية.

تمويميػا الشفافية أي اف تتسػـ المؤسسػة بوضػوح ومشػروعية أىػدافيا ومصػادر  .5
 وطبيعة تنظيميا. 
 ثانيًا_ الخصائص الخاصة:

االعتماد عمى المعمومػات الموثوقػة والدقيقػة والحديثػة التػي تعكػس واقػع حقػوؽ  .1
 اإلنساف في الدولة، وبشكؿ موضوعي غير مبالغ فيو.

التواصؿ مع الحكومة كأداة أساسية تمكف ىذه المؤسسات مف الحصػوؿ عمػى  .2
حداث التغييرات  في سبيؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف. المعمومات وا 

الشراكة والتعاوف مع المؤسسات األخر  المشابية مما يتيح االستغالؿ األمثؿ  .3
 لممصادر والحد مف االزدواجية في العمؿ.

احتراـ سيادة القانوف، لضماف عدـ التعػرض إلػى أي انتقػاد أو تػدخؿ مػف قبػؿ  .4
 مؿ بيا المؤسسة.أي جية، وضرورة احتراـ قوانيف الدولة التي تع

المرونػػة وتعػػدد وسػػائؿ التعبيػػر مػػف الحػػوار الدبموماسػػي إلػػى تشػػكيؿ جماعػػات  .5
صدار التقارير تبعًا لطبيعة االنتياؾ.  الضغط وتنظيـ المسيرات وا 

 ادلطلب الثالث

 وزائف مؤدسات اجملتمع ادلدني

 تقـو مؤسسات المجتمع المدني بأدوار ووظائؼ عديدة منيا:

 ياسية:أواًل_ الوظيفة الس
بتنظػػيـ وتفعيػػؿ مشػػاركة النػػاس فػػي تقريػػر  تقػػـو بعػػض مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني     

مصػائرىـ ومواجيػة السياسػات فػي معيشػتيـ ، كمػا أنيػا تسػاىـ فػي تحقيػؽ الديمقراطيػة 
  (17)والعدالػػة االجتماعيػػة، والحػػد مػػف تػػدخؿ الحكومػػة وسػػيطرتيا عمػػى شػػؤوف المجتمػػع.

ي بتطوير مشاركة المواطنيف في الرقابة عمى شػؤوف كما تقـو مؤسسات المجتمع المدن
الحكومة ليس فقط في أثنػاء االنتخابػات العامػة الدوريػة، بػؿ أف تكػوف المشػاركة يوميػة 
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مسػتمرة. يقػوؿ الفقيػو تومػاس جيفرسػوف مأيػػف كػؿ مػواطف مشػارؾ فػي شػؤوف الحكومػػة، 
...، المػػواط ف المسػػتعد ألف لػيس فقػػط فػي االنتخابػػات ليػػـو واحػد فػػي السػنة بػػؿ كػػؿ يػـو

م. أي إف (18)يتمػػػزؽ قمبػػػو، عمػػػى أف تسػػػمب منػػػو سػػػمطتو مػػػف قبػػػؿ قيصػػػر أو بونػػػابرت
 مؤسسات المجتمع المدني أداة لفرض الرقابة عمى سمطة الحكومة وضبط السموؾ.

 _ الوظيفة االجتماعية:ثانياً 
مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي مختمػػػؼ أوجػػػو الحيػػػاة االجتماعيػػػة،  بعػػػض تعمػػػؿ    

لػػى االرتقػػاء بالميػػاديف التػػي تعمػػؿ فييػا نحػػو األفضػػؿ، مػػف ىنػػا أصػػبحت ىػػذه وتسػعى إ
المؤسسات تيتـ بجوانب عديدة مف حياة األفراد في المجتمع فيي تيتـ بحقوؽ اإلنساف 
والحريات األساسية ومكافحة الجريمة والقضاء عمى الرؽ وغيرىا مف المسائؿ األخر . 

دني تعمػػػؿ فػػػي ىػػػذه الميػػػاديف، فمنيػػػا وىنػػػاؾ عػػػدد كبيػػػر مػػػف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػ
مؤسسػػات أنشػػئت لمػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف وأخػػر  لرعايػػة المسػػنيف ورعايػػة الطفولػػة 
ورعاية المػرأة، فضػال عػف المؤسسػات التػي ينصػب عمميػا فػي ميػاديف اإلغاثػة وحمايػة 

 .(19)ضحايا المنازعات المسمحة والكوارث الطبيعية

 ثالثًا_ الوظيفة االقتصادية:
تػػػػوفير أحسػػػػف الظػػػػػروؼ  إلػػػػي ذلؾ تسػػػػعى بعػػػػض مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدنيكػػػػ    

االقتصػػػادية ألعضػػػائيا بغيػػػة االسػػػتفادة منيػػػا، مػػػف دوف أف يكػػػوف ليػػػا أي ىػػػدؼ فػػػي 
تحقيؽ الربح المادي عمى الرغـ مف أنيا تعمؿ في ميػاديف الحيػاة االقتصػادية وتتعامػؿ 

شػػػطة االقتصػػػادية مػػػع مؤسسػػػات ذات طػػػابع اقتصػػػادي، فيػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تنظػػػيـ األن
كمػا شػيد العقػداف الماضػياف الثمانينيػات  .( 20)المختمفة فػي المجػاالت التػي تعمػؿ فييػا

والتسعينيات مف القرف العشريف ظػاىرة واسػعة االنتشػار ىػي انسػحاب الدولػة مػف عديػد 
مف األدوار والوظائؼ التي كانت تؤدييا في الماضي، وخصوصًا في مجاالت النشاط 

تػػػػاج وتػػػػوفير خػػػػدمات التعمػػػػيـ والعػػػػالج وتػػػػولي مسػػػػؤولية رب العمػػػػؿ االقتصػػػػادي كاإلن
بااللتزاـ بتعييف وتشغيؿ المواطنيف، فقد بدأت الحكومات تعاني مف اشتداد أزمة الديوف 
وعجزىا عف سدادىا وعجزىا في نفس الوقت عف االستمرار في أداء نفس أدوارىا التي 

و، وعنػػػدما بػػػدأت الدولػػػة تنسػػػحب أصػػػبحت تشػػػكؿ عبئػػػًا ثقػػػياًل عمييػػػا ال تسػػػتطيع تحممػػػ
تركػػت وراءىػػا فراغػػًا يحتػػاج إلػػى مػػف يقػػـو بوظائفيػػا فيػػو، وىنػػا كػػاف ال بػػد أف تتحػػرؾ 
مؤسسات المجتمع المدني لتشغؿ ىػذا الفػراغ وأال تعػرض المجتمػع لالنييػار خصوصػًا 
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حػػػيف توجػػػد مشػػػاعر عػػػدـ الرضػػػا لػػػد  الفئػػػات التػػػي كانػػػت تسػػػتفيد مػػػف الػػػدور السػػػابؽ 
 . (21)لمدولة

فيي بمثابة )دولة الظؿ( التي تقـو بدور في أحداث تغيير تنموي شامؿ باإلضافة إلػى 
 .(22)توفير الخدمات االجتماعية واالقتصادية
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 ادلبحث الثالث

 سالقة مؤدسات اجملتمع ادلدني ببعض ادلفاهوم األخرى

سوؼ نبيف في ىذا المبحث مف الدراسة عالقة مؤسسػات المجتمػع المػدني بحقػوؽ     
إلنسػػاف والديمقراطيػػة واألحػػزاب السياسػػية، وذلػػؾ فػػي ثالثػػة مطالػػب نتنػػاوؿ فػػي األوؿ ا

عالقتيا بحقوؽ االنسػاف، ونبػيف فػي المطمػب الثػاني عالقػة مؤسسػات المجتمػع المػدني 
بالديمقراطية فيما نبيف في المطمب الثالث عالقة مؤسسػات المجتمػع المػدني بػاألحزاب 

 السياسية، وكما يأتي:_

 ألولاادلطلب 

 نسانسالقة مؤدسات اجملتمع ادلدني حبقوق اإل

حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي المفيػػـو القػػانوني ليػػا ىػػي تمػػؾ النابعػػة عػػف االعتػػراؼ بالكرامػػة     
المتأصػػمة فػػي جميػػع أعضػػاء األسػػرة البشػػرية وبحقػػوقيـ المتسػػاوية الثابتػػة عمػػى أسػػاس 

 الحرية والعدؿ.
المػػػدني وحقػػػوؽ االنسػػػاف، إذ أف أف ىنػػػاؾ عالقػػػة وثيقػػػة بػػػيف مؤسسػػػات المجتمػػػع     

حمايػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وحرياتػػػػو األساسػػػػية  عمػػػػىمؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني تعمػػػػؿ 
المرتبطػػػة بيػػػا، والضػػػغط عمػػػى الحكومػػػات مػػػف اجػػػؿ تحقيػػػؽ ذلػػػؾ، إذ تعػػػد مؤسسػػػات 

 المجتمع المدني صمة وصؿ ما بيف الدولة مف جية واألفراد مف جية ثانية.
مف خػالؿ وجػود ىػذه المؤسسػات أف يمػارس حقػو مػف بمعنى أف المواطف يستطيع     

خػػػػالؿ المشػػػػاركة فػػػػي الحيػػػػاة العامػػػػة، وكػػػػذلؾ أف وجػػػػود مثػػػػؿ ىػػػػذه المؤسسػػػػات غيػػػػر 
الحكومية دليػؿ عمػى وجػود حالػة مػف التعدديػة والديمقراطيػة، التػي تشػكؿ أىػـ مرتكػزات 

 حقوؽ االنساف.
يف األفػراد والدولػػة، وبمػا أف مؤسسػػات المجتمػع المػػدني تنظيمػات تتوسػػط العالقػة بػػ    

فأنيػػا تعمػػؿ ضػػمف منظومػػة مػػف األفكػػار والممارسػػات، وىػػذه المنظومػػة يجػػب أف تقػػـو 
 :(23)عمى المبادئ اآلتية

 التداوؿ السممي لمسمطة السياسية. .1

ديمقراطيػػة المشػػاركة، بمعنػػى أف لكػػؿ عصػػر نمػػوذج ونمػػوذج ىػػذا العصػػر  .2
 قرار السياسي.ىو ديمقراطية المشاركة، أي المشاركة في عممية صنع ال

 المواطنة. .3
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 التعددية السياسية. .4

 سيادة القانوف واستقالؿ السمطة القضائية. .5

أف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني كمػػا ذكرنػػا سػػابقًا ليػػا صػػمة وثيقػػة بحقػػوؽ االنسػػاف،     
 :( 24)أف غياب ىذه المؤسسات سيؤدي إلىبحيث 
المجػػػاؿ أضػػػعاؼ المسػػػار نحػػػو الديمقراطيػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وبالتػػػالي فػػػتح  .1

لمطروحػػات األحاديػػة والتػػي سػػتكوف النقػػيض تمامػػًا لبنػػاء الديمقراطيػػة واحتػػراـ 
 حقوؽ اإلنساف.

وجود نمط مف الثقافة السمبية، إذ قد يؤدي إلشاعة نمط مف السموكيات يستند  .2
إلػػػػى التشػػػػػكيؾ بػػػػػاآلخريف وعػػػػدـ االعتػػػػػراؼ بيػػػػػـ وزيػػػػادة الفجػػػػػوة بػػػػػيف الحػػػػػاكـ 

، وجعػػػؿ المػػػواطف تابعػػػًا ا بػػػدًا ودومػػػًا لمدولػػػة فػػػي كػػػؿ جوانػػػب حياتػػػو، والمحكػػػـو
 وليس أف يكوف ىو الرقيب عمييا، وىذا يتنافى مع مقومات حقوؽ اإلنساف.

التعميػػػػؽ مػػػػف مشػػػػكمة الوحػػػػدة الوطنيػػػػة واالنػػػػدماج الػػػػوطني فػػػػي دولػػػػة واحػػػػدة،  .3
فاالعتراؼ بػالتنوع واالخػتالؼ يجػري مػف خػالؿ كفالػة حػؽ الجميػع فػي تنظػيـ 

يجػػاد اآلليػػات التػػي تمكػػنيـ مػػف التعبيػػر عػػف أنفسػػيـ فػػي مؤسسػػات مدنيػػة ، وا 
طموحاتيـ ووماليـ، وفي الوقت نفسو تحديث لمجتمع أكثر انسػجامًا يمكػف أف 

 يمثؿ شكاًل لموحدة في التنوع.

إذ أف المشكمة ليست في التعدد، إنما المشكمة تكمف في كيفية إدارة ىػذه التعدديػة،     
ؿ عمى نشر ثقافة التنػوع واالخػتالؼ. فضػاًل لذلؾ عمى مؤسسات المجتمع المدني العم

عف ذلؾ فأف احتراـ حقػوؽ اإلنسػاف يعنػي إعطػاء حػؽ لكػؿ مكػوف مػف المكونػات التػي 
يتكػوف منيػا المجتمػع فػي التعبيػر عػف مصػالحيا وأىػدافيا مػف خػالؿ تنظيمػات مدنيػة، 

والطائفيػة وليس تنظيمات تقميدية، الف التنظػيـ التقميػدي سػيؤوؿ إلػى العشػائرية والقبميػة 
والعنصرية، وىذا كمو يتنافى مع ثقافة حقوؽ اإلنساف القائمة عمػى عػدـ التمييػز بسػبب 

 .( 25)الجنس أو المغة أو الموف أو المذىب
وعػػف عالقػػة مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني بحقػػوؽ االنسػػاف، فقػػد جػػاء فػػي اإلعػػالف     

قابػات حمايػة العالمي لحقوؽ اإلنساف أف مف ))حؽ كؿ شخص أف ينشئ وينظـ إلػى ن
 ((. (26)لمصمحتو

واسػػتنادًا إلػػى مػػا تقػػدـ، فػػأف تػػوفير الضػػمانات لحقػػوؽ اإلنسػػاف وحمايتيػػا ال يتحقػػؽ     
بوجود الضمانات الدستورية والقضائية فحسب بؿ بوجود مؤسسات مجتمع مدني فاعمة 
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ومؤثرة في الدفاع عف حقوؽ االنساف والعمؿ عمى حمايتيا، فضاًل عف دورىا في نشر 
 . (27)عي بثقافة وقيـ حقوؽ اإلنسافالو 

أف كثير مف الدوؿ العربية التي تسود فييا أنظمػة حكػـ اسػتبدادية ال تعطػي أىميػة     
لحقػػػوؽ األفػػػراد فػػػي تكػػػويف مؤسسػػػات مجتمػػػع مػػػدني، وال تسػػػمح بالمشػػػاركة السياسػػػية، 

تكػويف بمعنى أف مفاىيـ الديمقراطية وحقوؽ االنسػاف والتعدديػة وحريػة الػرأي والتعبيػر و 
األحػػػػزاب، والتػػػػػي ليػػػػػا عالقػػػػة وثيقػػػػػة بػػػػػالمجتمع المػػػػػدني، اغمبيػػػػا مفػػػػػاىيـ غائبػػػػػة عػػػػػف 

 المجتمعات العربية.
إذًا البػػػػد مػػػػف البحػػػػث عػػػػف السػػػػبب الػػػػواقعي الػػػػذي يكمػػػػف وراء ىػػػػذا الخمػػػػوؿ الػػػػذي     

يصاحب أداء مؤسسات المجتمع المدني، فقد اثبت التجربة بأف ىذه المؤسسػات تكػوف 
عمػؿ فػي ظػؿ أنظمػة الحكػـ الشػمولي الػذي تفرضػو الدولػة، وتسػيطر غير قػادرة عمػى ال

فيو عمى كؿ أطراؼ النظاـ مػع االحتفػاظ بيػا فػي يػد حكومػة الحػزب الواحػد، ممػا أد  
لمجػػػوء األفػػػراد لالنتمػػػاءات الطائفيػػػة والمذىبيػػػة والدينيػػػة...ال ، وبػػػذلؾ تيػػػدمت ركػػػػائز 

الغيبوبػة الدائمػة، وىػذا واضػح فػي الديمقراطية بيبوط المجتمػع المػدني لمرحمػة التجمػد و 
عدـ معرفة الناس وحتى المسيسيف مػنيـ بػدور ىػذه المؤسسػات فػي المجتمػع، لػذلؾ ال 

 .(28)يعيروىا أي اىتماـ في تفكيرىـ السياسي
بنػػاًء عمػػى مػػا تقػػـ يمكػػف القػػوؿ، أف مفػػاىيـ الديمقراطيػػة وحقػػوؽ االنسػػاف والتعدديػػة     

حرية الػرأي والتفكيػر والتنظػيـ النقػابي وتأسػيس وتحرر اإلنساف مف كؿ تحكـ سمطوي و 
مؤسسػػات مجتمػػع مػػدني، كميػػا مفػػاىيـ حضػػارية ليػػا عالقػػة وثيقػػة بمؤسسػػات المجتمػػع 

 المدني، والتي تعمؿ مف اجؿ تأميف األجواء المالئمة لمحياة الديمقراطية والمدنية.

 ادلطلب الثاني

سالقة مؤدسات اجملتمع ادلدني بالدميقراروة
 

ـو في ىذا المطمب بعرض تاريخي ألشكاؿ الحكـ الديمقراطي، كما ظيرت لف نق    
وتـ تداوليا في العديد مف تجارب الشعوب، كما أننا لف نتوقؼ عند اشتقاقيا المغوي 
كما وردت في المعاجـ المغوية، ورغـ ما لعرض كيذا مف فوائد مف الناحيتيف 

ي معظـ الكتب والدراسات التي المفاىيمية والتاريخية، ولكوف تحميؿ كيذا متوفر ف
تناولت المسألة الديمقراطية ف ف ما سنوضحو ىنا، ىو بياف عالقة مؤسسات المجتمع 

 المدني بالديمقراطية.
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الفكرة  ظيرتالديمقراطية فكرة ونظامًا لمحكـ، ليست وليدة القرف العشريف، فقد  إف    
كاف  ةمقنن ةتطبيؽ ليا بصور  ولكف أوؿ الديمقراطية في العراؽ القديـ ومصر القديمة،
في التاري  ولـ  ةديمقراطي ةأوؿ تجرب الدولةفي دولة ))مدينة أثينا(( حيث قامت بيذه 

يا اليـو بؿ عرفتيا اليوناف في مجاؿ ضيؽ، ممارسو رفتكف بالطبع الديمقراطية التي نع
 (.29)ةفي دولة محدد

وىي  القديـ، اإلغريقيالفكر  في أصمياالشائع في الفقو أف كممة الديمقراطية تجد  إف
م ومعناىا السمطة، Kratosم ومعناىا الشعب ومDemosف ميونانييتتكوف مف مقطعيف 

( 29)حكـ الشعب حسب التعبير الحديث أووبالتالي فالديمقراطية ىي سمطة الشعب، 

))ترتيب مؤسسي ينتج ضماف مشاركة المواطنيف في اختيار :الديمقراطية ىيأي إف .،
 (.30)((االنتخاباتطريؽ  قادتيـ عف

ولد في النصؼ الثاني مف  أوربيالمجتمع المدني مفيـو ومصطمح مؤسسات و         
الغربية مف الحكـ االستبدادي  أورباالقرف الثامف عشر لمتعبير عف تحوؿ حكومات 

 حوؿ طبيعة المفيوميف، اإلطاللةبعد ىذه  الديمقراطية البرجوازية. إلىالفردي المطمؽ 
ىو، ما ىي العالقة بيف الديمقراطية ومؤسسات المجتمع  طرح ىناي   الذي سؤاؿلا فاف

المدني؟ ىؿ ىما مترادفاف؟ أـ إنيما وجياف لعممو واحده؟ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
يمكف القوؿ، باف ىناؾ صمة قوية بيف المجتمع المدني والديمقراطية، إذ تعد مؤسسات 

اركة الشعبية واف أعضاءىا مف أكثر قطاعات المدني مف أىـ قنوات المش عالمجتم
المجتمع استعدادًا لالنخراط في األنشطة الديمقراطية وزيادة عمى ذلؾ فاف اإلدارة 
السممية لمصراع والمنافسة ىي جوىر المجتمع المدني كما استعممو منظرو العقد 

 االجتماعي.    

راطي في الوطف العربي يرجع ويالحظ المراقبوف والدارسوف إف تعثر التحوؿ الديمق    
إلى غياب أو توقؼ نمو المجتمع المدني، وما يستبقو مف تعزيز القيـ الديمقراطية 
وازدىار ثقافة مدنية ديمقراطية توجو سموؾ المواطنيف في المجتمع وتييؤىـ لممشاركة 
في الصراع السياسي وفؽ ىذه القيـ. فالصمة بيف العمميتيف قوية بؿ إنيما أقرب إلى 
أف تكونا عممية واحدة مف حيث الجوىر، ففي الوقت الذي تنمو التكوينات االجتماعية 
واالقتصادية الحديثة وتتبمور، ف نيا تخمؽ معيا تنظيمات مجتمعيا المدني الذي يؤدي 

 . (30)بدوره إلى توسيع دعائـ المشاركة في الحكـ
سسات المجتمع وال يمكف تحقيؽ الديمقراطية في أي مجتمع ما لـ تصبح مؤ     

المدني ديمقراطية بالفعؿ باعتبارىا البنية التحتية لمديمقراطية في المجتمع بما تضمو 
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مف نقابات وجمعيات أىمية ومنظمات نسائية وشبابية...ال ، حيث توفر ىذه 
المؤسسات في حياتيا الداخمية فرصة كبيرة لتربية مالييف المواطنيف وتدريبيـ عمميًا، 

الديمقراطية في المجتمع األكبر بما تتيحو  ةالالزمة لمممارسالكتساب الخبرة 
والتربية الديمقراطية مف خالؿ المشاركة  ةألعضائيا مف مجاالت واسعة لمممارس

 .(31)التطوعية في العمؿ العاـ
فالعالقة وثيقة بيف مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية، وخاصة في ركنيا     

في اآلراء وفي المصالح المادية والمعنوية. فيذا الركف  الثالث الخاص بحؽ االختالؼ
 . (32)ىو جوىر الديمقراطية، بؿ إف الديمقراطية ىي الجانب السياسي لممجتمع المدني

والسػػؤاؿ اآلخػػر الػػذي ي طػػرح  ىنػػا، ىػػؿ ىنػػاؾ وجػػود لمديمقراطيػػة أصػػاًل فػػي حالػػة     
ي بػػالنفي، فػػال وجػػود غيػػاب مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني؟ واإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ ىػػ

لمديمقراطية بدوف تطور مؤسسات المجتمع المدني بجميع أشػكاليا سػواًء كانػت نقابػات 
أـ تجمعػػات مينيػػػة أـ جمعيػػات، والتػػػي تكػػػوف الػػرابط بػػػيف المجتمػػع والنظػػػاـ، وتطورىػػػا 

. إذ تمعػب مؤسسػػات المجتمػع المػػدني (33)يصػاحب تطػػور الثقافػة السياسػػية لػد  النػػاس
تطػػػور الديمقراطيػػػة ومحاربػػػة كػػػؿ صػػػور التعصػػػب الطػػػائفي والقبمػػػي  الػػػدور البػػػارز فػػػي

والعرقػػي ودفػػع عجمػػة التقػػدـ إلػػى األمػػاـ مػػف خػػالؿ التػػوازف المطمػػوب بػػيف سػػمطة الدولػػة 
وىػػذه المؤسسػػات بمػػا يصػػب فػػي خدمػػة أفػػراد المجتمػػع وتػػربيتيـ تربيػػة ديمقراطيػػة ذات 

 . (34)أسس عقالنية عممية
متالزمػػة بػػػيف الديمقراطيػػة والمجتمػػػع المػػدني، مؤداىػػػا إي إف ىنػػاؾ عالقػػة وثيقػػػة و     

متػػػػى ترسػػػػخت أسػػػػس الديمقراطيػػػػة تػػػػدعمت مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني ، بمعنػػػػى إف 
مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني إحػػػػد  عالئػػػػـ الديمقراطيػػػػة البػػػػارزة وىػػػػي إحػػػػد  الػػػػدعائـ 
األساسػػػػية ليػػػػا، فػػػػال ممارسػػػػة ديمقراطيػػػػة حقيقيػػػػة بغيػػػػر مجتمػػػػع مػػػػدني فاعػػػػؿ، بػػػػؿ إف 

يمقراطية تتعزز بوجود مؤسسات المجتمػع المػدني ، ففػي سػياؽ الػدفاع عػف مصػالح الد
 . (35)القو  التي تمثميا، تصوف الديمقراطية وتعمؿ عمى ترسيخيا

عمػػػى ىػػػذا النحػػػو تبػػػدو الصػػػمة والعالقػػػة واضػػػحة بػػػيف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني     
لمعيػػػػػاري نفسػػػػػو والديمقراطيػػػػػة، فاألسػػػػػاس المعيػػػػػاري لممجتمػػػػػع المػػػػػدني ىػػػػػو األسػػػػػاس ا

لمديمقراطيػػة. أي يصػػبح مػػف غيػػر المتصػػور تطػػور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ونموىػػا 
وقياميػػا بػػدورىا إال فػػي ظػػؿ نظػػاـ ديمقراطػػي، وبالمقابػػؿ مػػف غيػػر المتصػػور قيػػاـ نظػػاـ 
ديمقراطػػػي مػػػف دوف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني، فأركػػػاف العمميػػػة الديمقراطيػػػة تتكامػػػؿ 

                          .(36)لممشاركة السياسية بتمؾ المؤسسات كونيا قنوات
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 ادلطلب الثالث

 سالقة مؤدسات اجملتمع ادلدني باألحزاب السوادوة

قبؿ الػدخوؿ فػي بيػاف عالقػة مؤسسػات المجتمػع المػدني بػاألحزاب السياسػية ال بػد     
يعػػرؼ بأنػػو م تنظػػيـ  لنػػا مػػف تعريػػؼ الحػػزب السياسػػي، وبالتػػالي فػػاف الحػػزب السياسػػي

لقو  اجتماعية معينة تجمعيا نظرة عامة أو أيديولوجيو واحدة، ىدفو األخير الحصوؿ 
. أي انػو جماعػة منظمػة مػف األفػراد تتمسػؾ بأىػداؼ (37)عمى السمطة أو االحتفػاظ بيػا

مشتركة، وتمثؿ مصالحيا، وتيتـ بالرقابة عمى سمطة الحكومػة، وتسػعى لموصػوؿ إلػى 
 ( 38)السمطة أو التأثير عمى قراراتيا

إف األحػزاب السياسػية فػػي الػوطف العربػػي، تعػد جػػزًء مػف التزايػػد السػريع لمتنظيمػػات     
المدنية العربية خالؿ العقديف الماضييف، وىي مف بيف أىػـ متطمبػات المجتمػع المػدني 
وذلػػؾ ألنيػػا فػػي الغالػػب األكبػػر واألكثػػر تشػػكؿ نفػػوذًا فػػي المجتمػػع، وىػػي التػػي بػػادرت 

سسػات المجتمػع المػدني األخػر ، أو تحكمػت فػي تطورىػا أيضًا إلػى تأسػيس معظػـ مؤ 
 .(39)ونشاطيا

إف األحػػػزاب السياسػػػية العربيػػػة التػػػي تكػػػوف خػػػارج السػػػمطة أصػػػبحت تمثػػػؿ مكونػػػًا      
. فقػػػد بػػػات مػػػف الصػػػعوبة بمكػػػاف عػػػد األحػػػزاب (40)رئيسػػػًا فػػػي بنيػػػة المجتمػػػع المػػػدني

ف المجتمػع السياسػي، فيػي السياسية العربية المعارضة،باستثناء أحزاب السمطة جػزًء مػ
قد تكوف أحزابًا مف حيث التسمية، وربما مف حيث الييكؿ الخارجي، كما ىي األحزاب 
في المجتمعات األخر  إال أنيا، وبفعؿ افتقارىػا للليػة، وربمػا إمكانيػة التػداوؿ السػممي 
لمسػػػػمطة أو الوصػػػػوؿ إلييػػػػا، ولػػػػو نظريػػػػًا ))بسػػػػبب اسػػػػتبدادية الػػػػنظـ العربيػػػػة الحاكمػػػػة 

احتكارىا لمسمطة(( أصبحت أحزابا اقرب إلى تنظيمات المجتمع المدني التي قد تكوف و 
السياسة جزءًا مف نشػاطيا، إال أنيػا ال تنػزع لمقفػز إلػى السػمطة أو الوصػوؿ إلييػا، وقػد 
ينسحب ذلؾ عمى األحزاب التي قد تحتؿ بعض المقاعد في السمطة بفعػؿ تحالفيػا مػع 

وف في وضع ال يجعؿ منيا قو  قادرة،ألسباب موضوعية األحزاب الحاكمة، إذ أنيا تك
وذاتيػػة، عمػػى إف يصػػبح ليػػا دور فعمػػي حقيقػػي فػػي السػػمطة، كمػػا كػػاف ىػػو الحػػاؿ فػػي 
بعػض حػػاالت بػالد الشػػاـ والعػراؽ سػػابقًا. فمػػو نظرنػا إلػػى األحػزاب األردنيػػة،مثاًل، ف ننػػا 

حزاب اإلسػالمية، سنجد بأنو عمى الرغـ مف جماىيرية الػبعض فػي تمػؾ األحػزاب، كػاأل
إال إف قػػػدرتيا عمػػػى لعػػػب ادوار سياسػػػية )داخػػػؿ السػػػمطة(، وبفعػػػؿ المعطػػػى السياسػػػي 
العػػاـ، تبػػدو محػػدودة األثػػر والتػػأثير أو أنيػػا أحػػزاب ليسػػت خػػارج السػػمطة فحسػػب، إنمػػا 
ىػػػي وبفعػػػؿ حػػػاؿ احتكػػػار السػػػمطة والتيمػػػيش الػػػذي تخضػػػع لػػػو، تقػػػع خػػػارج المجتمػػػع 
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ظيمات المجتمع المدني التي قد تشتغؿ بالسياسػة إال أنيػا السياسي، واقرب إلى حاؿ تن
 .(41)ال تتداوؿ السمطة، أو أنيا ال تشكؿ عنصرًا مؤثرًا فييا

ومف جية أخر ، فانو عمى الرغـ مف أف ىناؾ دواًل عربية عديػدة تأخػذ فػي الوقػت     
والفكريػة الراىف بالتعدد الحزبي الذي يعبر عػف مختمػؼ التيػارات واالتجاىػات السياسػية 

فػي الػػوطف العربػي، حيػػث توجػد أحػػزاب ليبراليػػة، وأخػر  يسػػارية، وثالثػة قوميػػة، ورابعػػة 
إسالمية، وخامسة تمثؿ الوسط...ال ، إال أف الدراسات التي تناولت األحزاب السياسية 
م صػػت إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج التػػي تؤكػػد ضػػعؼ وىشاشػػة النظػػاـ  فػػي ىػػذه الػػدوؿ خإ

ـ الحػػػػاالت، فالغالبيػػػػة العظمػػػػى مػػػػف األحػػػػزاب السياسػػػػية الحزبػػػػي التعػػػػددي فػػػػي معظػػػػ
المشػػروعة فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة ، مثػػؿ مصػػر والػػيمف والجزائػػر وتػػونس واألردف 
ىي أحزاب صغيرة تتسـ بضعؼ قواعدىا الجماىيرية. كما إف معظميا ال يمتمؾ القدرة 

اص وليسػت عمى إصدار صحيفة أو إنشاء مقار جديدة، وىي في الغالب أحػزاب أشػخ
أحزاب برامج، مما يجعميا عمػى ىػامش الحيػاة السياسػية،واقرب لمنػوادي السياسػية منيػا 
إلي األحزاب بمعناىا الحقيقي، وىو ما يظير بوضػوح خػالؿ االسػتحقاقات االنتخابيػة، 
حيػػػػث انػػػػو فػػػػي العديػػػػد مػػػػف الحػػػػاالت عجػػػػزت األحػػػػزاب الصػػػػغيرة عػػػػف المشػػػػاركة فػػػػي 

ميػػػة فػػػي عػػػدد مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػة التػػػي تأخػػػذ بالتعدديػػػة االنتخابػػػات البرلمانيػػػة أو المح
الحزبيػػػػػة منػػػػػذ ثمانينيػػػػػات القػػػػػرف العشػػػػػريف، وحتػػػػػى األحػػػػػزاب التػػػػػي شػػػػػاركت فػػػػػي ىػػػػػذه 
االنتخابات، فقد كانت معظميا مشاركة رمزية وليست حقيقية، وىو ما ترجمتو بوضوح 

خػر  تػؤثر سػمبا النتائج التي حققتيا فييػا، وخػذًا بنظػر االعتبػار إلػى إف ىنػاؾ عوامػؿ أ
عمى األداء السياسي ألحزاب المعارضة أو التي ىػي خػارج السػمطات فػي االنتخابػات، 
والتػػي تتمثػػؿ بػػالقيود التػػي تفرضػػيا السػػمطة، وبأشػػكاؿ مختمفػػة، عمػػى نشػػاط األحػػزاب، 
فضاًل عف قواعػد ووليػات العمميػة االنتخابيػة ذاتيػا، حيػث تػتـ إدارتيػا عمػى النحػو الػذي 

، أو المرشػػػػحيف "رئػػػػيس الدولػػػػة"الحكومػػػػة، أو بػػػػاألحر  حػػػػزب يخػػػػدـ مرشػػػػحي حػػػػزب 
 .(42)المواليف ليا

وب يجاز فاف معظـ األحزاب السياسية في الدوؿ العربية اضعؼ مػف أف يكػوف ليػا     
دور فاعؿ ومؤثر في الحياة السياسية، ولذلؾ فاف التعددية الحزبية في ىػذه الػدوؿ ىػي 

ى نظاـ التعددية الحزبية الحقيقية، إي أنيػا فػي اقرب إلى نظاـ الحزب المييمف منيا إل
 الغالب تعددية شكمية وليست حقيقية.

وبناًء عمى ما تقدـ فأنو ثمة سؤاؿ ميـ ي طرح ىنا مفاده، ىؿ أف األحزاب السياسية     
ت عػػد جػػزءًا مػػف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني؟ والحقيقػػة إف اإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ ىػػي 
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وانقسػػموا إزاء ىػػذه المسػػألة عمػػى فػػريقيف، األوؿ: يػػر  بػػأف موضػػع خػػالؼ بػػيف الفقيػػاء 
األحػػزاب السياسػػية ال يمكػػف أف تكػػوف جػػزًء مػػف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، الف مػػف 
أىداؼ األحزاب السياسية الوصوؿ إلػى السػمطة أو المشػاركة فييػا وقػد تنقمػب األحػزاب 

ر  الفريػؽ الثػاني: . فػي حػيف يػ(43)عمػى المجتمػع المػدني لضػماف اسػتمرارىا فػي الحكػـ
أف األحػػزاب السياسػػية ىػػي جػػزء مػػف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ألف ىنػػاؾ العديػػد مػػف 
التجػػارب أثبتػػت بأنػػو يمكػػف الفصػػؿ بػػيف مؤسسػػة الحػػزب كحػػزب، وبػػيف الحػػزب كحػػزب 

 .(44)حاكـ
ونؤيػػد أصػػحاب الػػرأي األوؿ، فػػي عػػدـ عػػد األحػػزاب السياسػػية جػػزًء مػػف مكونػػات     

وظيفػػػة مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني اجتماعيػػػة وسياسػػػية ورقابيػػػة المجتمػػػع المػػػدني الف 
وليس الوصوؿ إلى السػمطة، كمػا ال نخػالؼ أصػحاب الػرأي الثػاني، إذ يمكػف أف توجػد 
روابط بيف مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية، فقد يكوف بعػض األشػخاص 

ابػة مػا يػؤدي تمقائيػًا أعضاء في حزب ما ونقابة معًا، وقد يكوف مجرد االنتساب إلى نق
إلى االنضماـ إلى حزب ما كما ىػو الحػاؿ فيمػا يتعمػؽ بحػزب العمػاؿ البريطػاني الػذي 
يضػػـ فػػي أعضػػائو أفػػرادًا عػػادييف وجماعػػات تمثػػؿ النقابػػات العماليػػة، التػػي كانػػت وراء 

. كمػػػا قػػػد تسػػػيـ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي 1900نشػػػأة ىػػػذا الحػػػزب فػػػي العػػػاـ 
إلػػى السػػمطة مػػف خػػالؿ مناصػػرتو والتثقيػػؼ لػػو، ففػػي فرنسػػا مػػثاًل وصػػوؿ احػػد األحػػزاب 

 توجد عدة نقابات عمالية كؿ منيا تناصر إحد  الجيات الحزبية، حيث نجد أف نقابة 

C.F.D.T  الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية لمعمؿ( تناصر الحزب الشيوعي، ونقابة( 

F.O ي الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة )قػػػػو  العمػػػػاؿ( تناصػػػػر االشػػػػتراكية الدوليػػػػة، وفػػػػ
مرشػػحي الحػػزب الػػديمقراطي. ومػػع ذلػػؾ  (A.F.L.)تناصػػر الفيدراليػػة األمريكيػػة لمعمػػؿ

فاف مؤسسات المجتمع المدني تختمؼ عف األحزاب السياسية في عػدة أمػور أىميػا مػا 
 :(45)يمي
 _ من حيث الوظيفة:       1

جػو ومقيػد بيػا أمػاـ الجمػاىير. فالحزب السياسي لو وظائؼ واضحة مبينة فػي برام    
فػػالحزب الػػديمقراطي أو الجميػػوري مؤسسػػة كبيػػرة تسػػعى إلػػى كسػػب التأييػػد الفعػػاؿ مػػف 

( مميػوف ناخػب أمريكػي أو يزيػد، أمػا مؤسسػات المجتمػع 30جانب يصػؿ إلػى حػوالي )
المػػدني فتكػػوف صػػغيرة قممػػا تجػػد تأييػػدًا نشػػطًا مػػف فئػػة كبيػػرة مػػف النػػاس ليػػـ مصػػمحة 

ومػػف ثػػػـ فػػ ف وجيػػة نظػػر مؤسسػػػات المجتمػػع المػػدني ضػػيقة وبرنامجيػػػا مشػػتركة مػػا. 
 محدود. 
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 _ من حيث الهدف:2
أىداؼ الحزب دائمًا تتسـ بالطبيعة السياسية وقد تتواجد أىداؼ أخر اجتماعيػة أو     

اقتصادية ولكنيا ثانوية بالنسبة لميدؼ السياسي لمحزب أما مؤسسات المجتمع المػدني 
طبيعتيػػػا وىػػػي فػػػي األغمػػػب األعػػػـ أىػػػداؼ اجتماعيػػػة، كمػػػا إف فأىػػػدافيا تحػػػدد حسػػػب 

الحزب السياسي يركز عمى كسب االنتخابات، أما مؤسسات المجتمػع المػدني ف نيػا ال 
تطرح مرشحييا وأعضػاءىا ابػدًا عمػى النػاخبيف، فقػد تكػوف معنيػة جػدًا بكػؿ مرحمػة مػف 

 حت شعارىا الخاص. مراحؿ العممية االنتخابية ولكنيا لف تجري حمالت انتخابية ت
 _ من حيث المسؤولية:3

األحزاب السياسية في حالة استعداد دائـ لتحمؿ المسؤولية مف قبؿ الجماىير ألنيا     
تخضػػػع لرقابػػػة الجمػػػاىير حػػػيف عػػػرض برامجػػػو عمييػػػا، وحػػػيف عمميػػػة االنتخػػػاب. أمػػػا 

ير، مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ف نيػػا ال تتحمػػؿ أيػػة مسػػؤولية مباشػػرة مػػف قبػػؿ الجمػػاى
وذلػػؾ إلخفػػاء أغمػػب عممياتيػػا وعػػػدـ القػػدرة عمػػى حصػػرىا، كمػػػا إنيػػا تفمػػت مػػف رقابػػػة 

 الجماىير. 
عمى ىػذا النحػو فػ ف األحػزاب السياسػية ال تػدخؿ ضػمف مكونػات المجتمػع المػدني     

وبالتػػػػالي ال تعػػػػد جػػػػزءًا مػػػػف مؤسسػػػػاتو، الف كػػػػال مػػػػف األحػػػػزاب السياسػػػػية ومؤسسػػػػات 
كونيمػػا ال يمارسػػاف السػػمطة، ولكنيمػػا يختمفػػاف فػػي كػػوف المجتمػػع المػػدني يمتقيػػاف فػػي 

األحػػزاب السياسػػية تحصػػػر فػػي اغمػػب األحيػػػاف اىتماميػػا فػػي القضػػػايا السياسػػية بغيػػػة 
الوصؿ إلى السمطة وبالتالي ممارسػتيا، بينمػا تيػتـ مؤسسػات المجتمػع المػدني بقضػايا 

 .(46)بعيدة عف مجاؿ الفعؿ السياسي المباشر
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 ادلبحث الثالث

 يف العراق ؤدسات اجملتمع ادلدنيدل ورات الددتوروة والقانونوةتطال

، إذ المجتمع المدنيعمى نشاط مؤسسات أف التشريعات الدستورية والقانونية تؤثر      
إنيا تعكس بما تتضمنو مف قيود درجة تحرر مؤسسات المجتمع المدني، والتي تفسر 

سات المجتمع المدني والدولة مف طبيعة النظاـ السياسي مف جية، والعالقة بيف مؤس
جية أخر ، وتمتد ىذه التشريعات إلى حؽ تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، وحؽ 
الدولة في الرقابة واإلشراؼ عمييا، وحؽ ممارسة النشاط واختيار مجاؿ التخصص، 
كما يمتد إلى حؽ الدولة في حؿ أو تصفية المؤسسة. وبوجو عاـ فانو كمما اتسمت 

بتوفير الحريات األساسية لمؤسسات المجتمع المدني، كمما انعكس ذلؾ التشريعات 
 إيجابيًا عمى أدوار ىذه المؤسسات في تحقيؽ أىدافيا التي أسست مف اجميا. 

ويشيد العراؽ حاليًا محاوالت جادة، لممطالبة بشكؿ أساسي ب قرار حؽ تأسيس     
فقًا الحتياجات المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، وحؽ اختيار مجاالت النشاط و 

والتقميؿ مف الييمنة البيروقراطية لمدولة، والمجوء لمقضاء في حالة أي خالؼ يقع بيف 
 الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. 

التطورات الدستورية والقانونية  وبناًء عمى ما تقدـ، سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث    
ف نبيف في المطمب األوؿ مطمبي وذلؾ في لمؤسسات المجتمع المدني في العراؽ

، لمعرفة حجـ المطمب الثاني التطورات القانونية الدستورية ونتناوؿ في التطورات
تأثيرىا عمى نشاط ىذه المؤسسات السيما نشاطيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، وكما 

 يأتي:_
 ادلطلب األول

 الددتوروة التطورات

دستورية بغض النظر عف واقع ىذه أف العراؽ لـ يكف حديث عيد في الحياة ال    
الحياة ومد  تطابقيا وانسجاميا مع نصوص الوثائؽ الدستورية التي اعتمدتيا 
األنظمة السياسية المتعاقبة التي تولت حكـ البالد سواًء فيما يتعمؽ بأساليب ممارسة 

 السمطة وتداوليا أـ في إقرار الحقوؽ والحريات العامة لممواطنيف.
العراؽ بالدستور لـ يكف مرتبطًا بقياـ الدولة العراقية، فالعراقيوف قد  كما إف عيد    

عرفوا الدستور وفقًا لممفيـو الحديث لدساتير ما بعد الثورة الفرنسية عندما كاف العراؽ 
، 1876جزًء مف الدولة العثمانية وذلؾ عمى اثر قياـ حركة المشروطية األولى عاـ 
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سيس النظاـ الممكي فقد وضع أوؿ دستور لمدولة الحديثة وبعد قياـ الدولة العراقية وتأ
 .1958وقدر لو أف يستمر حتى سقوط النظاـ الممكي عاـ  1925سنة 
وخالؿ العيد الجميوري الذي شيد قياـ أربع جميوريات بيف األعواـ     

، فاف ىذه الجميوريات قد اعتمدت وثائؽ دستورية عرفت بالدساتير  2003_1958
ي وثائؽ تعكس تسميتيا حالة عدـ االستقرار السياسي وبالتالي عدـ القدرة المؤقتة، وى

، لذا فقد مرت مؤسسات المجتمع المدني بتطور ( 47)عمى وضع دستور دائـ لمبالد
( 1876يمكف مالحظتو مف خالؿ دراسة ىذه الدساتير العراقية الصادرة منذ عاـ )

 (. 2005وانتياًء بالدستور الحالي الصادر عاـ )
( لـ نجد أية إشارة إلى 1876بالنسبة لمقانوف األساسي العثماني الصادر عاـ )    

( ، 1918مؤسسات المجتمع المدني، وعندما انتيى الحكـ العثماني في العراؽ عاـ )
( كانت األحداث 1925( وعاـ )1918بدخوؿ الجيش البريطاني إليو، وبيف عاـ )

الكثير مف النتائج ، ولعؿ أىميا اندالع ثورة تجري حثيثًا بشكؿ سمسمة متتابعة أفرزت 
عالف  العشريف وقياـ )المممكة العراقية( بتنصيب فيصؿ بف الحسيف ممكًا عمييا، وا 

( ، وقد نص 1925القانوف األساسي دستورًا ليا في الثالث والعشريف مف شير وذار )
تماع ، وتأليؼ ىذا الدستور عمى إنو ))لمعراقييف حرية إبداء الرأي، والنشر، واالج

 ((. (48)الجمعيات واالنضماـ إلييا، ضمف حدود القانوف
، أعمف عف قياـ ثورة )   1958وفي صبيحة يـو الرابع عشر مف تموز عاـ )    

بقيادة الجيش أطاحت بالنظاـ الممكي، لتقيـ نظامًا مجميوريًا شعبيًام، ولقد كاف مف 
تولى تنظيـ ممارسة السمطة في ظؿ المسائؿ األكثر أىمية العمؿ عمى وضع دستور، ي

الوضع الجديد، وتحديد أسس المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وبالفعؿ 
 (. 1958صدر ىذا الدستور في السابع والعشريف مف شير تموز )

( صراحة عمى حرية تأليؼ الجمعيات إال أف مف الممكف 1958لـ ينص دستور )    
ا إحد  وسائؿ التعبير عف الرأي التي كفميا الدستور. عدىا مكفولة ضمنًا لكوني

وتطبيقًا لممبدأ العاـ بشأف استمرارية القوانيف التي كانت نافذة قبؿ الثورة ))عدا ما ألغي 
( نافذ 1955( لسنة )63منيا بنص صريح(( فقد أستمر قانوف الجمعيات رقـ )

ع طمت بموجب البياف المفعوؿ إذ لـ يمغ بنص صريح، إال إف نصوص ىذا القانوف 
يقاؼ تنفيذ مجموعة مف القوانيف  الصادر مف مجمس الوزراء ب عالف األحكاـ العرفية وا 
بضمنيا قانوف الجمعيات، ومف ثـ لـ يكف ليذه الحرية أي وجود حتى اإلعالف عف 

 (.1960( لسنة )1انتياء فترة االنتقاؿ وصدور قانوف الجمعيات رقـ )
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( ، فقد نص 1963السياسي في الثامف مف شباط عاـ ) عندما تـ تغيير النظاـ   
((. أما (49)الدستور عمى ))حرية تكويف الجمعيات والنقابات بالوسائؿ المشروعة

( ، فقد نص عمى أف ))حرية تكويف الجمعيات 1964( نيساف عاـ )29دستور) 
  ((.(50)والنقابات بالوسائؿ المشروعة وعمى أسس وطنية مكفولة في حدود القانوف

( ، فقد نص 1968تموز عاـ ) 17وعندما تـ تغيير النظاـ السائد بعد قياـ ثورة     
((. ونص دستور (51)الدستور عمى ))حرية تكويف الجمعيات والنقابات وحرية االجتماع

( ، عمى أف الدستور يكفؿ ))حرية... تأسيس األحزاب 1970تموز عاـ ) 16
وفؽ أغراض الدستور وفي حدود السياسية والنقابات والجمعيات(( وذلؾ ))

 ((. (52)القانوف
وعمى أعقاب تغيير النظاـ السياسي الذي كاف سائداإ عمى أثر دخوؿ القوات     

األمريكية والبريطانية العراؽ واحتاللو، فقد شيد العراؽ بعد التاسع مف نيساف عاـ 
يا والنص ( أعداد كثيرة مف مؤسسات المجتمع المدني، فكاف ال بد مف تنظيم2003)

عمييا في الدستور، وبالفعؿ تـ النص في قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية 
( عمى أنو ))لمعراقييف حرية االجتماع وتكويف الجمعيات 2004الصادر عاـ )

 (( (53)والنقابات واألحزاب واالنضماـ إلييا

ميو في الخامس عشر مف وعندما صدر دستور العراؽ الدائـ الذي تـ االستفتاء ع    
ويكاد يكوف الدستور العراقي الوحيد _ (، فقد نص صراحة 2005شير تشريف األوؿ )

تحرص ((( أواًل 45في المادة ) _الذي أشار صراحة إلى مؤسسات المجتمع المدني 
الدولة عمى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعميا وتطويرىا واستقالليتيا، بما 

. ))ائؿ السممية لتحقيؽ األىداؼ المشروعة ليا، وينظـ ذلؾ بقانوفينسجـ مع الوس
حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية أو ((ًً _( أوال39ونص في المادة )

ال يجوز إجبار أحد عمى االنضماـ إلى (( . ثانيًا_  ))االنضماـ إلييا، مكفولة لمجميع
  .))ستمرار في العضوية فييا أي حزب أو جمعية أو جية سياسية، أو إجباره عمى اال

نالحظ أف ىذا الدستور لـ يشر إلى أي قيد يمكف أف يحد مف حؽ األفراد في     
تكويف الجمعيات وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، األمر الذي يفسر لنا ظاىرة 
ازدياد األعداد اليائمة ليذه المؤسسات في العراؽ إذ تجاوز عددىا في نياية عاـ 

، ونجد أف معظميا ، تابعة ألحزاب (54)( مؤسسة4672يد عمى )ما يز  2007
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سياسية، األمر الذي ترتب عميو فقداف الكثير مف مؤسسات المجتمع المدني العاممة 
 في العراؽ الستقالليتيا، وجعميا تابعة لألحزاب التي تنتمي إلييا.

 
 ادلطلب الثاني

 التطورات القانونوة

كما  2005قية ومنيا الدستور العراقي الدائـ لسنة كفمت معظـ الدساتير العرا      
اشرنا سابقًا، الحؽ في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني وتكويف الجمعيات وصدر 

 بموجبو مجموعة مف القوانيف التي تنظـ ممارسة األفراد ليذا الحؽ. 
الذي  1909وأوؿ قانوف صدر لمجمعيات، ىو قانوف الجمعيات العثماني لسنة       
، وعندما 1926شباط  6والمعدؿ في  1922غي بموجب قانوف الجمعيات لسنة أل

المعدؿ، فانو أحاؿ األحكاـ  1951( لسنة 40صدر القانوف المدني النافذ رقـ )
الخاصة بالجمعيات والمؤسسات إلى التشريع الخاص بيا، ثـ صدر قانوف الجمعيات 

ونظـ  1954( لسنة 19الذي ألغي بموجبو مرسـو رقـ ) 1955( لسنة 63رقـ )
 14أحكاـ الجمعيات، ونتيجة لتغير الظروؼ السياسية واالجتماعية والقانونية بعد ثورة 

التي أحمت النظاـ الجميوري محؿ النظاـ الممكي، فقد تـ إلغاء قانوف  1958تموز 
الذي  1960( لسنة 1، وصدر محمو قانوف الجمعيات رقـ ) 1955الجمعيات لعاـ 

، والذي الغي بموجب 2000( لسنة 13دور قانوف الجمعيات رقـ )ظؿ ساريًا حتى ص
، والذي ألغي بصدور القانوف النافذ حاليًا 2004( لسنة 45أمر سمطة االحتالؿ رقـ )

 . 2010( لسنة 12وىو قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )
معيات لقد فرض المشرع العراقي ضوابط وقيودًا معينة لممارسة حرية تأسيس الج     

 )مؤسسات المجتمع المدني(، وسنوضح ىذه القيود كما يأتي:_ 
 إخطار اإلدارة سمفًا بتكوين الجمعية :  -أ

، لتأسيس 2000( لسنة 13اشترط المشرع العراقي في قانوف الجمعيات رقـ )    
الجمعية تقديـ طمب إلى وزير الداخمية موقعًا عميو مف المؤسسيف عمى إف ال يقؿ 

ذا رفض الوزير طمب التأسيس فممقدمي الطمب (55)( أشخاص10عددىـ عف ) . وا 
( يومًا مف تاري  30االعتراض عمى قرار الرفض لد  محكمة القضاء اإلداري خالؿ )

.الجدير بالمالحظة أف المشرع العراقي، قد حظر عمى (56)عمـ أي منيـ بقرار الرفض
أو ناٍد أو مؤسسة يكوف  الجمعية إف تنتسب أو تشترؾ أو تنظـ إلى أي جية أو ىيأة

. ونر  أف موقؼ المشرع العراقي (57)مقرىا خارج العراؽ إال ب ذف مف وزير الداخمية
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في اشتراط الحصوؿ عمى ترخيص يعد فيو نوعًا مف الشدة غير المبررة، إذ كاف 
 يفترض فيو االكتفاء بشرط اإلخطار وحده.

المنظمات غير الحكومية، الخاص ب 2004( لسنة 45أما بعد صدور األمر رقـ )    
فأنو اشترط لتأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تقديـ طمب بذلؾ إلى 
مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية الموجود في وزارة التخطيط والتعاوف 

، عمى أف يتضمف الطمب نسخة مف نظاميا الداخمي، فضاًل عف (58)اإلنمائي
 :_(59)المعمومات التالية

 لكامؿ لمجمعية أو المنظمة.االسـ ا .1
 العنواف الكامؿ لمقرىا الرئيس، وأسماء جميع أعضاء مجالس إدارتيا وعناوينيـ. .2
وموجداتيا وديونيا لمسنة  ابياف كامؿ بعائديو الجمعية أو المنظمة ومصروفاتي .3

الحالية ولمسنوات الثالثة السابقة أو السنوات التي أعقبت تأسيس الجمعية أو 
 لحكومية، أو إذا كاف عمرىا يقؿ عف أربع سنوات.المنظمة غير ا

 قائمة بأسماء وعناويف أي مانحيف أساسييف لمجمعية أو المنظمة غير الحكومية. .4
أما إذا كانت الجمعية أو المنظمة أجنبية، ورغبت بالعمؿ داخؿ العراؽ، فأنو    

 :_(60)يتوجب عمييا أف تقدـ
أو أي دليؿ وخر يفيد بأف  نسخة معتمدة مف كاتب العدؿ لتسجؿ المنظمة، .1

 المنظمة غير الحكومية األجنبية ىي كياف قانوني في دولة أجنبية.
شيادة أو أي دليؿ وخر يفيد بأف المنظمة غير الحكومية األجنبية مسجمة  .2

 كمنظمة غير ربحية في الدوؿ التي تأسست فييا.
فيو بياف مكتوب مف إعداد ممثؿ مسؤوؿ مف المقر الرئيس لممنظمة، يوضح  .3

األنشطة التي تخطط القياـ بيا في العراؽ، واسـ وعنواف الشخص أو األشخاص 
 الموجوديف داخؿ العراؽ والمصرح ليـ تمثيؿ المنظمة.

 مصادر تمويميا لألنشطة التي تقـو بيا في العراؽ. .4

( لسنة 12وبصدور القانوف النافذ حاليًا وىو قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )    
فانو اشترط تقديـ طمب بذلؾ إلى دائرة المنظمات غير الحكومية في  ،(61)2010

 ، عمى أف يتضمف الطمب ما يأتي:(62)األمانة العامة لمجمس الوزراء
 اسـ المنظمة الرسمي بالمغة العربية أو بالمغة الكردية مع المغة االنكميزية. .أ 

 عنواف المنظمة المؤيد مف جية رسمية. .ب 

 رقاـ ىواتفيـ الخاصة بيـ.أسماء األعضاء المؤسسيف وأ .ج 
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 :(63)واشترط المشرع العراقي أف يرفؽ بطمب التأسيس البيانات اآلتية
 بياف التأسيس. . أ

 النظاـ الداخمي لممنظمة. . ب

   صورة مف شيادة الجنسية العراقية وىوية األحواؿ المدنية لألعضاء المؤسسيف . ج
 أو وثيقة اإلقامة لممقيميف. فالطبيعيي

 المخوليف قانونًا بتمثيؿ المنظمة.أسماء األشخاص . د

أما إذا كانت المنظمة أجنبية ورغبت بفتح فرعًا ليا في العراؽ لمعمؿ داخمو، فانو     
 :(64)يتوجب عمييا أف تقدـ

 اسـ المنظمة. . أ

 عنواف المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراؽ مؤيد مف جية رسمية. . ب

ة غير الحكومية األجنبية إلى بياف مفصؿ بالنشاطات التي يسعى فرع المنظم. ج
 تنفيذىا في العراؽ.

 أسماء وعناويف وىواتؼ منتسبي فرع المنظمة األجنبية في العراؽ.. د

 النظاـ الداخمي لممنظمة األـ.. هـ

وثيقة مصدقة وفؽ األصوؿ تؤيد كوف المنظمة األجنبية األـ مسجمة في بمدىا . و
 كمنظمة غير حكومية وغير ربحية.

 نشاطات المنظمة غير الحكومية األجنبية األـ خارج العراؽ. تقرير عفي. 

واشترط المشرع العراقي إف تكوف المعمومات والوثائؽ المنصوص عمييا أعاله مترجمة 
 .(65)إلى المغة العربية ومؤيدة مف جية رسمية بما يفيد صحة الترجمة

 سمطة اإلدارة في غمق الجمعيات وحمها :  -ب
لعراقي لمسمطة اإلدارية الحؽ في غمؽ الجمعيات في حالة لقد منح المشرع ا    

ارتكابيا لبعض المخالفات القانونية التي تبمغ درجة مف الخطورة، إذ جاء في قانوف 
 انو لوزير الداخمية أف يقرر :  2000لسنة  13الجمعيات رقـ 

لقانوف ( مف ىذا ا20( و)19تنبيو أو إنذار الجمعية إذا خالفت إحد  المادتيف ) -1))
تجميد نشاط الجمعية وغمؽ األماكف التي يجتمع فييا أعضاؤىا مدة ال تزيد  -2. 

يومًا إذا كررت مخالفتيا أحكاـ إحد  المادتيف المنصوص عمييا في البند  30عمى 
، وعمى الرغـ مف أف المشرع العراقي قد قيد غمؽ الجمعية (66)أواًل مف ىذه المادة((

عمى ثالثيف يومًا، إال انو يؤخذ عميو انو لـ يمنح الجمعية  بمدة معينة وىي أف ال تزيد
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حؽ االعتراض عمى قرار الوزير سواًء كاف االعتراض بصورة تظمـ إداري أماـ مجمس 
 الوزراء أـ أماـ محكمة القضاء اإلداري بصورة طعف قضائي . 

 عمى غمؽ الجمعيات 2004لقد نص قانوف الدفاع عف السالمة الوطنية لسنة     
( منو ))يخوؿ رئيس الوزراء في حالة 3( مف المادة )6وحميا إذ جاء في الفقرة )

النوادي والجمعيات والنقابات والشركات … فرض قيود عمى  -6، … الطوارئ 
بحيث تحدد مواعيد فتحيا وغمقيا ومراقبة أعماليا ووضع الحراسة … والمؤسسات 

ولقد منح المشرع  (67)…((يا مؤقتًا عمييا بعد استحصاؿ قرار قضائي، وحميا أو إيقاف
كاف الحؿ اختياريًا وذلؾ بموجب  حؽ حؿ الجمعيات سواءً  اإلداريةالعراقي لمسمطة 

، التي تقضي بجواز حؿ  2000( لسنة 13( مف قانوف الجمعيات رقـ )42المادة )
في حؿ  األصؿالعامة، وىذا الحؿ يعد  أةاليي أعضاءالجمعية بعد موافقة ثمثي عدد 

، أـ كاف إداريًا فيي تمثؿ حالة استثنائية تمجأ إلييا اإلدارة في حالة توافر معياتالج
أسباب معينة وبمقتضى نصوص قانونية، إذ يقضي المشرع العراقي في قانوف 

بمنح وزير الداخمية حؽ حؿ الجمعية في إحد   2000( لسنة 13الجمعيات رقـ )
 الحاالت اآلتية : 

 سنة واحدة ولـ تباشر أعماليا .  إذا مضى عمى تأسيسيا -1))
 إذا أصبحت عاجزة عف الوفاء بتعيداتيا .  -2
 إذا ثبت أنيا تخالؼ اآلداب العامة .  -3
إذا ثبت أنيا قامت بخزف األسمحة الحربية أو النارية أو الجارحة أو المواد القابمة  -4

 .(68)…((لالنفجار
، فأنو جوز لمكتب  2004لسنة ( 45أما قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )    

مساعدة المنظمات غير الحكومية الحؽ في أف يعمؽ أو يمغي تسجيؿ أي جمعية أو 
منظمة غير حكومية، في حاؿ انتياكيا ألي بند مف بنود ىذا األمر، وال يحؽ ليا بعد 

، كما اعتبر ىذا القانوف الجمعية أو ( 69)تعميؽ تسجيميا مزاولة العمؿ في العراؽ
ة بحكـ المنحمة ، إذا اتخذ المجمس الذي يتولى توجيو شؤونيا قرارًا بيذا المنظم

، وعمييا في ىذه الحالة إخطار مكتب مساعدة المنظمات غير ( 70)المضموف
الحكومية بذلؾ عف طريؽ إرساؿ إشعار مكتوب، أو إرسالو بالفاكس أو بالبريد 

ي ىذه المدة يقـو المكتب ، وبعد مض( 71)االلكتروني قبؿ تاري  الحؿ بثالثيف يوماً 
بحذؼ اسـ الجمعية أو المنظمة التي قامت بحؿ نفسيا، مف سجؿ المنظمات غير 

 .(72)الحكومية النشطة في العراؽ
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النافذ حاليًا،  2010( لسنة 12أما في ظؿ قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )    
المنظمة أذا ما فانو أعطى لدائرة المنظمات غير الحكومية الحؽ في تعميؽ عمؿ 

، مع تنبيو المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خالؿ مدة ال (73)خالفت أحكاـ ىذا القانوف
، ويكوف التعميؽ مدة ال تزيد عمى ثالثيف يومًا إذا لـ تتـ إزالة  (74)تزيد عمى عشرة أياـ

 .(75)المخالفة المنصوص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذا البند
ي منح السمطة اإلدارية الحؽ في حؿ المنظمة سواًء كاف كما إف المشرع العراق    

( مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ 22الحؿ اختياريًا وذلؾ بموجب المادة )
ويالحظ إف ) (76)، وذلؾ بقرار مف أعضائيا وفؽ نظاميا الداخمي2010( لسنة 12)

لمنظمة إبالغ وعمى ا (المشرع العراقي لـ يحدد العدد المطموب التخاذ قرار الحؿ
، أـ كاف قرار (77)( يومًا مف تاري  صدوره وتعييف مصفي30الدائرة بقرار حميا خالؿ )

الحؿ قضائيًا، ويكوف الحؿ قضائيًا إذا كاف بناًء عمى طمب مف دائرة المنظمات غير 
 :(78)الحكومية في إحد  الحاالت اآلتية

 الداخمي.إذا مارست نشاطات تتعارض مع أىدافيا المرسومة بنظاميا  . أ

 إذا ثبت أنيا قامت بمخالفة لمقوانيف العراقية النافذة. . ب

 ج. إذا لـ تقـ ب زالة المخالفة رغـ تنبييا وتعميؽ عمميا.
يتضح لنا مما سبؽ، أف المشرع العراقي قد منح السمطة اإلدارية صالحيات     

عد ، أما بفي ظؿ القوانيف السابقة واسعة في غمؽ وحؿ مؤسسات المجتمع المدني
، ف ننا نالحظ أف النافذ 2010( لسنة 12رقـ ) صدور قانوف المنظمات غير الحكومية

القيود الواردة في ىذا القانوف قميمة جدًا، وىذا ما ينسجـ مع التحوالت الجذرية التي 
يشيدىا العراؽ في حياتو السياسية حاليًا، إذ ال يجوز القانوف في الدوؿ الديمقراطية 

لمختصة، التدخؿ في حؿ مؤسسات المجتمع المدني لما في ذلؾ لمجيات اإلدارية ا
 مف إىدار لحقوؽ اإلفراد وحرياتيـ . 
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 ادلبحث الثالث

 آلوات مؤدسات اجملتمع ادلدني يف محاوة حقوق االنسان

لمؤسسػات المجتمػػع المػػدني دورًا ميمػػًا فػػي حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف انطالقػػًا مػػف عػػد      
أساسية تقـو بيا مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوؽ ىذه الحماية جزًء مف ميمة 

اإلنسػػاف والتػػي ترمػػي إلػػى حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػف الخػػرؽ أو المصػػادرة، مػػف خػػالؿ 
عػداد التقػارير، ورعايػة ضػحايا  أعماؿ المراقبة والرصد، وأعماؿ التقصي والتحقيقات، وا 

د والعمػػػؿ عمػػػى تعػػػديؿ االنتياكػػػات وغيرىػػػا مػػػف اآلليػػػات التػػػي تسػػػعى إلػػػى حشػػػد التأييػػػ
القوانيف والسياسات وفقًا لمشرعة الدوليػة لحقػوؽ اإلنسػاف. وتيػدؼ عمميػة حمايػة حقػوؽ 
خبار الػرأي العػاـ وحشػد دعمػو، والتػأثير عمػى  اإلنساف إلى دعـ الضحايا ومؤازرتيـ، وا 
صناع القرار، ومراقبة مد  إعماؿ القانوف، وتوسيع قاعدة المؤيديف لنشر ثقافػة حقػوؽ 

 نساف وحمايتيا واحتراميا . اإل

إذ تقػـو مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني بنشػػر تقاريرىػا بشػػأف انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف     
عمى المستو  العالمي، وذلؾ مف اجؿ إظيػار الممارسػات التػي تقػـو بيػا بعػض الػدوؿ 
والتػػي تمثػػؿ انتياكػػات صػػارخة لحقػػوؽ اإلنسػػاف، وغنػػي عػػف البيػػاف إف نشػػر مثػػؿ ىػػذه 

ؤثر فػػػي مركػػػز الػػدوؿ األدبػػػي والسياسػػػي عمػػػى المسػػتو  الػػػدولي الػػػذي بػػػدوره التقػػارير يػػػ
يؤدي إلى شػحذ ىمػـ الػدوؿ وغيرىػا مػف اجػؿ احتػراـ حقػوؽ االنسػاف وتعزيزىػا وكفالتيػا 

 . (79)لمواطنييا ولغيرىـ حفاظًا عمى سمعتيا السياسية واألدبية
مع المدني في سبيؿ وتتنوع أشكاؿ وليات الحماية التي تمجأ إلييا مؤسسات المجت   

حماية حقوؽ اإلنساف، مف وليات رقابية ودفاعية إلى وليات حمائية. وعميو سوؼ نقـو 
بتقسيـ ىذا المبحث عمى ثالثة مطالب، نتناوؿ في المطمب األوؿ اآلليات الرقابية، 

 بيف في المطمب الثالثونخصص المطمب  الثاني لمكالـ عمى اآلليات الدفاعية، ون
  ائية.اآلليات الحم

 ادلطلب األول

 دلؤدسات اجملتمع ادلدني  اآللوات الرقابوة

تمثػؿ الرقابػػة التػػي تمجػػأ إلييػػا مؤسسػػات المجتمػع المػػدني العاممػػة فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ     
اإلنساف عنصػرًا فػاعاًل لبيػاف مػد  جػودة عمميػا فػي أداء الميػاـ المناطػة بيػا والمتمثمػة 

كمػػػػا أنيػػػػا تسػػػػيـ فػػػػي تطػػػػوير األدوات  بتحسػػػػيف حالػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف واالرتقػػػػاء بيػػػػا،
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واآلليات التي ترفع مستو  وعي الجميور بالنسبة لدورىا في تعزيز المساءلة والشفافية 
والنزاىة، والرقابة تشكؿ عنصرًا ميمًا في مسألة عمؿ مؤسسات المجتمع المدني، وتعد 

وفؽ معايير  البعد والعمؽ االستراتيجي لنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف، ألنيا تضمف العمؿ
عالميػػػػػة ومؤشػػػػػرات أداء إلعمػػػػػاؿ أدوات حمايػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف العالميػػػػػة والمحميػػػػػة، 
وأصبحت الرقابة حاليًا حاجة ممحة ألنيا تمثؿ إحد  ركائز نجاح العمؿ خصوصًا إذا 
استخدمت نتائج الرقابة في تطوير وليات العمؿ، وتطوير اإلطػار القػانوني الػذي يحكػـ 

المدني بالدولة، وفي رفع وعي الجميػور بأىميػة الػدور الػذي  عالقة مؤسسات المجتمع
تمعبو مؤسسات المجتمع المدني بالدولػة، وفػي رفػع وعػي الجميػور بأىميػة الػدور الػذي 

. ومف ىذا المنطمػؽ فػاف (80)تمعبو مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوؽ اإلنساف
اإلنسػاف تمجػأ أحيانػا  مؤسسات المجتمع المػدني فػي سػعييا نحػو مراقبػة أوضػاع حقػوؽ

إلػػػػى أسػػػػموب كشػػػػؼ االنتياكػػػػات لػػػػبعض الحكومػػػػات كسػػػػالح تممكػػػػو تمػػػػؾ المؤسسػػػػات 
وتمارسو بحؽ تمػؾ الحكومات،وتمعػب التقػارير التػي تقػدميا مؤسسػات المجتمػع المػدني 
وبعثػػات تقصػػي الحقػػائؽ التػػي تقػػـو بيػػا، دورًا ميمػػًا فػػي توجيػػو االىتمػػاـ العػػالمي إلػػى 

 . (81)لسائدة في الدولةأوضاع حقوؽ اإلنساف ا
لقد شيدت بداية األلفية الثالثة نضوجًا لدور مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي مجػاؿ     

الرصد لمد  التزاـ الدوؿ باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف، والتطور األكبر 
لدور ىذه المؤسسات في مثؿ ىذا المجاؿ تمثؿ فػي إعطػاء ىػذه المؤسسػات الحػؽ فػي 

م، والتي تكوف موازية لمتقارير التي Shadow Reportsما يسمى بتقارير الظؿ م تقديـ
تتقػػػدـ بيػػػػا الػػػػدوؿ، والحػػػػؽ فػػػػي تقػػػػديـ ىػػػػذه التقػػػػارير ال ينحصػػػػر بالدولػػػػة التػػػػي تقػػػػدمت 
بالتقرير، بؿ يحؽ أليػة مؤسسػة مػف مؤسسػات المجتمػع المػدني وطنيػة كانػت أـ دوليػة 

ة فػي العػالـ شػرط أف تكػوف ىػذه المؤسسػة متمتعػة أف تقدـ تقريرًا موازيػًا لتقريػر أيػة دولػ
بػػػػالمركز االستشػػػػاري داخػػػػؿ المجمػػػػس االقتصػػػػادي واالجتمػػػػاعي، وأوؿ مػػػػف بػػػػدأ ىػػػػػذه 
المنيجية ىي لجنة القضاء عمى التمييز ضد المػرأة، إذ أجػازت ىػذه المجنػة لمؤسسػات 

ؿ عػػػف المجتمػػػع المػػػدني أف تتقػػػدـ بمثػػػؿ ىػػػذه التقػػػارير واف تكػػػوف موازيػػػة لتقػػػارير الػػػدو 
 . (82)التزاميا بتطبيؽ اتفاقية القضاء عمى التمييز العنصري ضد المرأة

وتقـو مؤسسات المجتمع المدني أيضًا بتمقي الشكاو  عف انتياكات حقوؽ     
اإلنساف عبر خط ىاتؼ ساخف، أو مف خالؿ البحث الميداني، وتقـو ب صدار تقارير 

صاؿ بالحكومة لمتباحث معيا حوؿ بيذا الشأف في الوقت نفسو الذي تقـو بو باالت
 . (83)كيفية التعامؿ مع ىذه االنتياكات
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وأخيرًا فاف إرساؿ مراقبيف حيادييف لحضور جمسات المحاكمات واالستماع إلى     
مجرياتيا ىو أداء وخر ميـ تقـو بو مؤسسات المجتمع المدني والسيما ذات التوجو 

سيما حيف توجد شكوؾ قوية حوؿ صحة القانوني، ويعد ىذا اإلجراء بالغ األىمية ال
اإلجراءات القانونية في الدولة، إذ إف مجرد وجود المراقبيف والمندوبيف عف تمؾ 
جراءات  المؤسسات غالبًا ما يكوف سببًا في تحسيف مستو  المرافعات القانونية وا 

 . (84)العدالة فييا
 ادلطلب الثاني

 اآللوات الدفاسوة دلؤدسات اجملتمع ادلدني 

إف قياـ مؤسسات المجتمع المدني بالدفاع عف حقوؽ اإلنساف، يمثؿ استجابة     
لعجز بعض الحكومات في توفير البيئة األساسية لحقوؽ اإلنساف، ال بؿ في حاالت 
أخر  يكوف ما تفعمو الحكومة ىو الذي يحفز ويدفع ىذه المؤسسات لمدفاع عف حقوؽ 

سياسي أو التعدي عمى الحريات العامة كميا اإلنساف، فوحشية نظاـ الحكـ أو القمع ال
أمور أظيرت الحاجة في معظـ الدوؿ إلى وجود ىذه المؤسسات التي يتنوع دورىا بيف 

 . (85)زيادة الوعي بقضايا حقوؽ اإلنساف والتعبئة لمدفاع عنيا
وتعػػد مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني الوسػػيط الػػذي يخفػػؼ مػػف تسػػمط الدولػػة وتأثيرىػػا     

أوؿ مػػف يسػػارع فػػي الػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف، وتواصػػؿ تحريػػؾ قواىػػا عمػػى الشػػعب و 
وجيودىػا حتػػى تصػػبح فيػو مسػػألة حقػػوؽ اإلنسػاف ىػػي الغايػػة المشػتركة لمطػػرفيف، وليػػا 
 دور كبير في إنماء الوعي بحقوؽ اإلنساف متجاوزة ضخامة القيود والعراقيؿ القانونية. 

المدني في الدوؿ التي تمتمؾ فيػو  ومف ىذا المنطمؽ فاف معظـ مؤسسات المجتمع    
ىذه المؤسسات مساحة واسعة ومؤثرة فػي المجتمػع اسػتطاعت أف تػدافع وتعػزز حقػوؽ 
اإلنسػػػاف بأبعادىػػػا االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة والسياسػػػية والمدنيػػػة، وتسػػػيـ فػػػي 

 . (86)ترسي  قاعدة اإلنساف ىو فوؽ كؿ شيء
ًا لمقوانيف بأعماؿ عدة في إطار الدفاع عف وتقـو مؤسسات المجتمع المدني طبق    

حقوؽ اإلنساف مثؿ إعداد سجالت منظمة عف حاالت انتياؾ حقوؽ اإلنساف ضمف 
مناطقيـ والتدخؿ لد  السمطات المسؤولة مواجية وكتابة مف اجؿ وقؼ ىذه 
االنتياكات عمى أف يواكب ذلؾ توفير الحماية القانونية عف المظموميف، بالمشاركة مع 

ابة المحاميف، مع عدـ التمييز في ىذه الحاالت بسبب الرأي السياسي أو الديف أو نق
 .(87)العنصر أو الجنس
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ويمكف أف نجمؿ أىـ اآلليات التي تمجأ إلييا مؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ 
 الدفاع عف حقوؽ اإلنساف وكما يأتي :

 إصدار التقارير حول أوضاع حقوق اإلنسان:_أواًل_ 
أسموب تقديـ التقارير عف أوضاع حقوؽ اإلنساف يعد  مف بيف أكثر األساليب إف     

نجاعة في التعامؿ مع قضايا حقوؽ اإلنساف مف قبؿ الدوؿ، واألصؿ أف تقدـ كؿ 
دولة تقريرًا يوضح فيو مجمؿ التطورات الخاصة بحقوؽ اإلنساف في تمؾ الدولة، ولكف 

ني في أف ترد عمى تمؾ التقارير عبر ذلؾ ال يمنع مف قياـ مؤسسات المجتمع المد
تقديميا لتقارير مقابمة لمتقارير الحكومية تفصح عف سائر الجوانب الخاصة بأوضاع 
حقوؽ اإلنساف في دولة ما، وىكذا يعد تقديـ التقارير مف جانب الدوؿ اآللية األولى 

ف، التي يتـ بواسطتيا رصد السموؾ الخاص بتعامؿ الدوؿ مع قضايا حقوؽ اإلنسا
ومف أمثمة التقارير التي ترسميا الدوؿ إلى المنظمات الدولية، التقارير التي ترسميا 
الدوؿ إلى األمـ المتحدة، وفيما يتعمؽ بشأف ىذه التقارير كانت الدوؿ في البداية تقـو 
ب رساؿ تقاريرىا الدورية إلى لجنة حقوؽ اإلنساف المشكمة مف قبؿ المجمس االقتصادي 

، توضح فييا تنفيذ التزاماتيا الخاصة بحقوؽ اإلنساف مع 1946عاـ  واالجتماعي في
شرح اإلجراءات التي تبنتيا إلعطاء فاعمية لمحقوؽ المعترؼ بيا، بعدىا يتـ مناقشة 
ىذه التقارير بصورة مشتركة بيف المجنة الدولية المعنية، وقد بدأ العمؿ بنظاـ التقارير 

وتوقؼ بعد إنشاء المجاف الخاصة  1956ه عاـ المرسمة إلى لجنة حقوؽ اإلنساف أعال
 .(88)بحقوؽ اإلنساف والمنشأة استنادًا إلى اتفاقيات حقوؽ اإلنساف

عمى أف تقديـ التقارير الخاصة بأوضاع حقوؽ اإلنساف في دولة ما لـ يعد عماًل     
حصريًا لمدوؿ، بؿ أصبح المجتمع الدولي يعترؼ لمؤسسات المجتمع المدني بحؽ 

تقارير موازية لمتقارير الحكومية التي تتقدـ بيا حكومات الدوؿ، وأصبحت ىذه تقديـ 
التقارير تتمتع بقبوؿ ومصداقية عالية لد  المؤسسات الدولية الحكومية المعنية بحقوؽ 
اإلنساف، ألنيا تنطوي عمى الكشؼ عف الكثير مف االنتياكات والممارسات التي 

حقوؽ اإلنساف والتي غالبًا ما تحاوؿ التقارير تتعارض مع التزامات الدوؿ الخاصة ب
الحكومية التكتـ عمييا وعدـ اإلشارة إلييا، وبالتالي فاف وليات تقديـ التقارير الدورية 
مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني قد أسيمت بشكؿ فاعؿ في دعـ الجيود الدولية 

ا وليس لمؤسسات الرامية إلى تحسيف أوضاع حقوؽ اإلنساف في العديد مف الدوؿ،ىذ
المجتمع المدني التي ال تتمتع بالمركز االستشاري لد  المجمس االقتصادي 
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واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة الحؽ في تقديـ مثؿ ىذه التقارير. وتمتاز ىذه 
التقارير بأنيا تحاوؿ التصدي لشتى أصناؼ الحقوؽ المكفولة في الشرعة الدولية 

التزاـ الدوؿ بيا وما ىي مظاىر خروج تمؾ الدوؿ عف لحقوؽ اإلنساف وتقييـ مد  
التزاماتيا وعادة ما تستند تمؾ التقارير إلى الوثائؽ واألدلة المستمدة مف الرصد 
والتوثيؽ القانونييف لتمؾ االنتياكات، األمر الذي يجعؿ المجتمع الدولي أماـ مسؤولية 

 . (89)التحرؾ إلنياء تمؾ االنتياكات
ذه التقارير يجب معرفة نوعية التقرير الحكومي المقدـ مف قبؿ وعند إعداد ى    

حكومات الدوؿ ىؿ ىو أولي أو دوري، أيضًا يجب معرفة تاري  التقرير األولي وتاري  
التقرير الدوري والمدة الزمنية التي يتناوليا التقرير، وتقدـ التقارير الموازية لمؤسسات 

ـ المتحدة الذي يقدمو بدوره إلى المجاف التعاىدية المجتمع المدني إلى األميف العاـ لألم
المختصة لمنظر فيو، كما يجوز لو أف يقدـ أيضًا إلى الوكاالت المتخصصة المعنية 

 التابعة لألمـ المتحدة، نسخًا مف تمؾ التقارير الواقعة ضمف ميداف اختصاصيا.
الحقوقي المتعمؽ إف أسموب تقديـ تقارير الظؿ لو فائدة كبيرة في مجاؿ العمؿ     

 بالدفاع عف حقوؽ اإلنساف ألنو ينطوي عمى:
 الكشؼ عف الجوانب التي تحاوؿ التقارير الرسمية لمحكومات إغفاليا. .1
تحديد المجاالت التي يثبت فييا عجز السمطات الحكومية عف معالجة أوضاع  .2

 حقوؽ اإلنساف في تمؾ الدولة.

لمقترحات التي يمكف مف خالليا المساعدة في توفير الحموؿ المناسبة وتقديـ ا .3
الوصوؿ إلى تشخيص مواطف الخمؿ واتخاذ اإلجراءات المناسبة لحميا 

 والتصدي ليا.

اطالع المؤسسات الدولية المعنية بمراقبة أوضاع حقوؽ اإلنساف عمى أدؽ  .4
 .(90)الجزئيات والتفاصيؿ التي عادة ما تخمو منيا التقارير الحكومية الرسمية

دـ تصورًا آلليات التعامؿ مع التقارير المقدمة مف قبؿ مؤسسات ويمكف أف نق    
المجتمع المدني إلى األمـ المتحدة مف خالؿ مالحظة أف لجنة حقوؽ اإلنساف المشكمة 

( مف ميثاؽ األمـ المتحدة تتخذ إجراءاتيا بصدد ىذه التقارير 68طبقًا ألحكاـ المادة)
ماية األقميات وكما يأتي: فبعد أف تقـو إذا كانت تتعمؽ بموضوع التمييز العنصري وح

المجنة باستالـ الشكو  مف مؤسسات المجتمع المدني وتسمـ نسخة منيا إلى المجنة 
الفرعية لمنع التمييز وحماية األقميات، تقـو المجنة الفرعية التابعة لمجنة حقوؽ اإلنساف 

ريرىا عف الشكاو  بالنظر في موضوع الشكو  في جمسة مغمقة، وبعدىا تقـو بتقديـ تق
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التي نظرت فييا إلى المجنة الرئيسة وىي لجنة حقوؽ اإلنساف فتقرر إما إجراء دراسة 
مستفيضة لألوضاع التي أشير إلييا في الشكو ، أو أف تقـو بتعييف لجنة أو مقرر 
خاص ليتولى إجراء التحقيؽ الالـز في موضوع الشكو ، يقوموف بعدىا بتقديـ تقريرىـ 

، أو قد تقرر المجنة إصدار توصياتيا حوؿ االنتياكات المشكو منيا إلى المجنة
والمنظور فييا إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي، وأيا كاف القرار الذي تتخذه لجنة 
حقوؽ اإلنساف، فاف المسائؿ التي يتـ تناوليا تظؿ قيد الكتماف إال إذا قرر المجمس 

لوسيمة فاعمية كبيرة تفوؽ وسيمة التقارير،الف االقتصادي واالجتماعي إعالنيا، وليذه ا
المجاف ىنا بنفسيا تقـو بالبحث عف الحقائؽ والتثبت مف  الوقائع، ويكوف رأييا 
باالعتماد عمى ما توصمت إليو ىي، وليس باالعتماد عمى معمومات تقدميا الدوؿ إذ 

 .(91)قد تكوف ناقصة أو غير صحيحة

  اإلنسان:_ رصد وتوثيق انتهاكات حقوق ثانيًا_
مالرصدم ىو مصطمح واسع يصؼ العمؿ النشط في تجميع المعمومات والتحقؽ     

منيا واستعماليا فورًا مف أجؿ معالجة مشاكؿ حقوؽ اإلنساف. ويشمؿ رصد حقوؽ 
اإلنساف جمع المعمومات عف الحوادث وأحداث المراقبة )االنتخابات والمحاكمات 

اقع مثؿ أماكف االعتقاؿ ومخيمات الالجئيف والمظاىرات..... ال ( وزيارة المو 
والمناقشات مع السمطات الحكومية لمحصوؿ عمى المعمومات ومتابعة وسائؿ العالج 
وغير ذلؾ مف إجراءات المتابعة الفورية. ويشمؿ المصطمح أنشطة التقييـ في مقر 

ر ذلؾ األمـ المتحدة أو المكتب المركزي لمعممية وكذلؾ تجميع الحقائؽ شخصيًا وغي
مف األعماؿ في الميداف. وباإلضافة إلى ذلؾ يتسـ الرصد بصفة زمنية حيث إنو 

 (92)يجري عادة في فترة طويمة مف الوقت

وبيذا الخصوص تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دورًا أساسيًا وفاعاًل في مجاؿ     
 رصد وتوثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف، فيذه المؤسسات مؤىمة بشكؿ كمي لمقياـ
بمراقبة دقيقة ألوضاع حقوؽ اإلنساف مف خالؿ أعضائيا والذيف ىـ في الغالب 
باحثوف ميدانيوف مدربوف قادروف عمى رصد ما يقع مف انتياكات حاؿ حدوثيا، 
وتمتاز ىذه المؤسسات بقدرتيا عمى الوصوؿ وبشكؿ مباشر إلى االنتياؾ واالتصاؿ 

نشاء عالقات متميزة ما بيف الضحية وبيف الجية المدافعة  بضحاياه بسيولة ويسر وا 
عنو، فضاًل عف قدرتيا عمى االستفادة األنجع مف الموارد المالية والبشرية المتاحة 

 لدييا. 
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إف صحة المعمومات التي تجمعيا مؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ التوثيؽ     
قيتيا الدقيؽ والمدعـو باألدلة وبالتفاصيؿ يشكؿ معيارًا حاسمًا في قياس مصدا

وحياديتيا وعدـ تحيزىا، كما إنيا الطريؽ األمثؿ لوصوؿ شكواىا إلى المنظمات 
الدولية الميمة كمنظمة األمـ المتحدة ومف دوف توثيؽ قانوني وأصولي ال يجري 

، وبيذا الخصوص (93)اإلصغاء إلى طمبات تمؾ المؤسسات عمى اختالؼ أنواعيا
جمس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ ( الخاصة بالم1503تشير الوثيقة المرقمة )

المتحدة إلى ما يأتي: ) تخوؿ المجنة الفرعية الخاصة بمنع التمييز وحماية األقميات 
أف تقـو بفحص المداخالت واالتصاالت والرسائؿ المقدمة مف قبؿ المنظمات غير 

الموثقة الحكومية إلثبات أنيا تتضمف نمط مستمر مف االنتياكات الجسيمة المثبتة و 
 .(94)ضد حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية (

 ثالثًا_ بعثات تقصي الحقائق:_
متقصي الحقائؽم يصؼ عممية استخالص الحقائؽ مف نتائج عممية الرصد. ومف     

ىنا كاف مصطمح متقصي الحقائؽم بالضرورة أضيؽ مف مصطمح مالرصدم. ويؤدي 
لمتأكد والتحقؽ مف الحقائؽ  تقصي الحقائؽ إلى قدر كبير مف جمع المعمومات

المحيطة بادعاء انتياؾ حقوؽ اإلنساف. وفضاًل عف ذلؾ يعني تقصي الحقائؽ متابعة 
ثبات النػزاىة وعدـ التحيز  (95)المصداقية مف خالؿ استعماؿ إجراءات مقبولة عمومًا وا 

 وفي ىذا اإلطار غالبًا ما تقـو مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاوف مع فروعيا    
المنتشرة في الدولة ب رساؿ بعثات لتقصي الحقائؽ حوؿ بعض مزاعـ االنتياؾ التي 
تثار مف قبؿ احد األطراؼ وتقـو تمؾ البعثات بدور بارز في التثبت مف تمؾ المزاعـ 
وتوثيؽ جميع األدلة التي تثبت إدانة احد األطراؼ بارتكاب أي نوع مف االنتياكات 

فصاًل بتمؾ الحوادث ىذا التقرير يكوف أحيانًا المصدر وتقدـ تمؾ المؤسسات تقريرًا م
الوحيد الذي يثبت وقوع االنتياؾ ويبرىف باألدلة القانونية عمى أف التقارير المقدمة مف 

 قبؿ الحكومة تتقاطع بالكامؿ مع الواقع. 
إف مجرد قياـ ىذه المؤسسات باستقصاء الحقائؽ عف أوضاع حقوؽ اإلنساف في     

ف أف يركز االىتماـ مف قبؿ الرأي العاـ عمى ممارسات تمؾ الدولة في دولة ما يمك
 مجاؿ حقوؽ اإلنساف حتى قبؿ إصدار تقرير مف قبميا. 

لقد تزايد عدد بعثات تقصي الحقائؽ التي ترسميا مؤسسات المجتمع المدني     
لقد وتفاوت سموؾ ىذه البعثات وأساليب عمميا ومقاييس أدائيا مف مؤسسة إلى أخر  و 
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أثيرت التساؤالت حوؿ معايير إرساؿ ىذه البعثات وطبيعتيا ومستو  عمميا ونوع 
التوثيؽ الذي تمجا إليو وىناؾ مف دعا إلى أف الحاجة تقتضي رسـ شكؿ عمميا 

خضاعو لمعايير واحدة مشتركة  . (96)وا 

 ادلطلب الثالث

 اآللوات احلمائوة دلؤدسات اجملتمع ادلدني

السابقة التي تمجأ إلييا مؤسسات المجتمع في حماية حقوؽ فضاًل عف  اآلليات     
االنساف، فاف ىناؾ ولية أخر  تمجأ إلييا ىذه المؤسسات مف اجؿ توفير الحماية 
المناسبة لتمؾ الحقوؽ. إذ تمارس مؤسسات المجتمع المدني عدة وليات حمائية، وىي 

انو مف المؤكد أف جزء مف متطمبات قياميا بعمميا في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا، إذ 
مؤسسات المجتمع المدني المختصة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف تسعى إلى إعماؿ ىذه 
الحقوؽ بأية وسيمة، وعمى الرغـ مف طبيعة مؤسسات المجتمع المدني ووضعيا 
المادي إلى حد ما، فاف االندفاع والتضحية وحسف النية في ابتغاء الوصوؿ إلى 

مكانية تكيفيا مع الضرورات والحاجات، دفع ىذه األىداؼ ومرونة ىذه المؤسسات و  ا 
المؤسسات إلى إيجاد وليات حماية مف نوع خاص يالئـ وضعيا وطبيعتيا، بحيث 
تستطيع مف خالليا أف تمارس الحماية، ومف أىـ اآلليات الحمائية التي تمارسيا 

  مؤسسات المجتمع المدني ما يأتي :
ـ حقوؽ اإلنساف وذلؾ مف خالؿ فضح إثارة الرأي العاـ العالمي باتجاه يخد -1

الجيات المسؤولة عف انتياكات معينة لحقوؽ اإلنساف، ونشر معمومات 
ووثائؽ بخصوص تمؾ االنتياكات وبياف مد  خطورتيا وضرورة التصدي 
ليا، بحيث يؤدي ذلؾ إلى الضغط عمى الجيات أو الحكومات المسؤولة عف 

المواقؼ، أو يؤدي إلى دفع  االنتياكات، ويجبرىا عمى التراجع عف تمؾ
جيات أخر  إلى المساعدة في وقؼ االنتياكات. وغالبًا ما تنجح مؤسسات 
المجتمع المدني في القياـ بيذه العممية، وذلؾ بفعؿ مرونة عمميا وما 
تستطيع االستعانة بو لخدمتيا عمى الصعيد الوطني والدولي بحسب طبيعة 

لمجتمع المدني كانت قد نجحت تكوينيا، ومثاؿ عمى ذلؾ، إف مؤسسات ا
والى حد كبير في حشد الرأي العاـ ضد حكومة جنوب أفريقيا أباف أتباعيا 
سياسة الفصؿ والتمييز العنصري، الف ذلؾ م فضاًل عف العديد مف القرارات 



 2السنة /  - 6جملة جامعة جكريث للعلوم القانونية والسياسية                                    العدد / 
 

 37 

واإلجراءات عمى المستو  الدولي ضد تمؾ الحكومةم أد  إلى إجبارىا عمى 
 . (97)التراجع عف سياستيا

ـ الشػكاو  بصػدد االنتياكػات الواقعػة عمػى حقػوؽ اإلنسػاف، وذلػؾ بفضػؿ تقدي -2
حػػؽ الطعػػف الفػػردي المعتػػرؼ بػػو لمؤسسػػات المجتمػػع المػػدني بموجػػب العديػػد 

( مػػػف االتفاقيػػػة األوربيػػػة 25( مػػػف المػػػادة )1مػػػف المواثيػػػؽ الدوليػػػة، فػػػالفقرة )
لحقوؽ اإلنساف تنص عمى انػو: ))يجػوز ألي شػخص طبيعػي أو أيػة منظمػة 
غيػػػػر حكوميػػػػة أو أي جماعػػػػة مػػػػف األفػػػػراد تػػػػزعـ أف إحػػػػد  الػػػػدوؿ السػػػػامية 
المتعاقػػدة اعتػػدت عمػػى حقوقيػػا المقػػررة فػػي ىػػذه االتفاقيػػة أف يقػػدـ شػػكو  فػػي 
شأف ىذا االعتداء توجو إلى السكرتير العاـ لمجمس أوربا وذلؾ أذا كانت ىذه 

كوف مػف شػأنو أف الدولة قد أعمنت اعترافيا المذكور بعدـ اتخاذىا أي تدبير ي
 . (98)يعرقؿ مزاولة ىذا الحؽ مزاولة فعالة((

وتساىـ ىذه اآلليات في حماية حقوؽ اإلنساف، مف خالؿ كونيا تعطي ىيبة     
ومكانة أعمى لمؤسسات المجتمع المدني، بحيث يؤدي ذلؾ إلى إمكانية تصور اقتراف 

، كما انو في الوقت نفسو عمميا بالجزاء والقوة المادية ولو كاف ذلؾ بشكؿ غير مباشر
فاف تفعيؿ وليات الحماية  الدولية عف طريؽ التحرؾ مف قبؿ مؤسسات المجتمع 
المدني، سوؼ يؤدي إلى تييئة البيئة المناسبة لتطبيؽ حقوؽ اإلنساف مف خالؿ منع 
وقوع انتياكات ليا والعمؿ عمى االرتقاء بيا، واألثر األوضح ألىمية وليات الحماية 

عة مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني ىو إنيا تؤدي إلى تحقيؽ الردع وتجنب المتب
القياـ بانتياكات لحقوؽ اإلنساف، إذ إف مف المعروؼ إف تحريؾ اآلليات السابقة مف 
قبؿ مؤسسات المجتمع المدني تعد وسيمة ضغط معنوي ومادي ضد الحكومات 

 . (99)المسؤولة عف ىذه االنتياكات

لحكومات سوؼ تتفاد  التعرض إلى استعماؿ ىذه اآلليات ضدىا ومف ثـ فاف ا    
مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني ويترتب عمى تفادييا ىذا تحقيؽ االحتراـ لحقوؽ 
اإلنساف ويترتب عمى ذلؾ تحقيؽ بيئة مناسبة تحتـر فييا حقوؽ اإلنساف وحرياتو 

 األساسية.
 ادلبحث الرابع

 ال حقوق االنساننشاط مؤدسات اجملتمع ادلدني يف جم

تتعدد األدوار التي تقػـو بيػا مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي مجػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف     
وتتنوع، ولتوضيح ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث مف الدراسة إلى ثالثة مطالب، نتنػاوؿ 
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فػػي األوؿ نشػػاط مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي التثقيػػؼ بحقػػوؽ اإلنسػػاف ونخصػػص 
اط مؤسسات المجتمع المدني في تطوير حقوؽ اإلنسػاف بينمػا المطمب الثاني لبياف نش

نبيف في المطمػب الثالػث نشػاط مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي تعزيػز حقػوؽ اإلنسػاف، 
 وكما يأتي:_ 

 ادلطلب األول

 نشاط مؤدسات اجملتمع ادلدني يف التثقوف حبقوق االنسان

لمؤسسات المجتمع المدني إف التوعية والتثقيؼ بحقوؽ اإلنساف واجب وطني ممـز     
والحكومػػات كافػػة، وىػػو مسػػؤولية ممقػػاة عمػػى عاتقيػػا تتطمػػب إعمػػاؿ الشػػراكة الحقيقيػػة 
المبنيػػػة عمػػػى قػػػيـ إسػػػالمية وعربيػػػة وقػػػيـ عالميػػػة مشػػػتركة قائمػػػة عمػػػى المعرفػػػة التامػػػة 
بحقػػوؽ اإلنسػػاف، وعمػػى الػػوعي الكامػػؿ لمؤسسػػات المجتمػػع المػػدني العاممػػة فػػي مجػػاؿ 

والحكومػػة بواجباتيػػا المتمثمػػة بػػاحتراـ اآلخػػريف وتقػػدير كػػرامتيـ بغػػض  حقػػوؽ اإلنسػػاف
النظػر عػػف أحػواليـ ومعتقػػداتيـ، واعتبػػار االخػتالؼ وتعػػدد الثقافػػات عنصػرًا رئيسػػًا فػػي 

 . (100)تحقيؽ التنمية المستدامة
إف الشػػػراكة الحقيقيػػػة بػػػيف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ حقػػػوؽ     

مػػػات ليػػػا مػػػداخؿ وأنمػػػاط عمػػػؿ مختمفػػػة، وخيػػػارات إسػػػتراتيجية محػػػددة اإلنسػػػاف والحكو 
تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ التحػػوؿ الػػديمقراطي، بحيػػث تراعػػي ىػػذه المػػداخؿ واألنمػػاط تجنػػب 
المواجيػػة المفتوحػػة والخفيػػة، وعػػدـ تبعيػػة ىػػذه المؤسسػػات لمحكومػػات وتحركيػػا ضػػمف 

قنػاع كػؿ م نيمػا بػاف مػف مصػمحة مساحات محددة مف قبميا، وتعزيز الحوار النشػط، وا 
الجميػػػع، الػػػدخوؿ فػػػي عالقػػػة شػػػراكة مػػػف أجػػػؿ تبػػػادؿ األدوار فػػػي نشػػػر ثقافػػػة حقػػػوؽ 
اإلنساف، ألجؿ إعداد المواطف الصالح المنتمي المدرؾ بحقوقو تجاه قطاعات المجتمع 

 . (101)كافة والمتمتع برؤية واعية لمقضايا والتحديات التي تواجو اإلنساف
بػػػيف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ حقػػػوؽ إف الشػػػراكة الحقيقيػػػة     

اإلنسػػاف والحكومػػة، يجػػب أف تسػػتيدؼ فئػػات المجتمػػع كافػػة بغػػض النظػػر عػػف العمػػر 
والجػػػػنس والتوزيػػػػع الجغرافػػػػي، واف تراعػػػػي حاجػػػػات ىػػػػذه الفئػػػػات وقػػػػدراتيا ومسػػػػتوياتيا 

نسػاف، واف وخمفياتيا اإليديولوجية عند تخطيط برامجيا في مجاؿ نشػر ثقافػة حقػوؽ اإل
تتناوؿ الحقوؽ المدنية والسياسػية، واالقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة، وأدوات تحقيقيػا 
عماليا وحمايتيا سواًء عمى المستو  الوطني أـ عمى المسػتو  الػدولي، وأف ال يكػوف  وا 
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ذلػػؾ حكػػرًا عمػػى أي منيمػػا، بػػؿ يتشػػاركاف معػػًا فػػي تحقيػػؽ نشػػرىما سػػواًء عمػػى مسػػتو  
 . (102)مى مستو  اإلجراءاتالتنفيذ أـ ع

ويسػػتند محػػور التوعيػػة والتثقيػػؼ فػػي مضػػمونو، ووليػػات الشػػراكة فػػي تنفيػػذه، عمػػى     
عماليػػػػػا، وىيكميػػػػػات بنػػػػػاء  مجموعػػػػػة مػػػػػف األسػػػػػس والمبػػػػػادئ ذات العالقػػػػػة بػػػػػالحقوؽ وا 
مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني والحكومػػة، والعالقػػات المنظمػػة لعمميمػػا، وانفتػػاح المجتمػػع 

 الثقافات، ومف أىـ ىذه المبادئ : عمى الحضارات و 
تأكيد كؿ مف الحكومة ومؤسسػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي مجػاؿ حقػوؽ  -1

دراكيا أىمية الشراكة فيما بينيما، سواًء عمى المستو  التشريعي أـ  اإلنساف وا 
 عمى مستو  االلتزاـ الوطني في نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف . 

بأىمية بناء شراكة حقيقية بيف مؤسسػات  أف يكوف ىناؾ التزاـ سياسي رسمي -2
المجتمػػػػع المػػػػدني والحكومػػػػة فػػػػي المجػػػػاالت كافػػػػة بمػػػػا فييػػػػا مجػػػػاؿ التوعيػػػػة 

 والتثقيؼ بحقوؽ اإلنساف. 
األبعاد التي تنطوي عمييا حقوؽ اإلنسػاف سػواًء أكانػت فمسػفية تػرتبط بطبيعػة  -3

نيًا مشػتركًا، اإلنساف، أـ تاريخية تجعؿ مف حقوؽ اإلنساف إنتاجًا عالميػًا إنسػا
أـ قانونيػػة تجعػػؿ مػػف الحقػػوؽ المتأصػػمة فػػي اإلنسػػاف تتمتػػع بضػػمانة قانونيػػة، 
ىػذه األبعػاد تتطمػػب شػراكة فعميػة بػػيف مؤسسػات المجتمػع المػػدني العاممػة فػػي 
مجاؿ حقوؽ اإلنساف والحكومػة فػي نشػر ثقافػة حقػوؽ اإلنسػاف، ولػيس مجػرد 

 . (103)استفادة واسعة مف خدمات كؿ منيما للخر

والسؤاؿ الذي ي طرح ىنا ىو ما ىي أىػـ األنشػطة التػي تمجػأ إلييػا مؤسسػات المجتمػع  
المدني في مجاؿ التوعية والتثقيؼ بحقػوؽ اإلنسػاف؟ ولإلجابػة عػف ىػذا التسػاؤؿ يمكػف 
القوؿ، إف أىـ األنشطة التي تمجػا إلييػا مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي مجػاؿ التثقيػؼ 

  بحقوؽ اإلنساف تتمثؿ باآلتي:_

نشر الوعي العاـ وثقافة حقوؽ اإلنساف عمى المستو  الوطني والتعريؼ بيذه  -1
الحقػػػوؽ وبيػػػاف أىميتيػػػا، وضػػػرورة االلتػػػزاـ بمحتواىػػػا وبيػػػاف خطػػػورة انتياكيػػػا 
واآلثػار التػي يمكػف أف تترتػب عمػػى ىػذه االنتياكػات. إذ إف ىػذا العمػؿ يػػؤدي 

ي لمػدوؿ لمبػدء بتطبيػؽ إلى تييئة المناخ الفكري المناسب عمى الصعيد الداخم
حقوؽ اإلنساف واالرتقاء بيذا التطبيؽ نحو األفضؿ، وىذا العمؿ أيضًا يػؤدي 
إلى تييئة الوضع الذي يتجو نحو الحكومات مػف الػداخؿ لتوعيتيػا فػي مجػاؿ 
شعارىا في الرغبة في إعماؿ ىػذه الحقػوؽ، ولػدفعيا لمػدخوؿ  حقوؽ اإلنساف وا 
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ف عمى الصعيد الداخمي، وتقـو بنشاطيا في أوضاع دولية تخدـ حقوؽ اإلنسا
في ىذا المجاؿ مف خػالؿ القيػاـ بعمميػات الطباعػة ونشػر البحػوث والدراسػات 
ومػا شػػابو ذلػػؾ فػػي مجػػاؿ حقػوؽ اإلنسػػاف، وعقػػد الحمقػػات الدراسػػية والتعميميػػة 

لقاء المحاضرات عمى مستو  جماىيري  . (104)والندوات وا 
مميػػػة والمػػػؤتمرات الدوليػػػة التخصصػػػية إقامػػػة الػػػدورات التعميميػػػة والنػػػدوات الع -2

والحمقات النقاشية وغيرىا مف الفعاليات التي قامت تمػؾ المؤسسػات ب عػدادىا 
قامتيػا والخػروج بالعديػد مػف النتػائج االيجابيػة التػي  وتنظيميا والتخطػيط ليػا وا 
ساىمت في تدعيـ الجيود الرامية إلى النيوض بواقع حقوؽ اإلنساف وتعميميا 

 . (105)لمجميع
إعػػداد المػػدربيف والنشػػطاء والمتخصصػػيف فػػي ميػػاديف الثقافػػة العامػػة المتصػػمة  -3

بحقوؽ اإلنساف وزجيـ في المياديف العممية واالستفادة مف خبػراتيـ وميػاراتيـ 
واالعتمػػاد عمػػييـ فػػي توضػػيح المفػػاىيـ والمصػػطمحات الحقوقيػػة التػػي تخػػص 

لراميػػة لمنيػػوض حقػػوؽ اإلنسػػاف وغيرىػػا مػػف أوجػػو العمػػؿ التػػي تػػدعـ الجيػػود ا
 . (106)بواقع حقوؽ اإلنساف

إصػػػدار الكراسػػػات التدريبيػػػة والمطبوعػػػات والممصػػػقات وسػػػائر النشػػػرات التػػػي  -4
تػػػدعـ العمميػػػة التعميميػػػة الراميػػػة إلػػػى التأسػػػيس لػػػوعي حقػػػوقي عػػػالمي بحقػػػوؽ 
اإلنسػػػاف، وتتنػػػوع المطبوعػػػات التػػػي تصػػػدر عػػػف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني 

بح لػػد  معظػػـ تمػػػؾ المؤسسػػات لجػػاف ثقافيػػػة المعنيػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف، وأصػػػ
عالميػػة متخصصػػة بمتابعػػة وليػػات تعمػػيـ حقػػوؽ اإلنسػػاف وتصػػدر بعضػػيا  وا 
كتب ومنشورات تسيـ بيا بشكؿ مباشر في أغنػاء المكتبػات بمصػادر عمميػة 

 رصينة يمكف اإلفادة منيا في شتى المياديف . 

عميميػة لممراحػؿ العمؿ عمى إدخاؿ مفػردات حقػوؽ اإلنسػاف ضػمف المنػاىج الت -5
الدراسية المختمفة، وقد بذلت مؤسسات المجتمع المدني في ىذا الميداف جيدًا 
واضحًا في إقناع الدوؿ بأىمية إدماج مفردات حقوؽ اإلنساف ضمف المنػاىج 
التعميمية، ونجحت في كسػب ثقػة معظػـ األطػراؼ الدوليػة، لمناصػرة مطالبيػا 

مػػػة مػػػف العمػػػؿ الشػػػاؽ والػػػدؤوب المشػػػروعة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ، وبعػػػد فتػػػرة طوي
نجحت مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي حمػؿ الحكومػات عمػى تنفيػذ مطالبيػا، 
وأضػػحت مفػػردات حقػػوؽ اإلنسػػاف تػػدرس ضػػمف المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة 
وأصػػػػبحت تمػػػػؾ المؤسسػػػػات تسػػػػيـ فػػػػي تأصػػػػيؿ عمػػػػؿ المؤسسػػػػات التعميميػػػػة 
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اإلنسػػػاف ضػػػمف  والتربويػػػة لتمكينيػػػا مػػػف إنجػػػاز مشػػػروع إدمػػػاج مػػػادة حقػػػوؽ
المناىج التعميمية، عبر إعػداد الػدورات لألسػاتذة المختصػيف وتقػديـ المفػردات 
العممية التي تتناسب مع المراحؿ الدراسية ومتابعة تنفيذ تمؾ المشػاريع بطػرؽ 

 . (107)مختمفة

ىذا وتمجأ مؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ واعتمػاد أشػكاؿ متنوعػة مػف بػرامج     
 ثقيؼ بحقوؽ اإلنساف مف أىميا :التوعية والت

 المواد التثقيفية المسموعة والمرئية والمقروءة : _ 1
يراعػػى عنػػد إعػػداد بػػرامج التوعيػػة والتثقيػػؼ وأنشػػطتيا، أف يػػتـ إنتاجيػػا عمػػى شػػكؿ     

ثرائيػػػػة، وممصػػػػقات ولوحػػػػات، ورسػػػػائؿ وومضػػػػات  حقائػػػػب تعميميػػػػة، ومػػػػواد مقػػػػروءة وا 
  إعالمية، وأفالـ تمفازيو عادية.

 المسابقات والجوائز والمعارض :  -2
تنظػػػػيـ مسػػػػابقات وجػػػػوائز إلنتػػػػاج مػػػػواد إبداعيػػػػة أدبيػػػػة وفنيػػػػة مختمفػػػػة كالقصػػػػص     

والروايػػات والرسػػومات التعبيريػػة اليادفػػة لنشػػر ثقافػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف وفػػؽ معػػايير ت عػػد 
 . بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والحكومة

  

دارة المعمومات :3   _التوثيق وا 

بنػػػػاء قاعػػػػدة بيانػػػػات متكاممػػػػة تتضػػػػمف توثيػػػػؽ التػػػػراث المحمػػػػي والعربػػػػي والعػػػػالمي     
الخػاص بحقػوؽ اإلنسػاف، ووليػات حمايػػة الحقػوؽ والحريػات وتفعيػؿ الشػراكة المتضػػمنة 
نشػاء مراكػز متخصصػة لنشػر ثقافػة  في الدستور والقوانيف الوطنية والمواثيؽ الدولية، وا 

 حقوؽ اإلنساف.
ميػـ ي طػرح ىنػا ىػو: مػا ىػي األىػداؼ التػي تسػعى مؤسسػات المجتمػع وثمة سؤاؿ     

المػػػدني إلػػػى تحقيقيػػػا مػػػف وراء نشػػػر ثقافػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف؟ ولإلجابػػػة عػػػف مثػػػؿ ىػػػذا 
التسػػاؤؿ يمكػػف القػػوؿ، إف أىػػـ األىػػداؼ التػػي تسػػعى ىػػذه المؤسسػػات إلػػى تحقيقيػػا فػػي 

 : (108)مجاؿ التثقيؼ بحقوؽ اإلنساف ىي
مؤسسات المجتمع المدني في مجػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف  زيادة درجة الوعي لد  -1

والقطػػػاع الحكػػػومي، بأىميػػػة الشػػػراكة بينيمػػػا فػػػي نشػػػر ثقافػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف 
                                                                     والتوعية بيما مف خالؿ تحديد القواسـ المشتركة بينيما في ىذا المجاؿ.                                                           
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إدراؾ مؤسسػػػػػػات المجتمػػػػػػع المػػػػػػدني العاممػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف  -2
والقطاعػػات الحكوميػػة ذات العالقػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف بأىميػػة الشػػراكة بينيمػػا، 
وأف أدوارىمػػا المتمثمػػة بترسػػي  العدالػػة والمسػػاواة بػػيف أفػػراد المجتمػػع، وتػػوفير 

يمقراطية لعمؿ كػؿ منيمػا، ىػي ادوار تكامميػة ال يمكػف االسػتغناء األجواء الد
 عف أي واحد منيا. 

تطػػػػػوير قاعػػػػػدة معموماتيػػػػػة تشػػػػػاركيو حػػػػػوؿ إدارة الخبػػػػػرات والكفػػػػػاءات لػػػػػد   -3
الحكومػػػة ومؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي مجػػػاؿ التوعيػػػة والتثقيػػػؼ بحقػػػوؽ 

يجػػػاد وليػػػة لتجديػػػدىا وتوظيفيػػػا ألجػػػؿ اسػػػتثمارىا م قميميػػػًا اإلنسػػػاف، وا  حميػػػًا وا 
 لتحقيؽ النفع لكؿ منيما ولممواطنيف. 

تحديد مجاالت العمؿ المشتركة في مجػاؿ التوعيػة والتثقيػؼ بحقػوؽ اإلنسػاف  -4
وفػػػػؽ أولويػػػػات تعتمػػػػد تقػػػػدير االحتياجػػػػات، واإلمكانػػػػات المتاحػػػػة، ومعوقػػػػات 

 .  العمؿ

 تفعيػػػؿ وليػػػات الشػػػراكة الفعميػػػة بػػػيف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني العاممػػػة فػػػي -5
مجاؿ حقوؽ اإلنساف والقطاع الحكومي في مجاؿ نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف 

 لتحقيؽ األىداؼ المرجوة. 

 ادلطلب الثاني

 نشاط مؤدسات اجملتمع ادلدني يف تطوور حقوق االنسان

لعبت مؤسسات المجتمع المػدني دورًا كبيػرًا فػي مجػاؿ العمػؿ عمػى صػياغة الكثيػر     
حقػػوؽ اإلنسػػاف ومارسػػت دورًا بػػارزًا مػػف اجػػؿ إصػػدارىا، مػػف الوثػػائؽ الدوليػػة الخاصػػة ب

وعممت عمى الضغط عمى الجيات المعنية بغية ضػماف التطبيػؽ السػميـ ليػذه الوثػائؽ، 
فقػػػد كػػػاف ليػػػذه المؤسسػػػات دورًا مػػػؤثرًا فػػػي المسػػػاعدة عمػػػى صػػػياغة اإلعػػػالف العػػػالمي 

مػدتيـ بػالكثير مػف لحقوؽ اإلنساف، عندما عممت كييئػات استشػارية لموفػود المختمفػة وأ
اآلراء والمقترحػػات، وكػػػاف ليػػا دور حيػػػوي فػػي الدعايػػػة والتػػرويج لإلعػػػالف، فيػػي التػػػي 
جعمت مبادئ اإلعالف معروفة عمى نطاؽ واسػع وذلػؾ مػف خػالؿ مػا صػدر عنيػا مػف 

 . (109)نشرات ومف خالؿ المؤتمرات التي عقدت مف قبميا
كبػر، فالوضػع الػراىف لمقػػانوف وفػي ىػذا المجػاؿ حققػت ىػذه المؤسسػات نجاحيػا األ    

الػػدولي اإلنسػػاني يعػػود باألسػػاس إلػػى الجيػػود الكبيػػرة التػػي بػػذلتيا مؤسسػػات المجتمػػػع 
، إذ لعبػػػػت دورًا أساسػػػػيًا فػػػػي تطػػػػوير وثػػػػائؽ عديػػػػدة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وتػػػػـ (110)المػػػػدني

اعتمادىػػا فػػػي النيايػػة مػػػف قبػػؿ المجتمػػػع الػػػدولي مثػػؿ اتفاقيػػػة مناىضػػة التعػػػذيب، كمػػػا 
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ر مف ثالثيف منظمػة غيػر حكوميػة ولمػدة أكثػر مػف عشػرة أعػواـ فػي تطػوير عممت أكث
المجموعػػػة غيػػػر الرسػػػمية لممنظمػػػات " اتفاقيػػػة خاصػػػة بالطفػػػؿ وشػػػكمت مػػػا يسػػػمى بػػػػ 

، وتػػـ االنتيػػػاء مػػف صػػػياغة ىػػذه المعاىػػػدة فػػي عػػػاـ "الخاصػػة بصػػػياغة اتفاقيػػة الطفػػػؿ
التفاقيػة رسػميًا مػف قبػؿ . واستمر عمؿ تمؾ المؤسسات إلى أف تـ اعتمػاد تمػؾ ا1982

 . (111)1989الدوؿ عاـ 
ويسجؿ لمؤسسات المجتمع المػدني العاممػة ضػمف نطػاؽ األمػـ المتحػدة، بممارسػة     

دور مباشػػر فػػي إعػػالف وتبنػػي أكثػػر مػػف سػػتيف إعالنػػًا واتفاقيػػة دوليػػة وميثاقػػًا ومعاىػػدة 
سػاف اإلقميميػة تحمي حقًا أو أكثر مف حقوؽ اإلنساف ىذا فضاًل عػف وثػائؽ حقػوؽ اإلن

كاالتفاقيػػػة األوربيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف واالتفاقيػػػة األمريكيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف فنجػػػد األثػػػر 
 . (112)الواضح لنشاط تمؾ المؤسسات فييا

عميػػػو فقػػػد بػػػرزت إلػػػى الوجػػػود مواثيػػػؽ دوليػػػة خاصػػػة بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف بفضػػػؿ ىػػػذه     
بػػػالحقوؽ المدنيػػػة  المؤسسػػػات وأكثػػػر ىػػػذه المواثيػػػؽ أىميػػػة ىمػػػا العيػػػد الػػػدولي الخػػػاص

والسياسية، والعيد الدولي لمحقوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة، يضػاؼ إلػى ذلػؾ 
إف معاىػػػدات أخػػػر  لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف أصػػػبحت نافػػػذة بضػػػغط مػػػف مؤسسػػػات المجتمػػػع 
المػػػدني ومػػػف بينيػػػا معاىػػػدة إنيػػػاء جميػػػع أشػػػكاؿ التمييػػػز العنصػػػري ضػػػد المػػػرأة عػػػاـ 

 .(113)(1987عذيب عاـ )( ومعاىدة تحريـ الت1981)
وتمػػػػارس مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني دورًا ميمػػػػًا فػػػػي مجػػػػاؿ الرقابػػػػة عمػػػػى تنفيػػػػذ     

اتفاقيات ومواثيؽ حقوؽ اإلنساف وضماف احتراميا مف قبؿ الدوؿ فربمػا تكػوف دولػة مػا 
قد وقعت جميع المعاىدات الخاصة بحقػوؽ اإلنسػاف لكنيػا مػع غيػاب ىػذه المؤسسػات 

 . (114)كاٍؼ يدفعيا إلى احتراـ التزاماتياقد ال تتعرض لضغط 
إف ىػػػذه الوثػػػائؽ التػػػي ظيػػػرت إلػػػى عػػػالـ القػػػانوف والتػػػي بػػػذلت مؤسسػػػات المجتمػػػع     

المدني جيدًا كبيرًا حتى نجحت في إظيارىا، تشكؿ القاعدة األساسية واألولػى لتعريػؼ 
التػػػػي  حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وتػػػػوفير اآلليػػػػات المناسػػػػبة والرسػػػػمية لمقضػػػػاء عمػػػػى االنتياكػػػػات

تصػػيبيا، وال يمكػػف أف نتجاىػػؿ الػػدور الػػذي بذلتػػو تمػػؾ المؤسسػػات داخػػؿ الػػدوؿ نفسػػيا 
لضػػػػماف توقيػػػػع الحكومػػػػات عمػػػػى المعاىػػػػدات واالتفاقيػػػػات الخاصػػػػة بحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف 
والمصػػػػادقة عمييػػػػا وقػػػػد احتاجػػػػت تمػػػػؾ المؤسسػػػػات إلػػػػى عشػػػػرات السػػػػنيف مػػػػف الجيػػػػد 

عمػى العيػديف الػدولييف الخاصػيف  ( دولػة35المتواصؿ لمحصػوؿ مػثاًل عمػى مصػادقة )
بػػػالحقوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية وبػػػالحقوؽ االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة كػػػي يوضػػػع 

 . (115)موضع التنفيذ
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ويمكػػػف أف نتنػػػاوؿ ابػػػرز الوثػػػائؽ الدوليػػػة الخاصػػػة بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف التػػػي أسػػػيمت     
 :(116)تيمؤسسات المجتمع المدني في إصدارىا وصياغتيا و تطويرىا وكما يأ

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:  أواًل_
إذ كاف ىناؾ اقتراحًا ب صدار إعالف لمحقوؽ األساسية لإلنساف حاؿ انعقاد مػؤتمر     

سػػػاف فرانسيسػػػكو ، وفػػػي الػػػدورة األولػػػى الجتمػػػاع الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة عػػػاـ 
دي واالجتمػاعي الػذي تـ مناقشة ىذا المشروع وتـ إحالتو إلى المجمس االقتصػا 1946

كمؼ لجنة حقوؽ اإلنساف ب عداد الصيغة النيائية لو ، وىنا مارست مؤسسات المجتمع 
المدني تأثيرىا مف خالؿ تقديـ مقترحات مكتوبة وشفوية وعممت عمى كسب تأييد الرأي 
العػػاـ العػػالمي لمناصػػرة نشػػاطاتيا ، وكػػاف مػػف بػػيف المؤسسػػات التػػي شػػاركت فػػي ىػػذه 

المؤسسات النقابية والمؤسسات الدينيػة والنسػائية والبرلمانيػة األمػر الػذي  االجتماعات ،
ترؾ وثػار واضػحة فػي مجػاؿ إقػرار النصػوص المتعمقػة بحريػة العقيػدة وحريػة االجتمػاع 
وحػػػػؽ المجػػػػوء والحقػػػػوؽ االجتماعيػػػػة والمسػػػػاواة بػػػػيف الرجػػػػؿ والمػػػػرأة وحقػػػػوؽ األقميػػػػات 

خاصػػػة بػػػاإلعالف العػػػالمي مػػػف انجػػػاز واألجانػػػب وغيرىػػػا، وتمكنػػػت مجموعػػػة العمػػػؿ ال
 .1948كانوف األوؿ مف عاـ  10اإلعالف في 

  العهدان الدوليان الخاصان بحقوق اإلنسان: ثانيًا_
طمبت الجمعية العامة مف لجنة حقوؽ اإلنساف إعداد اتفاقية حػوؿ  1951في عاـ     

ية والثقافيػػػة، الحقػػػوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية وأخػػػر  حػػػوؿ الحقػػػوؽ االجتماعيػػػة واالقتصػػػاد
وشػاركت مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي عمػؿ ىػذه  1966استمرت الدراسة حتى عػاـ 

ثـ بدأت مؤسسات المجتمع المػدني  1966المجنة وتـ انجاز العيديف الدولييف في عاـ 
تمػارس دورىػا فػي الضػغط عمػػى حكومػات الػدوؿ مػف اجػػؿ حمميػا عمػى التصػديؽ عمػػى 

 القانونية الدولية الممزمة.ىذيف العيديف ليكونا مف الوثائؽ 
  ثالثًا_ اتفاقية األمم المتحدة حول المركز القانوني لالجئين:

وفػػي ىػػذا الصػػدد قامػػت مجموعػػة مػػف مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني وكػػاف مػػف بينيػػا     
االتحػػػاد الػػػدولي لحمايػػػة الطفولػػػة واتحػػػاد جمعيػػػات الصػػػميب األحمػػػر واليػػػالؿ األحمػػػر 

الػػػػدولي واالتحػػػػاد الػػػػدولي لمنقابػػػػات الحػػػػرة واالتحػػػػاد الػػػػدولي الدوليػػػػة واالتحػػػػاد البرلمػػػػاني 
لمقانوف الجنائي بدور متميز وأساسي في التوصؿ إلى إبراـ اتفاقية األمـ المتحدة بشػاف 

 .1951المركز القانوني لالجئيف في عاـ 
 ادلطلب الثالث

 نشاط  مؤدسات اجملتمع ادلدني يف تعزوز حقوق اإلنسان
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زيز م مف المصطمحات الميمة التي يجري تداوليا عند الحديث يعد مصطمح م التع    
عف إعماؿ حقوؽ اإلنساف سواًء عمى المستو  الفقيي أـ الرسمي. وقد كاف ىذا 
المصطمح ىو المصطمح الذي تـ النص عميو في ميثاؽ األمـ المتحدة لمداللة إلى 

دة تحواًل جذريًا في السبؿ الالزمة إلعماؿ حقوؽ اإلنساف، إذ عكس ميثاؽ األمـ المتح
مجاؿ حقوؽ اإلنساف مف خالؿ تضمف الميثاؽ في ديباجتو ومواده، عدة إشارات إلى 
احتراـ حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا، إذ نصت الفقرة الثالثة مف المادة األولى مف ميثاؽ 

بال … تعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ))… األمـ المتحدة عمى 
 . (117)لجنس أو المغة أو الديف وبدوف تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء((تمييز بسبب ا

ويمكف أف نحدد ابرز المجاالت التي نشطت فييا مؤسسات المجتمع المدني في     
 مجاؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف بما يأتي: 

اإلسياـ في تكويف الرأي العاـ العالمي في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، وتوجييو  -1
ز ىذه الحقوؽ، وذلؾ مف خالؿ الدور الذي تؤديو توجييًا يساىـ في تعزي

ىذه المؤسسات في المجاؿ اإلعالمي والثقافي كما أشرنا سابقًا، ويعزز ىذا 
النشاط الثقة بمؤسسات المجتمع المدني. ويكوف عمؿ ىذه اآللية مف خالؿ 
نشاط ىذه المؤسسات في المحافؿ الدولية ونشاطيا أو نشاط مف ينتمي 

و  الوطني سواًء عمى شكؿ أفراد أـ تجمعات شعبية إلييا عمى المست
وطنية أـ مف خالؿ التعاوف مع غير ذلؾ مف األفراد أو المؤسسات أو 
التجمعات الوطنية خارج أعضاء المؤسسة، وقد كاف وال يزاؿ لدور 
مؤسسات المجتمع المدني أىمية كبيرة في تعزيز حقوؽ اإلنساف، إذ أف 

لوضع ميثاؽ األمـ المتحدة، واإلعالف  ىذا الدور تجسد عند التييئة
، وغير ذلؾ مف االنجازات التي 1948العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ 

جاءت ثمرة لجيد ىذه المؤسسات مف خالؿ تعبئة الرأي العاـ العالمي 
 . (118)وتوجييو لخدمة قضية حقوؽ اإلنساف

سات القياـ بأدوار استشارية في مجاؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف، إذ تقـو مؤس -2
المجتمع المدني بتقديـ الخبرات وحصيمة ما تتوصؿ إليو مف معمومات 
نظرية وعممية عف كيفية تطبيؽ حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا، والمعوقات التي 
تعترض ذلؾ وكيفية معالجتيا ورسـ الخطط في ىذه المجاالت، ويكوف 

ة أو تقديـ ىذه الخبرات إما لحكومات الدوؿ أو لممنظمات الدولية )العالمي
اإلقميمية(، إذ قد تمجأ دوؿ معينة إلى ىذه المؤسسات لمساعدتيا في مجاؿ 
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الخبرات إلعماؿ حقوؽ اإلنساف، ويكوف ذلؾ عند وجود دولة ترغب في 
الحصوؿ عمى ذلؾ لمبدء بمشاريع إعماؿ حقوؽ اإلنساف، أو قد يكوف ذلؾ 
يا عمى شكؿ طمب استشارات تتقدـ بيا حكومات دوؿ معينة عند مشاركت

في مؤتمرات دولية تختص بحقوؽ اإلنساف كاًل أو جزءًا  أو عند رغبتيا 
في الدخوؿ في اتفاقيات معينة وااللتزاـ قانونًا باتفاقيات دولية معينة في 

. وقد تكوف ىذه الخدمات االستشارية مقدمة إلى (119)مجاؿ حقوؽ اإلنساف
لمقياـ منظمة دولية سواء كانت حكومية أـ غير حكومية لمساعدتيا 

بنشاطات في مجاؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف، ومثاؿ ذلؾ الخدمات 
االستشارية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والتي تقدميا بعض مؤسسات 
المجتمع المدني إلى األمـ المتحدة، والتي تتمتع بمركز استشاري لد  ىذه 

( مف ميثاؽ األمـ المتحدة، إذ إف مثؿ ىذه 71المنظمة، وذلؾ بموجب )
ات كثيرًا ما ترشد األمـ المتحدة إلى أفضؿ الحموؿ والسبؿ لتعزيز االستشار 

 . (120)حقوؽ اإلنساف وحمايتيا

القياـ بعمميات اإلعداد والصياغة القانونية لنصوص القوانيف الخاصة  -3
بحقوؽ اإلنساف أو المساعدة في ذلؾ، والعمؿ عمى تقنيف نصوص حقوؽ 

الكبير الذي تقـو بو بعض  اإلنساف وتوحيدىا وتدوينيا، ومثاؿ ذلؾ العمؿ
المنظمات غير الحكومية السيما لجنة الصميب األحمر في مجاؿ اإلعداد 

. وتقـو (121)والصياغة والتقنيف والتدويف ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني
مؤسسات المجتمع المدني بيذا النشاط بجدية ونجاح، ويرجع ذلؾ إلى 

ىدافيا في مجاؿ حقوؽ تضحيتيا ومف يعمؿ ضمنيا في سبيؿ تحقيؽ أ
 اإلنساف. 

الدعوة إلى عقد المؤتمرات الدولية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ، سواء  -4
المؤتمرات الدولية العامة في ىذا المجاؿ أو المتخصصة بحقوؽ معينة 
بالذات ، ويكوف العمؿ بدعوة حكومات الدوؿ إلرساؿ ممثميف عنيا 

لتي تجري ، واإلجابة لحضور ىذه المؤتمرات لممشاركة في المناقشات ا
عف األسئمة الخاصة التي توجو بغية الوصوؿ إلى الحقيقة بصدد مسائؿ 

 . (122)معينة تتعمؽ بتعزيز حقوؽ اإلنساف

صياغة صكوؾ دولية لحقوؽ اإلنساف عمى شكؿ إعالنات تشمؿ قواعد  -5
 . (123)توجييية غير ممزمة



 2السنة /  - 6جملة جامعة جكريث للعلوم القانونية والسياسية                                    العدد / 
 

 47 

اإلنساف، يجب أف  أي إف نشاط مؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ تعزيز حقوؽ    
يكوف نشاطًا صادقًا ومخمصًا ويتجمى بالمبادئ األساسية التي تمتاز بيا مؤسسات 
المجتمع المدني مف استقاللية وعدـ ازدواجية، وذلؾ لتحقيؽ أىدافيا المعمنة واف ال 
يكوف ذلؾ في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ غير ظاىرة مستترة باألىداؼ الظاىرة، إذ إف توافر 

ى إضعاؼ عمميات التعزيز بشكؿ عاـ وبخاصة الذي تقـو بو مؤسسات ذلؾ يؤدي إل
المجتمع المدني وذلؾ بسبب ضعؼ الثقة بيا والنظر إلييا عمى عد ىا مجرد 
مجموعات ضغط سياسية ىدفيا تحقيؽ أىداؼ معينة لمصمحة دوؿ معينة وليس 

ت تقـو تحقيؽ أىداؼ تخدـ حقوؽ اإلنساف، فينالؾ اليـو العديد مف ىذه المؤسسا
بنشاطيا وتحيط بيا العديد مف الشكوؾ مف حيث أىدافيا ونشاطيا، إذ تتصرؼ مع 
قضايا معينة لحقوؽ اإلنساف تصرفًا معينًا في حيف تتصرؼ مع األخر  تصرفًا وخر 
بعيدًا عف التصرؼ المطموب، وال تراعي الحياد والنزاىة عند التعامؿ مع مسائؿ تدخؿ 

ة مسائؿ حقوؽ اإلنساف تحتاج إلى قدر كبير مف في اختصاصيا مف حيث إف طبيع
 الحياد والنزاىة في التعامؿ واالبتعاد عف التيارات واالتجاىات والمصالح الدولية . 
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 ادلبحث اخلامس

 تطبوقات لنشاط بعض مؤدسات اجملتمع ادلدني ادلعنوة حبقوق االنسان

المػدني المعنيػة بأوضػاع حقػوؽ  نظرًا لعدـ إمكانية تناوؿ جميع مؤسسػات المجتمػع    
لدراسػػػتيا، وىػػػذه النمػػػاذج ىػػػي: المجنػػػة  -ميمػػػة ومػػػؤثرة -اإلنسػػػاف، فقػػػد اخترنػػػا نمػػػاذج 

الدوليػػػة لمصػػػميب واليػػػالؿ األحمػػػر، ومنظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة، والمنظمػػػة العربيػػػة لحقػػػوؽ 
 اإلنساف، وكما يأتي:_ 

 ادلطلب األول

 اللجنة الدولوة للصلوب واهلالل األمحر

المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر دورًا متميػػزًا فػػي مجػػاؿ تطبيػػؽ القػػانوف الػػدولي  تمػػارس
اإلنساف وعبر وليات عدة مف بينيا أنيا تمجأ إلى استخداـ وليات القانوف الدولي لحقوؽ 
اإلنسػػاف مػػف اجػػؿ ضػػماف التػػزاـ الػػدوؿ بأحكػػاـ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني، وتسػػيـ ىػػذه 

مجػػػػاؿ التخفيػػػػؼ مػػػف اآلالـ اإلنسػػػػانية الناشػػػػئة عػػػػف المنظمػػػة بػػػػدور ميػػػػـ ومتميػػػز فػػػػي 
النزاعات المسمحة الدولية منيا وغير الدولية، وتمارس دورىػا فػي الكشػؼ عػف التعػذيب 
وصػػوره وغيرىػػا مػػف أصػػناؼ المعاممػػة القاسػػية وغيػػر اإلنسػػانية التػػي يتعػػرض ليػػا فئػػات 

 كثرة مف األشخاص في العالـ.
ىػػػي منظمػػػة دوليػػػة غيػػػر حكوميػػػة )باعتبػػػار أف والمجنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر     

نشػػػػػاطيا يغطػػػػػى العػػػػػالـ بأجمعػػػػػو( واف كانػػػػػت عضػػػػػويتيا مقصػػػػػورة عمػػػػػى المػػػػػواطنيف 
، تقػـو ىػذه المجنػة بػدور رئػيس فػي 1863السويسرييف وحدىـ. ومنذ تأسيسيا في عػاـ 

مجػػػاؿ تػػػوفير الحمايػػػة الواجبػػػة لضػػػحايا الحػػػروب والمنازعػػػات المسػػػمحة الدوليػػػة منيػػػػا 
ية عمى حٍد سواء، كما تقػـو المجنػة، بتقػديـ العػوف وجيػود اإلغاثػة اإلنسػانية فػي والداخم

أوقػات الطػػوارئ وعنػد حػػدوث الكػوارث الطبيعيػػة والبيئيػػة، كػذلؾ يػػدخؿ فػي نطػػاؽ ميػػاـ 
ىػػذه المجنػػة تقػػديـ الحمايػػة القانونيػػة والمسػػاعدة الماديػػة لألسػػر  والسػػجناء وتتبػػع أخبػػار 

 .(124)ةالمفقوديف في البالد المختمف
ومػػع تزايػػد عػػدد الييئػػات والمنظمػػات العاممػػة فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف عمػػى مػػدار    

ذا كػػػػػاف ىػػػػػذا الوضػػػػػع يعػػػػػزز القػػػػػدرة اإلجماليػػػػػة عمػػػػػى االسػػػػػتجابة  السػػػػػنوات األخيػػػػػرة، وا 
لالنتياكات الواقعة عمى اإلنساف، فانو قد يفضي أيضػًا إلػى اإلربػاؾ وازدواجيػة الجيػود 

لكػي تسػيـ فػي كفالػة سػير العمػؿ اإلنسػاني عمػى نحػو أكثػػر والمنافسػة وسػوء التفػاىـ، و 
كفػػاءة، فػػاف المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب واليػػالؿ األحمػػر تتعػػاوف وتتشػػاور مػػع العديػػد مػػف 
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مؤسسات المجتمع المدني العاممة في نفس مجاؿ اختصاصػيا مػف اجػؿ الوصػوؿ إلػى 
 .(125)تحقيؽ أىدافيا

ي صػػياغة ممدونػػة سػػموؾم لمحركػػة وقػػد أسػػيمت المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر فػػ   
الدولية لمصميب واليالؿ األحمر ومؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ أعمػاؿ اإلغاثػة 
فػػي حالػػة الكػػوارث، وىػػي تػػدعـ كافػػة الجيػػود الراميػػة إلػػى كفالػػة ورقػػي العمػػؿ فػػي ىػػذا 

 . (126)الميداف
شػػجيع وعمػػى المسػػتو  التنظيمػػي، تحػػرص المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر عمػػى ت    

تأسػػيس لجػػاف وطنيػػة لمصػػميب واليػػالؿ األحمػػر فػػي كػػؿ دوؿ العػػالـ. وقػػد قامػػت بػػدور 
رئيس في إنشاء ماالتحاد الدولي لجمعيات الصميب واليالؿ األحمػرم، وقػد أصػبح ليػذا 
االتحاد شخصية مستقمة، وىو ييدؼ إلى دعػـ وتعزيػز النشػاطات اإلنسػانية التػي تقػـو 

المجتمع المدنيم، في مجاؿ تخفيؼ المعاناة عف كؿ بيا الجمعيات الوطنية ممؤسسات 
، ضػػـ االتحػػاد الػػدولي لمجمعيػػات الوطنيػػة لمصػػميب 1990بنػػي اإلنسػػاف. وحتػػى عػػاـ 

مميونًا  250دولة، وبمغ عدد المنتسبيف إلى ىذه الجمعيات نحو  110واليالؿ األحمر 
 .(127)مف البشر الذيف نذروا أنفسيـ لخدمة اإلنسانية

مجػاالت التػي تعنػى المجنػة الدوليػة لمصػميب األحمػر بالعمػؿ فييػا ذات ومف ابرز ال    
 االرتباط الجوىري بحقوؽ اإلنساف نذكر ما يأتي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

زيػػػػارة األشػػػػخاص الػػػػذيف حرمػػػػوا مػػػػف حػػػػريتيـ )أسػػػػر  الحػػػػرب والمحتجػػػػزيف  .1
المػػػػػدنيوف والمعتقمػػػػػوف ألسػػػػػباب أمنيػػػػػة( وزيػػػػػارة مراكػػػػػز االعتقػػػػػاؿ )السػػػػػجوف 

 المعسكرات( لمتأكد مف ظروؼ االعتقاؿ مف الناحية المادية والنفسية.و 
نشاء المستشفيات ومراكز التأىيؿ. .2  إغاثة الضحايا بمنحيـ مساعدات طبية وا 

البحػػػث عػػػف المفقػػػوديف مػػػف خػػػالؿ البحػػػث عػػػف األشػػػخاص الػػػذيف انقطعػػػت  .3
ت أخبػارىـ عػػف أىميػػـ أو ابمػغ عػػنيـ بػػأنيـ فقػػدوا، وتقػـو كػػذلؾ بنقػػؿ المراسػػال

العائمية عندما تكوف وسائؿ االتصاؿ العادية مقطوعة، وجمع شمؿ العائالت 
عادة األشخاص إلى أوطانيـ.  وا 
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 ادلطلب الثاني

 منظمة العفو الدولوة

ىػػػي منظمػػػة غيػػػر حكوميػػػة اكتسػػػبت سػػػمعة طيبػػػة بفضػػػؿ  ،منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة    
العػالـ. وتعػود نشػػأة  مجيوداتيػا المسػتمرة فػي خدمػػة قضػايا حقػوؽ اإلنسػاف عمػػى امتػداد

عنػدما نشػر محػامي إنكميػزي يػدعى مبيتػر بينسػفم مقػاال  1961ىذه المنظمػة إلػى عػاـ 
فػػي صػػحيفة ماالوبزرفػػرم المندنيػػة  كػػاف عنوانػػو: مالسػػجناء المنسػػيوفم. وقػػد تضػػمف ىػػذا 
المقاؿ دعوة لمنػاس جميعػًا وفػي كػؿ مكػاف لبػدء حممػة دوليػة سػممية بيػدؼ اإلفػراج عػف 

وعمى أثر ذلؾ، تـ تأسيس مكتب في لندف يعكؼ عمى جمع المعمومػات  سجناء الرأي،
تشػػريف األوؿ مػػف العػػاـ  14عػػف ىػػؤالء السػػجناء فػػي الػػبالد المختمفػػة، ثػػـ تػػال ذلػػؾ فػػي 

 .(128)نفسو الموافقة عمى النظاـ المنشئ ليذه المنظمة
جػاؿ وتعد ىذه المنظمة واحدة مف بيف أىـ المنظمات غير الحكومية العاممػة فػي م    

حماية حقوؽ اإلنساف والدفاع عف ضحايا االنتياكات لتمؾ الحقوؽ، وىي تعمؿ بصورة 
مستقمة عف أي سمطة حكومية أو اتجاه أيدلوجي وتستند في عمميا إلى الشرعة الدوليػة 
لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وقػػػد حػػػددت المنظمػػػة ىػػػدفيا فػػػي الػػػدفاع عػػػف األشػػػخاص المعتقمػػػيف 

لمدنيػػػػػػة والسياسػػػػػػية ،واألشػػػػػػخاص المعرضػػػػػػيف والسػػػػػػجناء والمحػػػػػػروميف مػػػػػػف الحقػػػػػػوؽ ا
 .(129)لمتعذيب،والمطالبة ب لغاء عقوبة اإلعداـ

لقد أكدت ىذه المنظمة باف حقوؽ اإلنساف ال تتجزأ، ويعتمػد بعضػيا عمػى الػبعض     
نيػػا تعمػػؿ عمػػى أعػػالء شػػاف جميػػع حقػػوؽ اإلنسػػاف المعتػػرؼ بيػػا فػػي اإلعػػالف  األخػػر وا 

ؽ الدولية األخر ، وذلػؾ مػف خػالؿ تبنييػا بػرامج تعمػيـ العالمي لحقوؽ اإلنساف والمواثي
حقػػػوؽ اإلنسػػػاف وقياميػػػا بػػػالحمالت الراميػػػة إلػػػى التصػػػديؽ عمػػػى المعاىػػػدات والمواثيػػػؽ 

 .(130)الدولية لحقوؽ اإلنساف
وتعمػػؿ منظمػػة العفػػو الدوليػػة، إضػػافة إلػػى دعوتيػػا المسػػتمرة لإلفػػراج عػػف سػػجناء     

اؿ سػػواًء بسػػبب معتقػػداتيـ السياسػػية أـ الدينيػػة أـ الػػرأي أو الػػذيف يوضػػعوف قيػػد االعتقػػ
النتمػػاءاتيـ العرقيػػة أـ لغيػػر ذلػػؾ مػػف األسػػباب، عمػػى ضػػماف تػػوفير أسػػس المحاكمػػة 

 العادلة ليؤالء السجناء ومف في حكميـ. 
وغالبًا ما تمجأ المنظمة في ذلؾ إلى أساليب شتى كتوجيو خطابات بيذا الشأف إلى     

لدولػػة المعنيػػة أو تقػػديـ المسػػاعدات الماليػػة ليػػؤالء األشػػخاص السػػمطات المختصػػة فػػي ا
أنفسػػػػيـ أو لمػػػػف يعولػػػػونيـ. كمػػػػػا قػػػػد تقػػػػـو المنظمػػػػة ب يفػػػػػاد منػػػػدوبيف عنيػػػػا لحضػػػػػور 

 المحاكمات التي تنعقد لغرض محاكمة ىؤالء األشخاص.
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وتحػػػرص المنظمػػػة فػػػي ممارسػػػتيا لنشػػػاطيا عمػػػى تأكيػػػد طابعيػػػا المسػػػتقؿ وغيػػػر      
ظػػػاـ سياسػػػي أو توجػػػو فكػػػري بعينػػػو، كمػػػا تؤكػػػد اسػػػتقالليا المػػػالي عػػػف المنحػػػاز ألي ن

الحكومات إذ تعتمد عمى التبرعات والمساىمات الفردية وغير الرسمية ضمانا لحيادتيػا 
 وعدـ التأثير عمى نشاطيا. 

وتتكوف منظمة العفو الدولية باعتبارىا منظمة غير حكومية مف فروع وطنية وأفراد     
يمثمػػوف جػػزًء مػػف النخبػػة المثقفػػة فػػي مجتمعػػاتيـ. ويوجػػد لممنظمػػة مػػا  عػػادييف عػػادة مػػا

يقرب مف ثالثة والؼ مف ىذه الفروع الوطنية موزعة عمى أكثر مػف أربعػيف دولػة. أمػا 
العضػػوية الفرديػػة فػػي المنظمػػة، فيػػي مقصػػورة عمػػى أفػػراد الػػدوؿ التػػي توجػػد فييػػا فػػروع 

 .(131)وطنية
 ادلطلب الثالث

 ادلنظمة العربوة حلقوق اإلنسان(إلنسان )منظمة مراقبة حقوق ا

يمكف القوؿ بأف ىذه المنظمة نشأت كتجسيد لتطمعات المثقفيف العرب عمى امتداد     
عنػدما اتفػؽ  1983بالدىـ. وقد أعمف عف إنشاء ىذه المنظمػة فػي األوؿ مػف ديسػمبر 

ليمػػا  نحػو مائػػة شخصػػية مػف كافػػة االتجاىػػات السياسػية فػػي الػػوطف العربػي) فػػي مدينػػة
في قبرص( عمى أىمية إيجاد إطار تنظيمي مؤسسي ألنصار حقوؽ اإلنساف مف  ؿسو 

المثقفػػػيف العػػػرب. وقػػػد تقػػػرر أف تكػػػوف القػػػاىرة ىػػػي مقػػػر األمانػػػة العامػػػة لممنظمػػػة وليػػػا 
 . (132)مكتب دائـ في جنيؼ

ولممنظمػػة فػػروع فػػي ثمانيػػة بػػالد عربيػػة )مصػػر، المغػػرب، تػػونس، الجزائػػر، األردف،    
والػػيمف( ومجموعػػات عمػػؿ وعضػػوية فرديػػة فػػي كػػؿ الػػبالد العربيػػة. كمػػا أف ليػػا  لبنػػاف،

 فروعًا في خمسة دوؿ غربية )فرنسا، ألمانيا، النمسا، انجمترا، كندا(. 
ووفقػػًا لممػػادة األولػػى مػػف النظػػاـ األساسػػي فػػ ف المنظمػػة تيػػدؼ إلػػى ))العمػػؿ عمػػى     

فػي الػوطف العربػي لجميػع المػواطنيف احتراـ وتعزيز حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية 
واألشخاص الموجوديف عمى أرضو طبقًا لما تضػمنو اإلعػالف العػالمي لحقػوؽ اإلنسػاف 
والمواثيؽ الدولية المعنية، وذلؾ بالدفاع عف كافػة األفػراد والجماعػات التػي تتعػرض أي 

(( مػػف حقػػوقيـ اإلنسػػانية لالنتيػػاؾ خالفػػا لمػػا ىػػو منصػػوص عميػػو فػػي تمػػؾ المواثيػػؽ..
))ال تنحػػاز مػػع أي نظػػاـ عربػػي أو  -كمػػا تػػنص المػػادة الثانيػػة -وىػػى فػػي سػػعييا لػػذلؾ

ضػػده(( ويقػػـو تنظيميػػا الػػػداخمي عمػػى جمعيػػة عموميػػة تعػػػد بمثابػػة السػػمطة العميػػا فػػػي 
المنظمػػة وتعقػػد كػػؿ ثػػالث سػػنوات، ومجمػػس أمنػػاء منتخػػب يجتمػػع مػػرة سػػنويًا، ولجنػػة 

انعقاد مجمس األمناء، وأمانة عامة يرأسيا أميف  تنفيذية تتولى متابعة العمؿ بيف دورات
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عػػاـ ينتخػػب مػػػف بػػيف أعضػػاء مجمػػػس األمنػػاء. وتعمػػػؿ المنظمػػة مػػف خػػػالؿ عػػدد مػػػف 
المجػػاف الداخميػػة المتخصصػػة مثػػؿ المجنػػة القانونيػػة، لجنػػة حريػػة الػػرأي والتعبيػػر، لجنػػة 

 حقوؽ المرأة. 
مػػػى البيانػػػات والنشػػػرة ويعتمػػػد نشػػػاط المنظمػػػة فػػػي مجػػػاؿ حمايػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف ع    

الشيرية لمتابعة انتياكات حقوؽ اإلنساف. والمرجع األساسي الػذي تحيػؿ إليػو المنظمػة 
فػػػػي مباشػػػػرتيا ألنشػػػػطتيا المختمفػػػػة ىػػػػو اإلعػػػػالف العػػػػالمي لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والحقػػػػوؽ 

 والحريات الواردة في الدساتير العربية. 
عف محالة حقوؽ  1987ة منذ عاـ والواقع  أف التقرير السنوي الذي تصدره المنظم    

اإلنساف في الوطف العربيم يعػد مصػدرًا عػالي المسػتو  فػي التعػرؼ عمػى أوضػاع ىػذه 
الحقػػوؽ، فضػػاًل عػػف أف بعػػض ىػػذه التقػػارير تتضػػمف دراسػػات ميمػػة فػػي مجػػاؿ تعميػػؽ 
الػػػػوعي السياسػػػػي لػػػػد  المػػػػواطنيف العػػػػرب بشػػػػأف كػػػػؿ مػػػػا يخػػػػص حقػػػػوقيـ وحريػػػػاتيـ 

 . (133)المختمفة
لػػػػػى جانػػػػػب التقريػػػػػر السػػػػػنوي، تصػػػػػدر المنظمػػػػػة نشػػػػػرة شػػػػػيرية بعنػػػػػواف مالنشػػػػػرة وا      

اإلخباريػػػةم، وكتابػػػا غيػػػر دوري بعنػػػواف محقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي الػػػوطف العربػػػيم، وسمسػػػمة 
ثقافية بعنواف)ندوات فكرية( تعرض فييا خالصة الندوات التي تنظميػا فػروع المنظمػة. 

والتوثيػػػؽ فػػػي مجػػػاؿ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف ومػػػف إصػػػدارات ىػػػذه السمسػػػمة: التعمػػػيـ واإلعػػػالـ 
(، وفػػػػػػاؽ 1989(، النظػػػػػػاـ الػػػػػػدولي وحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي الػػػػػػوطف العربػػػػػػي )1987)

(، صػناعة القػػرار فػي الػوطف العربػػي فػي ضػػوء 1990الديمقراطيػة فػي الػػوطف العربػي )
(، الديمقراطيػػة فػػي الػػوطف العربػػي: المفػػاىيـ والضػػمانات 1991الشػػرعية الديمقراطيػػة )

(، حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػاف واألمػػػػػـ 1994فػػػػاء القسػػػػري فػػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي )(، االخت1992)
(، المنظمػػات العربيػػة غيػػر الحكوميػػة العاممػػة فػػي 1995المتحػػدة فػػي عيػػدىا الخمسػػيف)

 (.1996مجاؿ حقوؽ اإلنساف واألمـ المتحدة )
كما تصدر المنظمة أشكااًل أخر  مف المطبوعات مثؿ البيانات الصحفية المرتبطة     

عينة، والتقارير الخاصة بنتائج الزيػارات الميدانيػة وبعثػات تقصػى الحقػائؽ، بمناسبات م
 والكتب الوثائقية التي تساعد في ترويج مبادئ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية. 

فضاًل عف ذلؾ، تعمؿ المنظمة بفعالية كبيرة عمى تنسيؽ لجيودىا في ىذا المجاؿ     
لػػػوطف العربي.ولعػػػؿ مػػػف أبػػػرز نمػػػاذج ىػػػذا مػػػع مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني كافػػػة فػػػي ا

، باالشػتراؾ مػع اتحػاد المحػاميف العػرب، 1989التنسيؽ المشترؾ مبادرة المنظمػة عػاـ 
والرابطػػة التونسػػية لحقػػوؽ اإلنسػػاف، وبمسػػاعدة مركػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػاألمـ المتحػػدة، 
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تعمػػػيـ ب نشػػػاء مالمعيػػػد العربػػػي لحقػػػوؽ اإلنسػػػافم ومقػػػره تػػػونس لمنيػػػوض بأىػػػدافيا فػػػي ال
والتػػدريب والتوثيػػؽ فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف. وقػػد حػػاز المعيػػد عمػػى جػػائزة اليونسػػكو 

بالدعوة إلى عقد  1993، وكذا مبادرتيا في عاـ 1993لتعميـ حقوؽ اإلنساف عف عاـ 
 المؤتمر العربي لحقوؽ اإلنساف لمتحضير لممؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف في فينا. 

ية لحقوؽ اإلنساف بوضع استشاري لد  المجمس االقتصادي وتتمتع المنظمة العرب    
، وبصػػػفة المراقػػػب فػػػي المجنػػػة اإلفريقيػػػة 1989واالجتمػػػاعي بػػػاألمـ المتحػػػدة منػػػذ عػػػاـ 

أيضػػًا. كمػػا أف ليػػا صػػالت وعالقػػات خارجيػػة  1989لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب عػػاـ 
اممػػة فػػي مجػػاؿ وثيقػػة مػػع العديػػد مػػف المنظمػػات الدوليػػة الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة الع

حقوؽ اإلنساف. فتشارؾ بانتظاـ في أعماؿ لجاف األمـ المتحدة وأجيزتيػا المتخصصػة 
وفى مقدمتيا مكتب المفوض السامي لشئوف الالجئيف، ومنظمة العمؿ الدولية ومنظمة 

  .(134)اليونسكو
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 الخاتمة
البحػث قػد بػدأناه وفي النيايػة يمكننػا القػوؿ إف لكػؿ بدايػة بالضػرورة نيايػة، وىػذا       

ؿ بحػػػث عممػػػي وقػػػد دنػػػا مػػػف نيايتػػػو وىػػػذه خاتمتػػػو، ومػػػف المعػػػروؼ والمسػػػتقر أف لكػػػ
يمكػػف لمباحػػث  إلييػػا، ومػػف خػػالؿ ىػػذه النتػػائج التػػي يػػتـ التوصػػؿ مجموعػػة مػػف النتػػائج

اسػػػتخالص مجموعػػػة مػػػف التوصػػػيات التػػػي يوصػػػي بيػػػا إذا تػػػـ األخػػػذ بيػػػا أو وضػػػعيا 
 ار.موضع االعتبار مف قبؿ متخذي القر 

 

 النتائج:

 

لقد شيد مفيـو حقوؽ اإلنساف في السنوات األخيرة تطورًا ميمًا وتغيرًا كبيرًا،  .1
وأصبح ىذا المفيـو يطغى عمى الكثير مف مجاالت البحث في إطار القانوف 
الدستوري والقانوف الدولي العاـ، وظيرت العديد مف المنطمقات الفكرية التي حاولت 

الـ واضحة وتؤسس لقواعد ثابتة يمكف مف خالليا أف ترسـ ليذا المفيـو مع
الوصوؿ إلى اعتبار حقوؽ اإلنساف احد المياديف العممية الحيوية التي ال يمكف 
لمدراسات القانونية أف تبتعد عنيا أو تجاىميا. وفي جميع األحواؿ وعبر سمسمة 

كاف  ،يالتطورات الكبيرة التي مرت بيا حركة حقوؽ اإلنساف عمى المستو  العالم
الدور األكبر واألثر األبرز في ىذا التحوؿ في التعاطي مف قضايا حقوؽ اإلنساف 
ومع المشكالت القانونية التي تطرحيا تمؾ القضايا يعود إلى مؤسسات المجتمع 
المدني، والتي برزت كقوة ال يمكف تجاىميا، لتفعؿ وتطور وتعيد االعتبار لمعديد 

 حقوؽ اإلنساف.مف المفاىيـ الراسخة في ميداف 

إف المشرع العراقي ورغبة منو في االرتقاء بمؤسسات المجتمع المدني وبغية تشجيع  .2
في قانوف المنظمات غير  المواطنيف عمى تأسيس ىذه المؤسسات، قد أعفى

طالب التأسيس مف الرسـو الكمركية، كما  النافذ 2010( لسنة 12الحكومية رقـ )
ف ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة أعفى الجمعيات ذات النفع العاـ م

، وىذا ما ينسجـ مع األىداؼ التي والتعريفات والرسـو الكمركية وضرائب المبيعات
شرع مف اجميا ىذا القانوف وىي تعزيز حرية المواطنيف في تأسيس المنظمات غير 

 .الحكومية

الحكومية  ( مف قانوف المنظمات غير25المشرع العراقي موفقًا في المادة ) كاف  .3
منظمة غير الحكومية ال فرع، إذ اشترط لمزاولة النافذ 2010( لسنة 12رقـ )
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واف تقدـ  األـتقدـ نسخة مف النظاـ الداخمي لممنظمة  أفعمميا في العراؽ  األجنبية
 المنظمات الوىمية.  أماـتقريرًا عف نشاطيا في الخارج، وذلؾ لسد الطريؽ 

ؿ في حؿ لمجيات اإلدارية المختصة التدخ أف المشرع العراقي لـ يعطي الحؽ .4
النافذ،   2010( لسنة 12في قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ ) المنظمات

وىذا ما ينسجـ مع التحوالت الجذرية التي يشيدىا العراؽ في حياتو السياسية 
حاليًا، إذ ال يجوز القانوف في الدوؿ الديمقراطية لمجيات اإلدارية المختصة، 

في حؿ مؤسسات المجتمع المدني لما في ذلؾ مف إىدار لحقوؽ اإلفراد  التدخؿ
 وحرياتيـ العامة.

إف الخوض في بحث مد  قدرة مؤسسات المجتمع المدني في مواكبة حركة حقوؽ  .5
األكثر إثارة واىتمامًا في مجاؿ الدراسات  عالموضو  ؿيزا والاإلنساف، كاف 

، وبالتالي فاف تشخيص مد  قدرة ىذه المعاصرة المعنية بمؤسسات المجتمع المدني
المؤسسات في حماية حقوؽ اإلنساف سيساعد بشكؿ حقيقي عمى تقييـ أداء ىذه 

عمى اآلفاؽ المستقبمية التي ستتحقؽ جراء  ةالمؤسسات وسيعطي صورة واضح
 استمرارىا في أنشطتيا المختمفة في ميداف حقوؽ اإلنساف.

ر وليات مناسبة لضماف حماية حقوؽ نجحت مؤسسات المجتمع المدني في اختيا .6
اإلنساف بشكؿ حقيقي، وكاف ليا عدة قنوات تمارس مف خالليا الحماية منيا وليات 
رقابية وأخر  دفاعية وثالثة حمائية، فضاًل عف اعتمادىا عمى وسائؿ مختمفة مف 
اجؿ حماية حقوؽ اإلنساف منيا التثقيؼ بيذه الحقوؽ وتطويرىا، فضاًل عف أف ىذه 

ؤسسات نجحت في أف تقيـ شراكات واضحة مع المنظمات الوطنية المماثمة الم
ليا، والمنظمات اإلقميمية الفاعمة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، فضاًل عما أصبحت 
تتمتع بو ىذه المؤسسات مف مكانة متميزة في إطار المنظمات العالمية وحصوؿ 

كاالت الدولية بعضيا عمى مركز استشاري لد  منظمة األمـ المتحدة والو 
 المتخصصة.

والمشكالت التي  تعمى الرغـ مف تعدد مجاالت حقوؽ اإلنساف وتنوع الموضوعا .7
تثار بشأنيا، فقد حرصت مؤسسات المجتمع المدني عمى أف تستوعب فعاليتيا 
ونشاطاتيا مجمؿ إبعاد قضايا حقوؽ اإلنساف، وبالتالي سجمت تمؾ المؤسسات قدرة 

قوؽ اإلنساف األساسية سواًء ما كاف منيا معترؼ بو في حقيقية عمى التعامؿ مع ح
، أـ العيديف الدولييف الخاصيف 1948إطار اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 

، 1966بالحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعاـ 
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عمى التمييز العنصري أـ في اإلعالنات العالمية الخاصة بحقوؽ المرأة والقضاء 
وحقوؽ األقميات، أـ عمى صعيد الدساتير الوطنية وغيرىا. فضاًل عف قدرتيا عمى 
إدارة المجاالت الخاصة بالحقوؽ الجماعية، األمر الذي جعؿ ىذه المؤسسات 
تمتاز بمميزات ال نظير ليا في إطار عمؿ المؤسسات الحكومية الرسمية، ألنيا 

 نساف باختالؼ أجياليا.حقوؽ اإل بنجحت في استيعا

يرتبط بصورة جوىرية بعدة عوامؿ أىميا  المدني في العراؽ إف مستقبؿ المجتمع .8
تطور نظرة الدولة إلى مؤسسات المجتمع المدني والى مد  التفيـ والتقبؿ لطبيعة 
لى اإلصالحات الحقيقية التي ينبغي أف تتطمب في  نشاطيا في المجاالت كافة، وا 

خاصة أف المجتمع اسية والتشريعية واالقتصادية وغيرىا، بشتى المياديف السي
متمؾ مف الكفاءات العممية ومف مقومات إنجاح العمؿ الطوعي الكثير مما العراقي ي

يدعـ الفرضيات القائمة ب مكانية الوصوؿ إلى نماذج أكثر تطورًا مف المؤسسات 
 العاممة اآلف.

 التوصوات:

( مف الدستور 45المادة ) الفقرة أواًل مف نص ةيعيد صياغ أفو المشرع العراقي عند .1
لتشجيع دور مؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ وذلؾ  2005لعاـ  النافذ العراقي

حقوؽ اإلنساف، وتشجيع تكويف وتأسيس منظمات المجتمع المدني التي تعنى 
)) تحرص الدولة عمى تعزيز : بحقوؽ اإلنساف، بحيث يصبح نص الفقرة كاآلتي

سات المجتمع المدني ودعميا وتطويرىا واحتراـ استقالليتيا، بما ينسجـ دور مؤس
مع الوسائؿ السممية لتحقيؽ األىداؼ المشروعة ليا، كما تشجع الدولة دور ىذه 

 ونر  أف يعيد .((المؤسسات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وحرياتو، وينظـ ذلؾ بقانوف
النافذ  2010( لسنة 12رقـ )قانوف المنظمات غير الحكومية  المشرع صياغة مواد
القانوني لدور مؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ  واإلطاربحيث يعطي الدعـ 

حقوؽ اإلنساف بحيث تكوف ىناؾ ولية واضحة لمثؿ ىذا الدور، ويكوف كذلؾ 
جازةتشجيع  قانونية لمؤسسات المجتمع المدني لتوطيد عالقتيا مع المنظمات  وا 

إلنساف وحرياتو دوف أف يمس ذلؾ بأمف الدولة الداخمي الدولية التي تعنى بحقوؽ ا
والخارجي، وتكوف نتيجة كؿ ذلؾ أف تحؿ ىذه المنظمات محؿ المؤسسات 
الحكومية التي تعنى بحقوؽ اإلنساف ومنيا وزارة حقوؽ اإلنساف. أما المفوضية 

وف ( مف الدستور ونظميا القان102العميا لحقوؽ اإلنساف التي نصت عمييا المادة )
العالقة بينيا وبيف  وىي مؤسسة حكومية، فنر  أف توثؽ 2008( لسنة 53رقـ )
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مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوؽ اإلنساف بحيث يكوف ىناؾ خطاف 
متوازياف األوؿ غير حكومي واآلخر حكومي وصواًل إلى وضع تحتـر فيو حقوؽ 

المناسبة لذلؾ. وقد  اإلنساف وحرياتو في العراؽ وال تنتيؾ وتوضع الضمانات
نصت الفقرة خامسًا مف المادة الرابعة مف قانوف المفوضية العميا لحقوؽ اإلنساف 
عمى أف تتولى ىذه المفوضية التعاوف والتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني 
العاممة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف في العراؽ  والتواصؿ مع مؤسسات حقوؽ 

المفوضية التي  أىداؼالذي يحقؽ  الحكومية بالشكؿ اإلنساف الدولية المستقمة وغير
: ضماف حماية وتعزيز احتراـ حقوؽ ( مف ذات القانوف وىي3ا المادة )نصت عميي

اإلنساف في العراؽ، وحماية الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا في الدستور وفي 
سي  المعاىدات واالتفاقيات الدولية المصادقة عمييا مف قبؿ العراؽ وكذلؾ تر 

وتنمية وتطوير قيـ وثقافة حقوؽ اإلنساف. ونر  أف يتـ تفعيؿ ىذه النصوص بشكؿ 
النتائج في ىذا المجاؿ فال زالت الكثير مف التشريعات  أفضؿتدريجي وصواًل إلى 

وعمى وجو الخصوص في المجاؿ الذي  عبارة عف نصوص قانونية غير مفعمة
   نحف بصدده.

( مف قانوف المنظمات غير 22عيد صياغة المادة )ف يأنقترح عمى المشرع العراقي  .2
النافذ، إذ إف المشرع لـ يحدد العدد المطموب  2010( لسنة 12الحكومية رقـ )

حؿ نفسيا إما  منظمةأواًل_ لمقرار بحؿ المنظمة، ليكوف النص كاآلتي:)) الالتخاذ 
 مف المحكمة((.  ، أو قضائيًا بقرارء الييأة العامةأعضا عدد ثمثي اختياريًا بموافقة 

و المشرع العراقي إلى إضافة مادة في الفصؿ العاشر )أحكاـ عامة وختامية( عند .3
النافذ يكوف نصيا  2010( لسنة 12مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )

كاآلتي:)) يفقد العضو صفة العضوية في المنظمة في حالة الوفاة أو االستقالة أو 
و أو فصمو حسب نظاـ المنظمة الداخمي أو في انتفاء احد شروط العضوية عن

 حالة حؿ المنظمة((.

التأكيد عمى استقاللية مؤسسات المجتمع المدني وجعميا بعيدة عف التحزب  يجب .4
واالستقطاب غير المشروع، بحيث تكوف مؤسسات مستقمة ومراقبة آللية عمؿ 

نصاؼ ح   ة القانوف.عقوؽ أعضائيا وبشكؿ سممي أماـ شر الدولة ولمصالح العاـ وا 

ينبغي التعامؿ مع مؤسسات المجتمع المدني بشكؿ ينسجـ مع المكانة التي  .5
أصبحت تتمتع بيا وأف يتـ إفساح المجاؿ إماـ ىذه المؤسسات لكي تمارس دورىا 
الحقيقي في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف بكؿ حرية، وتذليؿ جميع المعوقات التي 
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لمؤسسات، وبالتالي عمى جميع اإلطراؼ مف شأنيا أف تفترض إنسانية عمؿ ىذه ا
المعنية برعاية مؤسسات المجتمع المدني أف تبذؿ قصار  جيدىا لتأميف متطمبات 

 لد  ىذه المؤسسات. وجوىرية لديمومة العمؿ واستمراريت

يجب أف تراعي التشريعات المنظمة لعمؿ مؤسسات المجتمع المدني الجوانب  .6
سات، وحريتيا في العمؿ، وأف ال يتـ فرض الخاصة بضماف استقاللية ىذه المؤس

أي قيود تتنافى مع طبيعتيا، وأف يكوف دور تمؾ التشريعات مقتصرًا عمى الجوانب 
التنظيمية واإلجرائية بما يكفؿ تحقيؽ التوازف الحقيقي بيف المصمحة العامة المتمثمة 

 بالنظاـ العاـ وبيف موجبات إنجاح عمؿ ىذه المؤسسات. 

ليذه المؤسسات بالمشاركة في صياغة النصوص القانونية المتعمقة ينبغي السماح  .7
بيا والصادرة بشأنيا بما يتفؽ مع رؤيتيا وبما يحقؽ مصالحيا ومصمحة المجتمع 
ككؿ، باعتبار أف ىذه المؤسسات اقدر عمى صياغة قوانينيا الخاصة بيا حسب 

 رؤيتيا وظروفيا. 

الوطف العربي بشكؿ عاـ وفي يجب إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني في  .8
العراؽ بشكؿ خاص عمى أسس جديدة تنسجـ مع االحتياجات األساسية لإلنساف 
والتأكيد عمى إعادة تأىيؿ ىذه المؤسسات وتزويدىا باألدوات األساسية التي تجعميا 

 قادرة عمى االستمرار والعمؿ في مختمؼ المياديف الخاصة بحقوؽ اإلنساف.

ظيمية تخرج مؤسسات المجتمع المدني مف حالة االنسحاب ضرورة تبني وليات تن .9
ية وعدـ قدرتيا عمى أخذ فرصتيا ممالتي تعيش فييا بسبب قمة وانعداـ التجربة الع

في المجتمع، وتشمؿ ىذه اآلليات وضع لوائح تنظـ العمؿ وبناء ىياكؿ  في التأثير
 تابعة لمدولة.إدارية لمعمؿ والمراقبة والمتابعة دوف إف يجعؿ منيا مؤسسات 

ة ومؤسسات المجتمع المدني لزج يضرورة تعشيؽ العمؿ بيف المؤسسات التعميم .11
الكوادر األكاديمية والمثقفة في عمميات النيوض مف خالؿ تغذية المؤسسات 
المدنية باألطر الفكرية والعممية التي تشكؿ القاعدة األساس في االنطالؽ نحو 

 المزاوجة بيف النظرية والتطبيؽ.
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 لهوامشا
                                                 

( ميػػػدي الػػػدجاني: المنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة ، مجمػػػة قضػػػايا دوليػػػة، السػػػنة السػػػابعة، العػػػدد 1)
 .   34، ص 1996ة ، إسالـ أباد ، معيد الدراسات السياسي349

( حقػػوؽ اإلنسػػاف والتنميػػة، أعمػػاؿ النػػدوة اإلقميميػػة حػػوؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف والتنميػػة، المنعقػػدة فػػي 2)
، منشػػور لحسػػاب برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي، 1، ط1999حزيػػراف  9 -7القػػاىرة مػػف 

 .  352، ص1999القاىرة 
غيػػػر الحكوميػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير،كمية القػػػانوف، ( وسػػػاـ نعمػػػت السػػػعدي: المنظمػػػات الدوليػػػة 3)

 . 5، ص2001جامعة الموصؿ، 
( وممػػػػا يؤكػػػػد رسػػػػوخ اسػػػػتخداـ مصػػػػطمح مالمنظمػػػػات األىميػػػػةم فػػػػي المنطقػػػػة العربيػػػػة إف ىنػػػػاؾ 4)

مؤتمريف لممنظمات األىمية العربية قد عقدا وحمال ىذه التسمية ، األوؿ عقد في القاىرة عػاـ 
 .    1997أيار  19 -17ي القاىرة خالؿ الفترة مف والثاني عقد أيضًا ف 1989

،  1995( د.أمػػػاني قنػػػديؿ: المجتمػػػع المػػػدني فػػػي العػػػالـ العربػػػي ، مطػػػابع سػػػيفكس ، القػػػاىرة 5)
 .25 - 24ص

( يالحظ إف الجزائر تتصدر الدوؿ مػف حيػث عػدد مؤسسػات المجتمػع المػدني التػي توجػد فييػا 6)
( جمعيػػة وطنيػػة ، تمييػػا 842يػػا حػػوالي )( مؤسسػػة من57117حيػػث يصػػؿ عػػددىا حػػوالي )

( ألػػؼ مؤسسػػة ، ثػػـ 30المغػػرب حيػػث يصػػؿ عػػدد مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فييػػا حػػوالي )
( ألػؼ مؤسسػة ، يمييػا تػونس حيػث يصػؿ عػدد مؤسسػاتيا 16مصر التي يوجد فييا حوالي )

 ( مؤسسة. 7560المدنية حوالي )

مكافحػة الفقػر واإلسػياـ فػي  2003لعربيػة ينظر: التقرير السػنوي الثالػث لممنظمػات األىميػة ا
 .     2004التنمية البشرية،الشبكة العربية لممنظمات األىمية ، القاىرة 

 -(  د.عامر حسف فياض ود.ناظـ عبد الواحد الجاسور: ثالوث المستقبؿ العربي م الديمقراطية7)
 2002ت العربيػة المتحػدة التنميةم ، مركز زايد لمتنسيؽ والمتابعة ، األمارا -المجتمع المدني

 .   69، ص
(  سيؼ الديف عبد الفتاح إسماعيؿ: مالمجتمع المػدني والدولػة فػي الفكػر والممارسػة اإلسػالمية 8)

المعاصػػرةم مراجعػػة منيجيػػة ، بحػػوث ومناقشػػات النػػدوة الفكريػػة التػػي نظميػػا مركػػز دراسػػات 
ره فػػي تحقيػػؽ الديمقراطيػػة ، الوحػػدة العربيػػة بعنػػواف: المجتمػػع المػػدني فػػي الػػوطف العربػػي ودو 

 . 287، ص 2002، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت  2ط

( د.سػػػعد الػػػديف إبػػػراىيـ: المجتمػػػع المػػػدني والتحػػػوؿ الػػػديمقراطي فػػػي الػػػوطف العربػػػي ، سمسػػػمة 9)
دراسات مشروع المجتمع المدني والتحوؿ الديمقراطي في الوطف العربي ، مركػز ابػف خمػدوف 

 .  5، ص1995ئية ، القاىرة  لمدراسات اإلنما
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، كػز ابػف خمػدوف لمدراسػات اإلنمائيػة( د.سعد الديف إبراىيـ: تأمالت في مسألة األقميػات ، مر 10)
 . 242، ص1991القاىرة  

( د.إبراىيـ البيومي غانـ ووخروف: نظاـ الوقؼ والمجتمع المدني في الوطف العربي ، بحوث 11)
يا مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامػة لألوقػاؼ و مناقشات الندوة الفكرية التي نظم

 .10، ص  2003، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  1بدولة الكويت ، ط
( د.متروؾ الفالح: المجتمع والديمقراطية والدولة في البمداف العربية ، دراسة مقارنػة إلشػكالية 12)

ركػػػز دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة ، بيػػػروت ، م 1المجتمػػػع المػػػدني فػػػي ضػػػوء تريػػػؼ المػػػدف ، ط
 . 26، ص 2002

( وسػػاـ نعمػػت السػػعدي: مسػػتقبؿ المجتمػػع المػػدني فػػي العراؽمدراسػػة قانونيػػة فػػي اطػػار حركػػة 13)
(، مركػػػػز الدراسػػػػات االقميميػػػػة، جامعػػػػة 2المجتمػػػػع المػػػػدني العراقػػػػيم، سمسػػػػمة اوراؽ اقميمػػػػة)

 .10، ص    2007الموصؿ، وذار

ي: المنظمػػات الدوليػػة غيػػر الحكوميػػة فػػي النظػػاـ القػػانوني الػػدولي، دار ( د.سػػعيد سػػالـ جػػويم14)
 . 27، ص2003-2002النيضة العربية، القاىرة 

( د.حسػػػػػنيف توفيػػػػػؽ إبػػػػػراىيـ: بنػػػػػاء المجتمػػػػػع المػػػػػدني مالمؤشػػػػػرات الكميػػػػػة والكيفيػػػػػةم، بحػػػػػوث 15)
المجتمػع المػدني ومناقشات الندوة الفكرية التي نظميا مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة بعنػواف: 

، مركػػػز دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة،  2فػػػي الػػػوطف العربػػػي ودوره فػػػي تحقيػػػؽ الديمقراطيػػػة ، ط
 . 698، ص 2002بيروت 

فػػي حمايػػة حقػػوؽ االنسػػاف، ورقػػة عمػػؿ  ( د.محمػػد الطراونػػة: دور منظمػػات المجتمػػع المػػدني16)
عمػاف، )ب.ت(،  مقدمة الى ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوؽ االنسػاف،

 .10ص 
( عبد الغفػار شػكر: أثػر السػمطوية عمػى المجتمػع المػدني فػي الػوطف العربػي ، دراسػة قػدمت 17)

 .7ص، 2002في ندوة مؤتمر الثقافة العربية والمتغيرات الدولية، القػاىرة ،  العػدد األوؿ ، 
                                                                                    

للثقافة  ى، دار المد1التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، ط( د.عبد الوىاب حميد رشيد: 18)

 .  84، ص2003والنشر، سورية، 

 .69_68( وساـ نعمت السعدي: المنظمات الدولية غير الحكومية ، مصدر سابؽ ، ص 19)
 .69ة ، مصدر سابؽ، ص ( وساـ نعمت السعدي: المنظمات الدولية غير الحكومي20)
 .32 -31( د. سعيد سالـ جويمي، مصدر سابؽ ، ص21)
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( د.ومنػػػة بػػػدري: دور المػػػروة فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني ممسػػػاىمة المػػػروة فػػػي المنظمػػػات 22)
 2006الطوعية غير الحكوميةم، مركػز دراسػات الشػرؽ األوسػط وأفريقيػا ، )ب.ـ( ، فبرايػر، 

 .2، ص
  .12، ص 2005-2004الديمقراطية والمجتمع المدني، بغداد ( د.عامر حسف فياض: 23)
( د.عبػػد الجبػػار احمػػد عبػػدال: مسػػتقبؿ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي العػػراؽ، مجمػػة العمػػـو 24)

  . 90، ص 2005(، بغداد 16(، السنة )24السياسية، العدد )
(، 1ة القوميػػة)، سمسػػمة كتػػب الثقافػػ2( حسػػف جميػػؿ: حقػػوؽ االنسػػاف فػػي الػػوطف العربػػي، ط25)

  .116، ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
 مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف. (23( المادة )26)
، ص 2005( د.ريػاض عزيػز ىػادي: حقػػوؽ االنسػاف )تطورىا_مضػامينيا_حمايتيا(، بغػػداد 27)

121.  
مػة الحػوار المتمػدف، العػدد ( محمد حممي: دور المجتمع المدني في النيضة الديمقراطيػة، مج28)

  .  31/3/2006(، في 1496)
،  1977،  )ب.ـ( ،  1، ط 1( اندريو ىوريو: القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية ، ج29)

 .  303ص
( د.سػػعد الػػديف إبػػراىيـ: المجتمػػع المػػدني والتحػػوؿ الػػديمقراطي فػػي الػػوطف العربػػي ، مصػػدر 30)

 .13سابؽ ، ص
إلػػى أي حػػد يمكػػف الحػػديث عػػف مجتمػػع مػػدني متطػػور فػػي مصػػر، ورقػػة ( د.أمػػاني قنػػديؿ: 31)

 2قدمت إلى مؤتمر مستقبؿ التطور الػديمقراطي فػي مصػر، جماعػة تنميػة الديمقراطيػة، مػف 
 .3، ص1997،القاىرة 1997تشريف الثاني  3 -

( د.سػػعد الػػديف إبػػراىيـ: المجتمػػع المػػدني والتحػػوؿ الػػديمقراطي فػػي الػػوطف العربػػي، مصػػدر 32)
 .6ابؽ ، صس

( محمػػػػد حممػػػػي: دور المجتمػػػػع المػػػػدني فػػػػي النيضػػػػة الديمقراطيػػػػة، الحػػػػوار المتمػػػػدف، العػػػػدد 33)
 .1، ص2006، 1496

مفيـو الديمقراطية والمجتمػع المػدني فػي فكػر األحػزاب السياسػية (  زياد جياد حمد البياتي : 34)
لسياسية ، جامعة بغداد ، العراقية المعاصرة ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية العمـو ا

 .38، ص .  2005
 .41( المصدر أعاله، ص35)
 .37( د.أمؿ ىندي الخزعمي ، مصدر سابؽ  ، ص36)



 2السنة /  - 6جملة جامعة جكريث للعلوم القانونية والسياسية                                    العدد / 
 

 62 

                                                                                                                        

( د.صػػالح جػػواد الكػػاظـ ود.عمػػي غالػػب العػػاني: األنظمػػة السياسػػية ، مطػػابع دار الحكمػػة ، 37)
 . 108 -107، ص1991 -1990بغداد 

ة في األنظمة السياسية المعاصرة ، منشأة المعارؼ ( د.كريـ يوسؼ كشاكش: الحريات العام38)
 . 536، ص 1987باإلسكندرية، القاىرة 

( د.احمد شػكري الصػبيحي: مسػتقبؿ المجتمػع المػدني فػي الػوطف العربػي، سمسػمة أطروحػات 39)
 .101، ص2000(، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 37الدكتوراه )

، 1ـ السياسػية العربيػة ماالتجاىػات ألحديثػو فػي دراسػتيام ، ط( د.حسنيف توفيػؽ إبػراىيـ: الػنظ40)
 .  167، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 

( بػػاقر سػػمماف النجػػار: المجتمػػع المػػدني فػػي الػػوطف العربػػي م واقػػع يحتػػاج إلػػى اإلصػػالح م، 41)
روت ، ( ، مركػػػػػػز دراسػػػػػػات الوحػػػػػػدة العربيػػػػػػة ، بيػػػػػػ338مجمػػػػػػة المسػػػػػػتقبؿ العربػػػػػػي ، العػػػػػػدد)

 .62، ص 2007نيساف
، 1الػػنظـ السياسػػية العربيػػة، االتجاىػػات الحديثػػة فػػي دراسػػتيا، ط( د.حسػػنيف توفيػػؽ إبػػراىيـ: 42)

 . 168ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
( نبيمة عبد الحميـ كامؿ: األحزاب السياسية في العالـ المعاصر، دار الفكػر العربػي، بيػروت 43)

 . 7، ص1977
( د.نعمػػػاف الخطيػػػب: األحػػػزاب السياسػػػية ودورىػػػا فػػػي أنظمػػػة الحكػػػـ المعاصػػػرة، دار الثقافػػػة 44)

 . 78، ص1983لمنشر والتوزيع، القاىرة 
،  2، ط 2( د.ادمػػوف ربػػاط: الوسػػيط فػػي القػػانوف الدسػػتوري العػػاـ ، دار العمػػـ لمماليػػيف ، ج45)

 .714_713، ص1971بيروت 
ؿ: دور القضػػػػاء اإلداري والدسػػػػتوري فػػػػي إرسػػػػاء مؤسسػػػػات ( د.محمػػػػد إبػػػػراىيـ خيػػػػري الوكيػػػػ46)

 .27، ص  2006، دار الفكر الجامعي ، القاىرة 1المجتمع المدني،ط
،  2004بيت الحكمة، بغداد  ، 1: التطورات الدستورية في العراؽ ، ط د.رعد ناجي الجد (47)

 .3ص
 (.1925( مف القانوف األساسي العراقي الصادر عاـ )13( المادة )48)
 (.  1963( مف الدستور المؤقت الصادر عاـ )31( المادة )49)
 (.1964( مف الدستور المؤقت الصادر عاـ )31( المادة )50)
 (. 1968( مف الدستور المؤقت الصادر عاـ )33،34( المواد )51)
 (.1970( مف الدستور المؤقت الصادر عاـ )26( المادة )52)
 رة الدولة لممرحمة االنتقالية./ج( مف قانوف إدا13( المادة )53)
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( د.عدناف ياسيف مصطفى: المجتمع المدني المعاصر في العراؽ م إشكاليات بنيوية 54)
وضياءات تمكينية م ، مجمة نداء الحرية ، السنة الثانية ، العدد السابع ، بغداد ، تشريف 

 .   22، ص 2008األوؿ  
 . 2000( لسنة 13قـ )( مف قانوف الجمعيات العراقي ر 6( المادة )55)
 . 2000( لسنة 13( مف قانوف الجمعيات العراقي رقـ )9( المادة )56)
 . 2000( لسنة 13( مف قانوف الجمعيات العراقي رقـ )29( مف المادة )1( الفقرة )57)
 .2004( لسنة 45( مف القسـ الثاني مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )4( الفقرة )58)

( لسنة 45/ ب( مف القسـ الثاني مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ ) 4)( الفقرة 59)
2004. 

( 45/ ج ، ىػ ، و( مف القسـ الثاني مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ ) 4( الفقرة )60)
 .2004لسنة 

في  (4147( نشر قانوف المنظمات غير الحكومية في جريدة الوقائع العراقية في العدد )61)
9/3/2010. 

  .2010( لسنة 12( البند أواًل مف المادة الخامسة مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )62)

 .2010( لسنة 12المنظمات غير الحكومية رقـ ) ( البند ثانيًا مف المادة الخامسة مف قانوف63)

 .2010( لسنة 12المنظمات غير الحكومية رقـ ) مف قانوف (25( المادة )64)

 .2010( لسنة 12المنظمات غير الحكومية رقـ ) مف قانوف (25فقرة ثانيًا مف المادة )( ال65)

 .  2000( لسنة 13( مف قانوف الجمعيات العراقي رقـ )31( المادة )66)
  .2004( لسنة 1( مف قانوف الدفاع عف السالمة الوطنية رقـ )3( مف المادة )6( الفقرة )67)
 .  2000( لسنة 13جمعيات العراقي رقـ )( مف قانوف ال32( المادة )68)
( لسنة 45( مف القسـ الثاني مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )7_6( الفقرات )69)

2004. 
 .2004( لسنة 45/أ( مف القسـ الرابع مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )1( الفقرة )70)
 .2004( لسنة 45ت غير الحكومية رقـ )( مف القسـ الرابع مف قانوف المنظما2( الفقرة )71)
 .2004( لسنة 45( مف القسـ الرابع مف قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )4( الفقرة )72)
 .2010( لسنة 12المنظمات غير الحكومية رقـ ) ( مف قانوف23البند أواًل مف المادة ) (73)

( 12المنظمات غير الحكومية رقـ ) ( مف قانوف23مف البند أواًل مف المادة ) ( الفقرة )أ(74)
 .2010لسنة 

( 12المنظمات غير الحكومية رقـ ) ( مف قانوف23مف البند أواًل مف المادة ) ( الفقرة )ب(75)
 .2010لسنة 
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 .2010( لسنة 12المنظمات غير الحكومية رقـ ) ( مف قانوف23المادة ) (76)

 .2010( لسنة 12ت غير الحكومية رقـ )المنظما ( مف قانوف23المادة ) ( البند ثانيًا مف77)

المنظمات غير الحكومية رقـ  ( مف قانوف23المادة ) البند ثانيًا مف ( الفقرات )أ،ب،ج(78)
 .2010( لسنة 12)

( نبيػػؿ عبػػػد الػػػرحمف نصػػر الػػػديف: ضػػػمانات حقػػوؽ اإلنسػػػاف وحمايتيػػػا وفقػػًا لمقػػػانوف الػػػدولي 79)
 .  120، ص 2006لحديث ، القاىرة  ، المكتب الجامعي ا 1والتشريع الدولي ، ط

 .  26( د.محمد الطراونة: دور منظمات المجتمع المدني في...، مصدر سابؽ ، ص80)
(81) W.J.Feld. the Impact of non-govermental organizations on the 

formulation of transnational policies, " 2 Jeruslem Journal of 

international Relations" p63.1976,   
( باسػػيؿ يوسػػػؼ بجػػؾ: تقػػػارير ظػػؿ المنظمػػػات غيػػر الحكوميػػػة ، صػػحيفة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف ، 82)

 .  3، ص 2000العدد العاشر ، تصدر عف جمعية حقوؽ اإلنساف في العراؽ ، أيموؿ 
،  2000، مطبعػػػػة السػػػػنابؿ ، عمػػػػػاف  1ط( عمػػػػاد عمػػػػر: سػػػػؤاؿ حػػػػوؿ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف ، 83)

 . 105ص
حقػػوؽ اإلنسػػاف ،  حمايػة( وسػاـ نعمػػت السػعدي: دور المنظمػػات الدوليػة غيػػر الحكوميػة فػػي 44)

( ، أيػػػار 5( ، العػػػدد )16بحػػػث منشػػػور بمجمػػػة جامعػػػة تكريػػػت لمعمػػػـو اإلنسػػػانية ، المجمػػػد )
 . 286.  ، ص2009

، الجمعيػػػة العراقيػػػة لحقػػػوؽ  1ي العػػػراؽ ، ط( ريػػػاض العطػػػار: انتياكػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػ85)
 .  227، ص 2001اإلنساف ، سوريا 

( مجموعة دراسات عف دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية 86)
وفػػػػي متابعتيػػػػا خػػػػالؿ عقػػػػد التسػػػػعينات مػػػػف القػػػػرف العشػػػػريف نحػػػػو مدونػػػػة سػػػػموؾ م ، المجنػػػػة 

 .  2003أسيا، االسكوا، األمـ المتحدة، نيويورؾ   االقتصادية واالجتماعية لغربي
( منذر عنبتاوي: اإلنساف قضػية وحقػوؽ م دفاعػًا عػف حقػوؽ اإلنسػاف فػي الػوطف العربػي م ، 87)

 . 151، ص 1991المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف ، تونس  
اإلنسػػاف ، ( نغػػـ إسػػحاؽ حنػػا: دراسػػة فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني والقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ 88)

 .246، ص  2004أطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، كمية القانوف ، جامعة الموصؿ ، 
( وسػػاـ نعمػػت السػػعدي: دور المنظمػػات الدوليػػة غيػػر الحكوميػػة ... ، مصػػدر سػػابؽ ، ص 89)

284. 

 .285( المصدر أعاله ، ص 90)

دار سػػعاد الصػػباح ، 1حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي العػػالـ المعاصػػر ، ط ( د.سػػعاد محمػػد الصػػباح :91)
 .179، ص 1996لمنشر والتوزيع ، لبناف ، 
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، دليػؿ التػػدريب عمػى رصػػد 7( دليػؿ مفوضػية حقػػوؽ اإلنسػاف ، سمسػػمة التػدريب المينػي رقػػـ 92)
 .20، ص  2006حقوؽ اإلنساف ، نيويورؾ 

، دار ومكتبػػة الحامػػد  2حقػػوؽ اإلنسػػاف والقػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني ، ط( د.فيصػػؿ شػػطناوي: 93)
 .186، ص 2001نشر والتوزيع، عماف، لم

(94) U.N.ESCOR, Supp.(no . A1) UN .Doc. 1/1997..E/4832/add   

 . 22( دليؿ مفوضية حقوؽ اإلنساف ، مصدر سابؽ ، ص 95)
( د.كػػػامراف ألصػػػالحي: حقػػػوؽ اإلنسػػػاف والمجتمػػػع المػػػدني بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ ))دراسػػػة 96)

،  2000، مؤسسػػة موكريػػاني لمطباعػػة والنشػػر ، اربيػػؿ  2تحميميػػة سياسػػية(( ، طتأصػػيمية و 
 .115ص 

دور المنظمػػات الدوليػػة فػػي تعزيػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف ، رسػػالة ماجسػػتير ( حسػػيف عمػػر حػػاجي: 97)
 .  77، ص 2003)غير منشورة( ، كمية القانوف ، جامعة الموصؿ ، 

 ة األوربية لحقوؽ اإلنساف . ( مف االتفاقي25( مف المادة )1( الفقرة )98)
 .  198، ص 2002، تونس   2( د.عبد المجيد العبدلي: قانوف العالقات الدولية ، ط99)
حقػػوؽ اإلنسػػاف ، مصػػدر  ( د.محمػػد الطراونػػة: دور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي حمايػػة100)

 . 26سابؽ ، ص
  . 27( المصدر أعاله ، ص101)
ي حقػوؽ اإلنسػاف ، منشػورات مركػز عمػاف لدراسػات حقػػوؽ ( د.محمػد الطراونػة: دراسػات فػ102)

 .  48، ص 2003اإلنساف ، عماف  
( د.محمػػد الطراونػػة: دور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف ، مصػػدر 103)

 . 29سابؽ ، ص 
( د.سػػحر قػػدوري: حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػيف مسػػؤولية الفػػرد ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني م إشػػارة 104)

لمعػػػراؽم، مركػػػز المستنصػػػرية لمدراسػػػات العربيػػػة والدوليػػػة ، الجامعػػػة المستنصػػػرية ، خاصػػػة 
  .  12، ص 2006بغداد  

( د.محمػػد يوسػػؼ عمػػواف: حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي ضػػوء القػػوانيف الوطنيػػة والمواثيػػؽ الدوليػػة ، 105)
 . 168مصدر سابؽ، ص

مجػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف،  ( وساـ نعمػت السػعدي: دور المنظمػات الدوليػة غيػر الحكوميػة فػي106)
 . 293مصدر سابؽ، ص

 (107( Human Rights, United Nation, No 2 , New York, Spring, p3.1988,    

( د.محمػػد الطراونػػة: دور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف ، مصػػدر 108)
 .34-33سابؽ ، ص 
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لمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة م خمسػػػوف عػػػاـ مػػػف مناصػػػرة حقػػػوؽ اإلنسػػػافم ، ا( ولػػػيـ كػػػوري: 109)
  . 61، ص1998نيويورؾ، 

(110) M. Sassoli, La Contribution du comite international du la croix, 

rouge a la I Application des Normes international, economic, 

p93.1986,  

(111) C.P. Cohen, The Role of Non. Gpvernmental Organizations in the 

drafting of the convention of rights of children, 12   Human Rights 

Quanatenty, p137.1990,  
لحقػػوؽ اإلنسػػاف، جنيػػؼ  ( حقػػوؽ اإلنسػػاف، مجموعػػة صػػكوؾ دوليػػة، مركػػز األمػػـ المتحػػدة112)

 . 34، ص1993
( في أوائػؿ السػبعينات مػف القػرف الماضػي قػدمت منظمػة العفػو الدوليػة مشػروع قػرار يناشػد 113)

األمـ المتحدة إف تعمػؿ عمػى تحػريـ التعػذيب وذلػؾ مػف اجػؿ التشػيير ضػد التعػذيب والعمػؿ 
إلػػى موافقػػة الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة  1975عمػػى إيقافػػو وأدت ىػػذه المبػػادرة فػػي عػػاـ 

 عمى إعالف يحـر التعذيب والمعاممة القاسية ألي شخص مف األشخاص. باإلجماع 
ينظػر: كممػة السػيد مػارتيف اينػاليز األمػيف العػػاـ لمنظمػة العفػو الدوليػة والتػي ألقاىػا فػي نػػدوة 
)حقػػوؽ اإلنسػػاف والحريػػات األساسػػية فػػي الػػوطف العربػػي(، مجمػػة الحقػػوقي العربػػي، العػػدداف 

 .  32، ص1977قييف العرب، العراؽ، بغداد الثالث والرابع ، اتحاد الحقو 
، منشػػػور لحسػػػاب برنػػػامج األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمػػػائي ، 1993( تقريػػػر التنميػػػة البشػػػرية لعػػػاـ 114)

 . 59، ص1993مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

(115) A. Yosssoufi, The Role of Non-Governmental Organizations in the 

campaign against violation of Human Rights, Paris, Unsco, 

4.p11984,   
( وسػػػػاـ نعمػػػػت السػػػػعدي: دور المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة فػػػػي....، مصػػػػدر سػػػػابؽ ، ص 116)

278_279 . 
 ( مف المادة األولى ، مف ميثاؽ األمـ المتحدة . 3( الفقرة )117)
غير الحكومية، دار الكتب القانونية ،  ( د.مصطفى احمد فؤاد: األمـ المتحدة والمنظمات118)

 .  274، ص 2004القاىرة  
 . 61( وليـ كوري، مصدر سابؽ، ص119)
 . 54، ص1972( حقائؽ أساسية عف األمـ المتحدة، منشورات األمـ المتحدة، نيويورؾ 120)
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( جاف لوؾ بروندؿ: مدلوؿ كممة )إنساني( في سياؽ المبادئ األساسية لمصميب األحمر 121)
 . 121، ص1989(، جنيؼ 10مر، العدد )واليالؿ األحمر، المجمة الدولية لمصميب األح

، الحكومية ، مجمة السياسة الدولية( د.احمد سويمـ العمري: األمـ المتحدة والييئات غير 122)
 .  109، ص 1968( ، مؤسسة األىراـ ، القاىرة  12العدد )

( ىو السائد في Instrumentؾم في مقابؿ )( تجدر اإلشارة ىنا إلى أف مصطمح مالص123)
منظمة األمـ المتحدة والييئات التابعة ليا وفي وثائقيا ، فيو األوسع داللة ويشمؿ 

( وميثاؽ حقوؽ الدوؿ 1945( ، مثؿ ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ )Charterالميثاؽ )
ما يشمؿ ( ، ك1952( والميثاؽ العالمي لمطبيعة عاـ )1947وواجباتيا االقتصادية )

( Agreements( واالتفاقات )Treaties( والمعاىدات )Conventionsاالتفاقيات )
ينظر: ظريؼ عبد ال ووخروف : حقوؽ اإلنساف ال  . …والتوصيات والبروتوكوالت 

، مركز دراسات الوحدة العربية ،  1( ، ط17العربي ، سمسمة كتب المستقبؿ العربي )
 .  209، ص 1999بيروت  

يرجػػع الفضػػؿ فػػي إنشػػاء ىػػذه المجنػػة )المنظمػػة( إلػػى عػػدد مػػف المػػواطنيف السويسػػرييف، ( 124)
. وقػػػد اختػػار ىػػؤالء األشػػػخاص 1863فبرايػػر  17وعمػػى رأسػػيـ ىنػػري دونانػػػت، وذلػػؾ 

 Relief of"ليػػذه المجنػػة أوؿ األمػػر اسػػـ المجنػػة الدوليػػة إلغاثػػة الجنػػود والجرحػػى 

Wounded International Committee For Soldiers"    ثػـ تغيػر اسػميا بعػد
 . 1880منذ عاـ  –المجنة الدولية لمصميب األحمر –ذلؾ لتكتسب اسميا الحالي 

ينظر: ديفيد ديالبرا: المجنة الدولية لمصميب األحمر والقانوف الػدولي اإلنسػاني ، تحريػر          
 .151، ص2006، المجنة الدولية لمصميب األحمر، 6شريؼ عتمـ ، ط

رؼ عمػػػػى المجنػػػػة الدوليػػػػة لمصػػػػميب األحمػػػػر، منشػػػػورات تصػػػػدر عػػػػف المجنػػػػة الدوليػػػػة ( تعػػػػ125)
 .42لمصميب األحمر، ص

( ، العػػػدد 10( مايكػػػؿ مػػػاير: العمػػػؿ اإلنسػػػاني، المجمػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر، السػػػنة )126)
 .56، ص 1997( ، تصدر عف المجنة الدولية لمصميب األحمر، 54)

 . 297المنظمات الدولية الحكومية ...، مصدر سابؽ، ص( وساـ نعمت السعدي: دور 127)

( لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ نشأة منظمة العفو الدولية ومجاالت عمميا ينظر: موقع منظمة 128)
العفػػػػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػبكة العالميػػػػػػػػػػػة لممعمومػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػى العنػػػػػػػػػػػواف اآلتػػػػػػػػػػػي:                             

www.amesty.com   
 .201لـ جويمي، مصدر سابؽ، ص د.سعيد سا (129)
 .171د.فيصؿ شطناوي، مصدر سابؽ، ص  (130)



 2السنة /  - 6جملة جامعة جكريث للعلوم القانونية والسياسية                                    العدد / 
 

 68 

                                                                                                                        

الوسػػيط فػػي القػػانوف الػػدولي العػػاـ م الكتػػاب الثالػػث حقػػوؽ د.عبػػد الكػػريـ عمػػواف خضػػير:  (131)
 .137، ص .1997، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، 1اإلنسافم، ط

 .182( د.فيصؿ شطناوي ، مصدر سابؽ ، ص 132)
 .179( د.سعاد محمد الصباح ، مصدر سابؽ ، ص 133)
 .184( د.فيصؿ شطناوي ، مصدر سابؽ ، ص 134)

 المصادرقائمة المراجع و 
 :راجع العربيةالمأواًل_ 

 :مؤلفات_ الأ
د.احمػػد شػػكري الصػػبيحي: مسػػتقبؿ المجتمػػع المػػدني فػػي الػػوطف العربػػي، سمسػػمة  .1

 .2000لعربية ، بيروت (، مركز دراسات الوحدة ا37أطروحات الدكتوراه )
،  2د.ادموف رباط: الوسيط في القانوف الدستوري العاـ ، دار العمـ لممالييف ، ج .2

 .1971، بيروت  2ط

يفكس ، القػػاىرة د.أمػػاني قنػػديؿ: المجتمػػع المػػدني فػػي العػػالـ العربػػي ، مطػػابع سػػ .3
1995. 

 د.ومنػػػة بػػػدري: دور المػػػروة فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني ممسػػػاىمة المػػػروة فػػػي .4
المنظمػػات الطوعيػػػة غيػػػر الحكوميػػػةم، مركػػػز دراسػػػات الشػػػرؽ األوسػػػط وأفريقيػػػا ، 

 .2006)ب.ـ( ، فبراير، 

 .1972حقائؽ أساسية عف األمـ المتحدة، منشورات األمـ المتحدة، نيويورؾ  .5

، سمسػػػػمة كتػػػػب الثقافػػػػة 2حسػػػػف جميػػػػؿ: حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي، ط .6
 .2001بية، بيروت (، مركز دراسات الوحدة العر 1القومية)

د.حسػػػػػنيف توفيػػػػػؽ إبػػػػػراىيـ: الػػػػػنظـ السياسػػػػػية العربيػػػػػة ماالتجاىػػػػػات ألحديثػػػػػو فػػػػػي  .7
 .2005، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 1دراستيام ، ط

بيػت الحكمػة، بغػداد  ، 1د.رعد ناجي الجػد: التطػورات الدسػتورية فػي العػراؽ ، ط .8
2004. 

_مضػػػػامينيا_حمايتيا(، بغػػػػداد د.ريػػػػاض عزيػػػػز ىػػػػادي: حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف )تطورىا .9
2005. 
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، الجمعيػػة العراقيػػة  1ريػػاض العطػػار: انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي العػػراؽ ، ط .11
 .2001لحقوؽ اإلنساف ، سوريا 

د.سحر قدوري: حقوؽ اإلنساف بيف مسؤولية الفرد ومؤسسػات المجتمػع المػدني م  .11
ليػػة ، الجامعػػة إشػػارة خاصػػة لمعػػراؽم، مركػػز المستنصػػرية لمدراسػػات العربيػػة والدو 

 .2006المستنصرية ، بغداد  

، دار سػػعاد 1د.سػػعاد محمػػد الصػػباح: حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي العػػالـ المعاصػػر ، ط .12
 .1996الصباح لمنشر والتوزيع ، لبناف ، 

 د.سعد الديف إبراىيـ:  .13

_ تػػأمالت فػػي مسػػألة األقميػػات، مركػػز ابػػف خمػػدوف لمدراسػػات   اإلنمائيػػة ، القػػاىرة  
1991. 

ع المدني والتحوؿ الديمقراطي في الوطف العربي، سمسمة دراسات مشروع _ المجتم 
المجتمػػع المػػدني والتحػػوؿ الػػديمقراطي فػػي الػػوطف العربػػي ، مركػػز ابػػف خمػػدوف 

 .1995لمدراسات اإلنمائية، القاىرة  
د.سػػػعيد سػػػالـ جػػػويمي: المنظمػػػات الدوليػػػة غيػػػر الحكوميػػػة فػػػي النظػػػاـ القػػػانوني  .14

 .2003-2002ربية، القاىرة الدولي، دار النيضة الع

د.صػػالح جػػواد الكػػاظـ ود.عمػػي غالػػب العػػاني: األنظمػػة السياسػػية ، مطػػابع دار  .15
 .1991 -1990الحكمة ، بغداد 

عبد ال ووخروف : حقوؽ اإلنساف العربي ، سمسمة كتب المستقبؿ العربي  ظريؼ .16
  . 1999، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت   1( ، ط17)

ف فياض ود.ناظـ عبد الواحد الجاسور: ثالوث المستقبؿ العربي م د.عامر حس .17
التنميةم ، مركز زايد لمتنسيؽ والمتابعة ،  -المجتمع المدني -الديمقراطية

 .2002األمارات العربية المتحدة 

 .2005-2004د.عامر حسف فياض: الديمقراطية والمجتمع المدني، بغداد  .18

ي القػػانوف الػػدولي العػػاـ م الكتػػاب الثالػػث الوسػػيط فػػد.عبػػد الكػػريـ عمػػواف خضػػير:  .19
 .1997، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، 1حقوؽ اإلنسافم، ط
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  .  2002، تونس   2د.عبد المجيد العبدلي: قانوف العالقات الدولية ، ط .21

، دار 1التحػػػوؿ الػػػديمقراطي والمجتمػػػع المػػػدني، طد.عبػػػد الوىػػػاب حميػػػد رشػػػيد:  .21
 .2003سورية، لمثقافة والنشر،   المد

، مطبعػػػػة السػػػػنابؿ ، عمػػػػػاف  1عمػػػػاد عمػػػػر: سػػػػؤاؿ حػػػػوؿ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػاف ، ط .22
2000. 

، دار  2حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والقػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاني ، طد.فيصػػػػؿ شػػػػطناوي:   .23
 .2001ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، 

د.كػػػامراف الصػػػالحي: حقػػػوؽ اإلنسػػػاف والمجتمػػػع المػػػدني بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ  .24
، ، مؤسسة موكرياني لمطباعػة والنشػر2تأصيمية وتحميمية سياسية(( ، ط دراسة))

 .2000اربيؿ 

، منشػأة عاصرةد.كريـ يوسؼ كشاكش: الحريات العامة في األنظمة السياسية الم .25
 . 1987المعارؼ باإلسكندرية، القاىرة 

سة مقارنة د.متروؾ الفالح: المجتمع والديمقراطية والدولة في البمداف العربية ، درا .26
، مركػػز دراسػػات الوحػػدة 1لمجتمػػع المػػدني فػػي ضػػوء تريػػؼ المػػدف، طإلشػػكالية ا

 .2002العربية ، بيروت 

د.محمػػػػد إبػػػػػراىيـ خيػػػػري الوكيػػػػػؿ: دور القضػػػػاء اإلداري والدسػػػػػتوري فػػػػي إرسػػػػػاء  .27
 .2006، دار الفكر الجامعي، القاىرة 1مؤسسات المجتمع المدني، ط

اإلنسػاف، منشػورات مركػز عمػاف لدراسػات د.محمد الطراونػة: دراسػات فػي حقػوؽ  .28
 . 2003حقوؽ اإلنساف، عماف  

د.مصػػطفى احمػػػد فػػػؤاد: األمػػػـ المتحػػدة والمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة، دار الكتػػػب  .29
 .2004القانونية، القاىرة  

منػػذر عنبتػػاوي: اإلنسػػاف قضػػية وحقػػوؽ م دفاعػػًا عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي الػػوطف  .31
 . 1991نساف ، تونس  العربي م ، المعيد العربي لحقوؽ اإل

د.نعمػػاف الخطيػػب: األحػػزاب السياسػػية ودورىػػا فػػي أنظمػػة الحكػػـ المعاصػػرة، دار  .31
 . 1983الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة 
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نبيػؿ عبػػد الػرحمف نصػػر الػديف: ضػػمانات حقػوؽ اإلنسػػاف وحمايتيػا وفقػػًا لمقػػانوف  .32
 .2006ىرة  ، المكتب الجامعي الحديث ، القا 1الدولي والتشريع الدولي ، ط

دار الفكػػػػر نبيمػػػة عبػػػد الحمػػػػيـ كامػػػؿ: األحػػػػزاب السياسػػػية فػػػي العػػػػالـ المعاصػػػر،  .33
 . 1977العربي، بيروت 

 والدوريات: وثائق_ الب
د.احمد سػويمـ العمػري: األمػـ المتحػدة والييئػات غيػر الحكوميػة ، مجمػة السياسػة  .1

 .1968( ، مؤسسة األىراـ ، القاىرة  12الدولية ، العدد )

وسػػػؼ بجػػػؾ: تقػػػارير ظػػػؿ المنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة، صػػػحيفة حقػػػوؽ باسػػػيؿ ي .2
اإلنسػػاف، العػػدد العاشػػر، تصػػدر عػػف جمعيػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي العػػراؽ، أيمػػوؿ 

2000. 

بػػػاقر سػػػمماف النجػػػار: المجتمػػػع المػػػدني فػػػي الػػػوطف العربػػػي م واقػػػع يحتػػػاج إلػػػى  .3
دة ( ، مركػػػػز دراسػػػػات الوحػػػػ338اإلصػػػػالح م، مجمػػػػة المسػػػػتقبؿ العربػػػػي ، العػػػػدد)

 .2007العربية ، بيروت ، نيساف

تعرؼ عمى المجنة الدولية لمصميب األحمر، منشورات تصدر عف المجنػة الدوليػة  .4
 لمصميب األحمر.

جاف لوؾ برونػدؿ: مػدلوؿ كممػة )إنسػاني( فػي سػياؽ المبػادئ األساسػية لمصػميب  .5
(، جنيػػؼ 10مػر، العػدد )األحمػر واليػالؿ األحمػر، المجمػة الدوليػػة لمصػميب األح

1989. 

حقػػوؽ اإلنسػػاف، مجموعػػة صػػكوؾ دوليػػة، مركػػز األمػػـ المتحػػدة لحقػػوؽ اإلنسػػاف،  .6
 .1993جنيؼ 

د.عبػػػد الجبػػػار احمػػػد عبػػػدال: مسػػػتقبؿ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي العػػػراؽ،  .7
 .2005(، بغداد 16(، السنة )24مجمة العمـو السياسية، العدد )

لعػػػراؽ م إشػػػكاليات د.عػػػدناف ياسػػػيف مصػػػطفى: المجتمػػػع المػػػدني المعاصػػػر فػػػي ا .8
بنيوية وضياءات تمكينية م ، مجمة نداء الحرية ، السػنة الثانيػة ، العػدد السػابع ، 

 .2008بغداد ، تشريف األوؿ  



 2السنة /  - 6جملة جامعة جكريث للعلوم القانونية والسياسية                                    العدد / 
 

 72 

                                                                                                                        

، دليػػؿ التػػدريب 7دليػػؿ مفوضػػية حقػػوؽ اإلنسػػاف ، سمسػػمة التػػدريب المينػػي رقػػـ   .9
 .2006عمى رصد حقوؽ اإلنساف ، نيويورؾ 

والحريػػػات األساسػػية فػػي الػػػوطف العربػػي، مجمػػػة مػػارتيف اينػػاليز: حقػػػوؽ اإلنسػػاف  .11
الحقوقي العربي، العدداف الثالث والرابع ، اتحاد الحقوقييف العرب، العراؽ، بغػداد 

1977. 

( ، 10مايكػػؿ مػػاير: العمػػؿ اإلنسػػاني، المجمػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر، السػػنة ) .11
 .1997( ، تصدر عف المجنة الدولية لمصميب األحمر، 54العدد )

عػػػػػة دراسػػػػػات عػػػػػف دور المنظمػػػػػات غيػػػػػر الحكوميػػػػػة فػػػػػي تنفيػػػػػذ توصػػػػػيات مجمو  .12
المؤتمرات العالمية وفي متابعتيا خػالؿ عقػد التسػعينات مػف القػرف العشػريف نحػو 
مدونػػػة سػػػموؾ م ، المجنػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لغربػػػي أسػػػيا، االسػػػكوا، األمػػػـ 

 . 2003المتحدة، نيويورؾ  

النيضػػػػة الديمقراطيػػػػة، مجمػػػػة الحػػػػوار  محمػػػػد حممػػػػي: دور المجتمػػػػع المػػػػدني فػػػػي .13
 .2006(، 1496المتمدف، العدد )

ميدي الدجاني: المنظمات غير الحكومية ، مجمة قضايا دوليػة، السػنة السػابعة،  .14
 .1996، معيد الدراسات السياسية ، إسالـ أباد 349العدد 

 وساـ نعمت السعدي:  .15

قانونيػة فػي إطػار مدراسػة جتمع المدني في العراؽ_ وساـ نعمت السعدي: مستقبؿ الم
(، مركػز الدراسػات 2حركة المجتمػع المػدني العراقػيم، سمسػمة أوراؽ إقميميػة )

 .2007اإلقميمية، جامعة الموصؿ، وذار
بحػث منشػور   ، حقػوؽ اإلنسػاف حمايػة_ دور المنظمات الدولية غير الحكوميػة فػي 

، أيػػػػار (5(، العػػػػدد )16مػػػػة جامعػػػػة تكريػػػػت لمعمػػػػـو اإلنسػػػػانية، المجمػػػػد )بمج
2009. 

 _ الرسائل واألطاريح الجامعية:ج
دور المنظمػػات الدوليػػة فػػي تعزيػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف ، رسػػالة حسػػيف عمػػر حػػاجي:  .1

 .2003ماجستير )غير منشورة( ، كمية القانوف ، جامعة الموصؿ ، 
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مفيػػـو الديمقراطيػػة والمجتمػػع المػػدني فػػي فكػػر األحػػزاب زيػػاد جيػػاد حمػػد البيػػاتي:  .2
منشػػػورة( ، كميػػػة العمػػػػـو  يػػػة المعاصػػػرة ، رسػػػالة ماجسػػػػتير )غيػػػرالسياسػػػية العراق

 .2005، جامعة بغداد ، السياسية

نغػػـ إسػػحاؽ حنػػا: دراسػػة فػػي القػػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني والقػػانوف الػػدولي لحقػػػوؽ  .3
اإلنسػػاف ، أطروحػػة دكتػػوراه )غيػػر منشػػورة( ، كميػػة القػػانوف ، جامعػػة الموصػػؿ ، 

2004 . 

)غير ات الدوليػػة غيػػر الحكوميػػة، رسػػالة ماجسػػتيروسػػاـ نعمػػت السػػعدي: المنظمػػ .4
 . 2001ة القانوف، جامعة الموصؿ، ،كميمنشورة(

 _ الندوات والمؤتمرات:د

د.إبػػراىيـ البيػػومي غػػانـ ووخػػروف: نظػػاـ الوقػػؼ والمجتمػػع المػػدني فػػي الػػوطف  .1
العربػػي، بحػػوث ومناقشػػات النػػػدوة الفكريػػة التػػي نظميػػػا مركػػز دراسػػات الوحػػػدة 

، مركػػز دراسػػات الوحػػدة 1انػػة العامػػة لألوقػػاؼ بدولػػة الكويػػت، طالعربيػػة واألم
 .2003العربية، بيروت 

د.أمػػػاني قنػػػديؿ: إلػػػى أي حػػػد يمكػػػف الحػػػديث عػػػف مجتمػػػع مػػػدني متطػػػور فػػػي  .2
مصر، ورقة قدمت إلى مؤتمر مستقبؿ التطور الديمقراطي في مصػر، جماعػة 

         .  1997،القاىرة 1997تشريف الثاني  3 - 2تنمية الديمقراطية، مف 

       

د.حسػػنيف توفيػػػؽ إبػػػراىيـ: بنػػاء المجتمػػػع المػػػدني مالمؤشػػرات الكميػػػة والكيفيػػػةم،  .3
بحػػػوث ومناقشػػػات النػػػدوة الفكريػػػة التػػػي نظميػػػا مركػػػز دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة 
بعنػػػواف: المجتمػػػع المػػػدني فػػػي الػػػوطف العربػػػي ودوره فػػػي تحقيػػػؽ الديمقراطيػػػة، 

 . 2002ة، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربي2ط

حقوؽ اإلنساف والتنمية، أعماؿ النػدوة اإلقميميػة حػوؿ حقػوؽ اإلنسػاف والتنميػة،  .4
، منشػور لحسػاب برنػػامج 1، ط1999حزيػراف  9 -7المنعقػدة فػي القػاىرة مػػف 

 .1999األمـ المتحدة اإلنمائي، القاىرة 

سػػػػػيؼ الػػػػػديف عبػػػػػد الفتػػػػػاح إسػػػػػماعيؿ: مالمجتمػػػػػع المػػػػػدني والدولػػػػػة فػػػػػي الفكػػػػػر  .5
، بحػػػوث ومناقشػػػات النػػػدوة منيجيػػػةلممارسػػػة اإلسػػػالمية المعاصػػػرةم مراجعػػػة وا
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الفكرية التي نظميا مركز دراسات الوحدة العربية بعنواف: المجتمػع المػدني فػي 
، مركػػػػز دراسػػػػات الوحػػػػدة 2عربػػػػي ودوره فػػػػي تحقيػػػػؽ الديمقراطيػػػػة، طالػػػػوطف ال

 .2002العربية،بيروت 

جتمػػع المػػدني فػػي الػػوطف العربػػي ، عبػػد الغفػػار شػػكر: أثػػر السػػمطوية عمػػى الم .6
الدوليػػػػة، القػػػػاىرة دراسػػػػة قػػػػدمت فػػػػي نػػػػدوة مػػػػؤتمر الثقافػػػػة العربيػػػػة والمتغيػػػػرات 

2002. 

فػػي حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف،  د.محمػػد الطراونػػة: دور منظمػػات المجتمػػع المػػدني .7
ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى نػػدوة دور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي حمايػػة حقػػوؽ 

  اإلنساف، عماف، )ب.ت(.
 _ التقارير:هـ 

، منشػػور لحسػػاب برنػػامج األمػػـ المتحػػدة 1993تقريػػر التنميػػة البشػػرية لعػػاـ  .1
 .       1993اإلنمائي ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

مكافحػػػة الفقػػػر  2003التقريػػػر السػػػنوي الثالػػػث لممنظمػػػات األىميػػػة العربيػػػة  .2
ات األىميػػػة ، القػػػاىرة منظمػػػواإلسػػػياـ فػػػي التنميػػػة البشرية،الشػػػبكة العربيػػػة لم

2004 .   
 _ المواثيق واإلعالنات الدولية:و

 .1945ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ  .1

 .1948اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ  .2

 .  1950االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف لعاـ  .3
 :تشريعات_ الي
 _ الدساتير:ا  

 .1925القانوف األساسي العراقي الصادر عاـ  .1

 .  1963ر المؤقت الصادر عاـ الدستو   .2

 .1964الدستور المؤقت الصادر عاـ   .3

 . 1968الدستور المؤقت الصادر عاـ   .4
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 .1970الدستور المؤقت الصادر عاـ  .5

 .2004قانوف إدارة الدولة لممرحمة االنتقالية لعاـ   .6

 .2005الدستور الدائـ الصادر عاـ  .7
 _ القوانين:ب  

 . 2000سنة ( ل13قانوف الجمعيات العراقي رقـ ) .1

 .2004( لسنة 45قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ )  .2

 .2004( لسنة 1قانوف الدفاع عف السالمة الوطنية رقـ ) .3

  .2010( لسنة 12قانوف المنظمات غير الحكومية رقـ ) .4

 :ثانيًا_ المراجع المترجمة
،   1، ط 1اندريػػػػو ىوريػػػػػو: القػػػػانوف الدسػػػػػتوري والمؤسسػػػػات السياسػػػػػية ، ج .1

 .1977 )ب.ـ( ،

ديفيػػد ديالبػػرا: المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر والقػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني ،  .2
 .2006، المجنة الدولية لمصميب األحمر، 6تحرير شريؼ عتمـ ، ط

المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة م خمسػػوف عػػاـ مػػف مناصػػرة حقػػوؽ ولػػيـ كػػوري:  .3
 .1998اإلنسافم ، نيويورؾ، 
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