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  مقدمة
 إحداثات العاملية خالل العقود الثالثة األخرية من القرن املاضي يف سامهت العديد من املتغري لقد     

، حتديات كبرية مست بشكل رئيس قدرة الدول على القيام مبهامها  بشكل منفرد وإفراز، حتوالت
فكان هذا السياق مساعدا على  .اإلنساينسيما التطلعات ذات البعد حبيث تليب تطلعات جمتمعاا ال

التحديات اليت كانت من صميم اختصاص مواجهة و، القيام باملهام إىل تسعى وجود فواعل أخرى 
شاركة ملاليت سارعت   INGOاملنظمات الدولية غري احلكومية :من هذه الفواعل جندو الدول،
 أضحتوبذلك  خاصة ا، أجنداتوضع ، كما متكنت من وتبين بعض القضايايف إدارة  الدول

 .خمتلف ااالت اليت تقتحمها يف األدواربعض تساهم يف رسم 
جنازات إ إىلليس فقط  نتباهاالد ولّ ،طاق الدويلاملتزايد للمنظمات غري احلكومية يف الن التأثري إن       

هلا املنظمات  أولتومن بني هذه القضايا اليت  .لقضايا اليت تدافع عنهاا إىل أيضاهذه املنظمات ولكن 
قضية  أصبحت  وإمنا،ا داخليانأاليت مل تعد ش ،اإلنسانحقوق  :ناية بالغةوع أمهيةالدولية غري احلكومية 

ل وكذا املنظمات الدولية غري احلكومية وغريمها من الفواعل الدو دولية وعاملية تستدعي تضافر جهود
غري احلكومية تلعب دورا يف رسم  الدولية املنظمات أصبحتوبالتايل  جل ترقيتها وتعزيزها،أمن 

اليت  اآللياتو تدير هذه القضايا وفقا ملنطقها وطبيعة  اإلنسانات العامة العاملية املتعلقة حبقوق السياسي
  .تستخدمها

أصبح حيظى باهتمام بالغ، ويشكل ثورة كامنة هلا تأثري غري حمدود يف  اإلنسانموضوع حقوق      
والتعامل مع املنظمات، وعلى  بنية وتشكيل وعمل األنظمة احلديثة لإلدارة الدولية، وأسلوب التفكري

 إن. اليت تتشكل منها اجلماعة الدولية ،جتماعية بني الدولقتصادية واالالعالقات السياسية واال
 ا تتعلق بطبيعة هذا املوضوع الذي يعد ا اخلاصةالدراسات والبحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان هلا ميزا

، د من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تعىن ذا االه مثة العدينأ إىل إضافة،جدا  اواسع جماال
ذلك  إىل إضافةم بكل هذه املنظمات يف مثل هذه الدراسة ، نلّ أن ال ميكنفإنه  أكادميية عتباراتوال

واليت ال يسعنا هناك الكثري من القضايا اليت يربز من خالهلا دور كبري للمنظمات الدولية غري احلكومية 
ستكون هذه الدراسة ضمن حدود معينة سواء تعلق األمر حبقوق من هنا ،هلا مجيعها  نتعرض أن

فهم طبيعة  اإلنسان أو باملنظمات الدولية غري احلكومية الناشطة يف هذا اال وهذا سيمكننا من
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ة يف نشاطاا املتعلقالذي تتبناه  اإلداري األسلوبجناعة  ىوحدود دور هذه املنظمات وكذا تقييم مد
املنظمات غري احلكومية اليت  أهمملنظمة العفو الدولية كأحد  ختيارناامن هنا جاء . حبقوق اإلنسان

اإلنسانعىن بقضايا حقوق ت.  
 :املوضوع أمهية

دوار أباملنظمات الدولية غري احلكومية جاء مواكبا لتطور  واألكادمييالبحثي  هتماماال إنّ •
ساع نطاق متثيل املنظمات الدولية غري تا أنندرك  أنا دومن املهم ج ،ومسؤوليات هذه املنظمات
يبقى مفهوم املنظمات الدولية غري حلكومية من   إذ كل ما يرتبط ا، دراسةاحلكومية يزيد من صعوبة 

  .املفاهيم اليت يصعب حتديدها بدقة
حلكومية املنظمات الدولية غري ا بإدارةتتعلق  أوهلماهذا املوضوع يعاجل قضيتني رئيسيتني  •

والتركيز على منظمة العفو الدولية  اإلنسانوالقضية الثانية تتعلق بدور هذه املنظمات يف جمال حقوق 
Amnesty International Organization   عرب بناء  اإلنساناليت تسعى إىل إنشاء ثقافة حقوق

 Build knowledge of generalالعامة  اإلنسانبقضايا حقوق واسعة  وإدراك حقيقي  معرفة 

human rights issues. . من تاريخ منظمة 2012- 1961الفترة املمتدة من وستركز الدراسة على 

يف جمال محاية وإدارة قضايا حقوق اإلنسان،حيث سنتطرق إىل أهم املراحل وأبرز  العفو الدولية 
للمنظمة ،إذ ليس يف  االجنازات اليت قامت ا املنظمة فقط دون التطرق إىل جلّ املراحل التارخيية

  .إمكاننا ذلك يف هذا النوع من الدراسات
  :القيمة العلمية للموضوع

مناقشة الدور الذي تقوم به املنظمات الدولية غري احلكومية من خالل  إىليهدف هذا املوضوع      
عن قضايا فاع جل الدأمن ، ستراتيجيات اليت تتبعهاواإل، زات اليت متلكهاميالوقوف على خمتلف املٌ

  .اإلنسانوهي حقوق  وفواعلهباتت من أوىل أولويات اتمع الدويل 
 أوومدى تبعيتها -حول عالقة هذه املنظمات باحلكومات  ثريتأٌاليت  نقاشاتن الإف أخرىمن جهة 

   إىلترهن قدرات املنظمات غري حكومية بشكل كبري، من هنا تسعى الدراسة  -عنها ستقالهلاا
نهج الذي تقوم عليه املنظمات الدولية غري احلكومية يف إدارا ملختلف ااالت اليت التركيز على امل

ال  - اليت تتناول موضوع املنظمات غري احلكومية  - الكثري من الدراساتتنشط من أجلها سيما وأنّ 
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ر ما تم بشكل كاف بقد املنظمات الدولية غري احلكومية للقضايا اليت تعىن ا إدارةتركز على طريقة 
  .بتتبع خمتلف ااالت اليت تنشط فيها وأهم اجنازاا 

  
  :القيمة العملية للموضوع 

وكل ما يرتبط ا ،  اإلنسانحبقوق  هتماماالمن الرغبة الشخصية يف  أساساتنبع هذه القيمة        
الدولية يعطي لنا  ةاإلدارختصص  أن إىل إضافة يف حقل العالقات الدولية، ةأمهيله من نظرا ملا تشكّ

جمال واسعا للوقوف على ما تواجهه املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشكل خاص من 
ل تشكّ أن أملعلى اخلوض يف مثل هذه املواضيع على  أكثر اوهذا ما شجعن حتديات وضغوطات،

 .  ذا التخصصهل إضافةهذه الدراسة 
  :أهداف الدراسة 

 :دراسة يف النقاط التاليةهذه ال أهداف أهمتتركز 
 . اإلنساناشطة يف جمال حقوق زات اخلاصة باملنظمات الدولية غري احلكومية النميملٌاحتديد  -1
واليت تتنوع ، املتبعة داخل املنظمات الدولية غري احلكومية اإلدارية األساليب أهمالوقوف على  -2

 .ونوع املنظمة، أهدافحسب 
والتركيز خصوصا على البيئة ، ملنظمات الدولية غري احلكومية يات اليت تواجهها االتحد إبراز -3

ثر هذه أوتبيان  ،اإلنسانالداخلية واملعوقات الذاتية اليت تواجه عمل املنظمات الناشطة يف جمال حقوق 
اإلداري أدائهايات على التحد . 
 إىل، ناإلنسامبجال حقوق  األمرحماولة اخلروج من قالب الدراسات الوصفية كلما تعلق  -4

لقضايا حقوق  إدارا أسلوبمت ربط هذه الدراسات بالتركيز على  إذاعمقا السيما  أكثردراسات 
 .ومدى جناعته األسلوبونوعية هذا  اإلنسان

  :أسباب اختيار املوضوع 
  :مثة العديد من األسباب وراء اختيارنا هلذا املوضوع وتعود أهم هذه األسباب إىل

تعلق هذه األسباب بطبيعة موضوع املنظمات الدولية غري ت - :  األسباب املوضوعية .1
احلكومية،اليت على الرغم من األمهية املتزايدة هلا ،إال أنّ الدراسات يف هذا اال قليلة باملقارنة مع ما 
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كتب ونشر عن املنظمات غري احلكومية األخرى، من هنا جاءت دراستنا هذه لتقدمي إضافة هلذا احلقل 
 .سيما فيما يتعلق باحملاوالت األكادميية يف ضبط مفهوم وخصائص هذا املفهوماملعريف، ال 

تسعى الدراسة أيضا إىل تسليط الضوء على أساليب العمل ،وطرق التسيري على مستوى هذه  -
املنظمات الدولية غري احلكومية ،وأهم الطرق واآلليات اليت تستخدمها يف حماولة إبراز دور مثل هذه 

 .اعدة  املنظمات الدولية غري احلكومية على إدارة القضايا اليت تدافع عنهااآلليات يف مس
 :تتمثل أهم األسباب الذاتية اليت دفعت باجتاه اختيار املوضوع يف: األسباب الذاتية .2
لطاملا كان طالب العالقات الدولية ملّما مبختلف القضايا اليت تدور على املسرح الدويل، لكن  -

اخل يف حني ..ا على قضايا الرتاع، والسياسة اخلارجية ،واملنظمات الدولية واالهتمام ظلّ منصب
االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان يكون بدرجة أقل، على الرغم من أنه ال خيتلف اثنان يف أمهية هذه 
. القضايا ، ورمبا ذلك راجع أساسا إىل عملية التوجيه اليت تتم على مستوى أقسام العلوم السياسية

ك كانت رغبتنا يف تناول هذا املوضوع زيادة على ذلك امليل الكبري بكل  ماله عالقة بنشاط لذل
 .اتمع املدين وتنظيماته املختلفة

ألن جانب هام من الدراسة يتناول اإلدارة، وبعض النظم اإلدارية قد يكون أقرب لتخصص  -
للجمع والتقريب بني ختصصني مها يف  التنظيمات اإلدارية ،بالتايل فمثل هذه املواضيع تأيت كمحاولة

الواقع متكاملني، غري أنّ الكثري من طلبة العالقات الدولية ال يلّمون بدرجة كافية مبواضيع اإلدارة 
والتسيري، فمهما كان تكوين طالب العالقات جيدا يف جمال ختصصه يبقى غري كاف، مامل يطَعم بأهم 

  .اإلدارة الدوليةن نشارك يف بلورة ختصص أسس وأجبديات اإلدارة سيما وحنن اآل
  :اإلشكاليةطرح 
يكتسي  اإلنساناملنظمات الدولية  غري احلكومية  لقضايا حقوق   إدارةموضوع   دراسة إن       

تسليط الضوء  حتاول الدراسة وهذه، واألكادمييةكبرية يف ضوء جمموعة من االعتبارات العلمية  أمهية
حيث باتت هذه املنظمات  تضطلع به هذه املنظمات، أنالذي ميكن  ملأمولوا ،على الدور احلقيقي
مثة ضرورة كبرية  أصبحتوبالتايل  اإلنسانتنافس الدول يف جمال حقوق  أضحتشريكا حقيقيا بل 

هذه املنظمات حتظى بنفوذ كبري يف خمتلف  أنّكما ، ملعرفة حقيقة وطبيعة وكذا مدى هذا الدور
تصطدم بتحديات كبرية وضغوطات السيما  أاغري ة املتعلقة حبقوق اإلنسان، خاصالعمليات الدولية 
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معينة واستراتيجيات خاصة حىت  إدارية أساليبتبين  إىل املنظماتمن طرف الدول، لذلك تعمد هذه 
اليت تطرح يف  فاإلشكاليةمن هنا . وحتقيق األهداف اليت تسعى إليهاتتمكن من حتقيق النجاعة املطلوبة 

  : الدراسة تتمثل يف هذه
إىل أي مدى تلعب املنظمات الدولية غري احلكومية دورا يف إدارة قضايا حقوق اإلنسان وما  •

 ؟ أهم العوائق اليت تواجهها يف ذلك

  :وتتصل ذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة اليت تثريها الدراسة منها 
 ما مفهوم املنظمات الدولية غري احلكومية ؟ -1
 غري احلكومية ؟الدولية  املنظمات  على مستوىبعة ساليب اإلدارية املتماهي أهم األ -2
 ؟اإلنسانيف جمال حقوق  العفو الدولية منظمة كيف تؤثر -3

 :الفرضيات
زادت معدالت  واحلكومات،كلما زادت مستويات التنسيق بني املنظمات الدولية غري احلكومية .1

        .اإلنساناملنظمات لقضايا حقوق  إدارةجناح 
- ـ على غرار منظمة العفو الدولية الدولية غري احلكومية املنظماتتلعب البيئة اليت تعمل فيها . 2

 .اإلنسانقضايا حقوق  إدارةوطبيعة العالقة مع السلطة دورا مؤثرا يف ضمان جناح 
ا زادت كلم ،شفافةكلما كانت النظم اإلدارية اليت تعتمد عليها املنظمات الدولية غري احلكومية .3

  .فعاليتها يف حتقيق أهدافها
  :املقاربة املنهجية

الوقوف على نقاط هامة تتعلق بضرورة  املطروحة يف هذه الدراسة تستدعي مناّ اإلشكالية إن     
 وكذا ضرورة معرفة القنوات ، اإلنسانجمال حقوق معرفة دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف 

تكون بني  أنكذلك معرفة العالقة املوجودة واليت يفترض  ،املنظمات اليت تستخدمها هذه واآلليات 
كانت القضية  إنهذه املنظمات والدولة وطبيعة هذه العالقة بني الصدام وضرورة التعاون السيما 

مقاربات منهجية تصب يف هذا االجتاه  من هنا كان لزاما علينا االعتماد على .اإلنسانتتعلق حبقوق 
  :دنا على،لذلك فقد اعتم
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  :Systems Approachمدخل حتليل النظم   .1
مفهومه لتحليل النظم فاعترب النظام يف التحليل السياسي نسقا أو " ستوناديفيد "قد حدد ل       

أن ملقترب جمموعة من املتغريات املعتمدة على بعضها البعض واملتفاعلة فيما بينها، ومن مميزات هذا ا
البيئة الداخلية، والبيئة اخلارجية، لذلك  :مرتبطة بنوعني من البيئات، وهيمدخالت النظام فيه متأثرة و

يف رسم السياسة العامة  احلكوميةفان هذا املدخل يكون مناسبا لدراسة دور املنظمات الدولية غري 
يف هذه املنظمات  تأثريقلة  أوالبيئة الداخلية واخلارجية اليت تعمل ضمنها هذه املنظمات يف شدة  وتأثري

دد وطبيعة كذلك يساعدنا هذا املدخل يف الوقوف على دور الدول يف هذا الص العالقات الدولية ،
  .عالقتها ذه املنظمات

  : Network Approachمدخل الشبكة  .2
يشري هذا املقترب إىل وجود أكثر من مجاعة فاعلة يف صنع السياسات العامة واملشاركة يف اختاذ        

، وهذه اجلماعات تتغري من قضية إىل أخرى كما تتغري من وقت آلخر، ويشري هذا القرارات السياسية
املفهوم كذلك إىل وجود أكثر من منط اتصايل، كما يشري إىل وجود صور خمتلفة من التشابكات 
وأنواع متعددة من الشراكة اليت تسهم يف تشكيل هذه السياسات، وعادة ما تضم هذه الشبكات 

هذه الدراسة  لذلك كان  أساسيتركز عليه بشكل  الذيري حكومية وهذا هو أطرافا حكومية و غ
سيما وان املنظمات غري احلكومية تركز على دور هذا املقترب ضروريا جدا يف حتليل  هذه الدراسة 

  .التشبيك يف حتقيق أهدافها املنشودة
  :  Public Policy Approachمدخل السياسية العامة  .3

سياسة العامة على رصد وحتليل طبيعة النظم، وآليات عملها استنادا إىل حتليل يقوم مدخل ال       
السياسات العامة اليت تتبناها، باعتبار أن هذه العملية ليست عملية فنية فحسب ولكنها عملية سياسية 

غري  الدوليةاليت تشارك املنظمات  األطرافيف املقام األول، وميكننا هذا املدخل من الوقوف على 
وخمتلف الفواعل اليت تتبع استراتيجيات خاصة  اإلنسانبالقضايا املتعلقة حبقوق  االهتماميف  احلكومية

  .من رؤيتها لكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا انطالقاا 
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   :حالةدراسة  .4
نظام سياسي قصد  أومنظمة  أوالتعمق يف وحدة دراسية سواء كانت فردا  أساسهيتم على        
الوظيفية بني  أواالرتباطات والعالقات السببية  وإبرازالعوامل املؤثرة فيها  أهما ومعرفة  طةاإلحا
لدور اعتبار إعلى كدراسة حالة  يف هذه الدراسة مت التطرق ملنظمة العفو الدولية .الظاهرة  أجزاء

  .اإلنسانحقوق محاية وترقية  البارز الذي تلعبه يف جمال 
  :تربير اخلطة 

إضافة إىل  اإلنسانوحقوق  الدولية غري احلكومية، املنظماتإدارة  :النّ الدراسة تتعلق بكل من       
وفق خطة تراعي اإلملام والتنسيق التام بني  املوضوعمنظمة العفو الدولية فقد كان لزاما علينا معاجلة 

جل اإلجابة عن أن يكون هناك فصل مفاهيمي وفصليني تطبيقيني من أخترنا الذلك . هذه املفاهيم
  .املوضوعةاإلشكالية املطروحة وفحص الفرضيات 

الفصل األول حناول الوقوف على مفهوم املنظمات الدولية غري احلكومية وتبيان خمتلف ففي        
لذلك املبحث األول يضم ، ه من املفاهيم اليت يصعب حتديدها بدقةنأالسيما و، التعاريف املتعلقة به
خصائصها يف أهم  كل منها بتعريف املنظمات الدولية غري احلكومية مث تبيان  ثالث مطالب تتعلق

بعد ذلك يأيت املبحث .لنعرج بعدها على مكانة هذا املفهوم يف إطار احلوكمة العاملية  ،ب الثاينلاملط
اليت يسعى املطلب األول إىل  اإلنسانخر وإزالة الغموض عنه وهو حقوق آالثاين ليتطرق إىل مفهوم 

أما املطلب الثالث  التعريف ا ليعاجل بعدها املطلب الثاين موقع هذا املفهوم يف السياسة الدولية 
فيتناول حقوق اإلنسان يف املنظمات الدولية غري احلكومية ونبني من خالله أمهية هذا اال بالنسبة 

رة املنظمات الدولية غري دامببحث ثالث يتطرق إللنختم هذا الفصل للمنظمات الدولية غري احلكومية ،
إعطاء فكرة وضبط مفهوم لإلدارة وأمهيتها يف  يسعى املطلب األول إىل : ويضم مطلبنياحلكومية 

حني عرجنا من خالل املطلب الثاين إىل الطبيعة التنظيمية للمنظمات الدولية غري احلكومية وكل ما 
   .يرتبط ا من خصائص وميزات

إدارة املنظمات الدولية غري  لياتآوأساليب أهم  لثاين الذي جاء بعنوان أما من خالل الفصل ا      
فإننا سنحاول فيه معرفة أساليب إدارة املنظمات الدولية غري اإلنسان، احلكومية لقضايا حقوق 

األول عن التخطيط : احلكومية وهذا من خالل املبحث األول الذي قسمناه إىل ثالث مطالب
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أما املبحث الثاين من هذا .م يف حني يركز املطلب الثالث على التدريب بالتعلّواملطلب الثاين يتعلق 
اآلليات املطبقة على مستوى املنظمات الدولية غري احلكومية أهم التعريف ب فنحاول من خالله الفصل 

يضم املبحث ثالث مطالب كل منها يتناول آلية معينة فاألول يركز  .اإلنسانالناشطة يف جمال حقوق 
دور الرأي العام واملطلب الثالث يركز على آلية  تعزيزفعلى آلية  الثاينأما  لى آلية تقصي احلقائق،ع

  .واملعاهدات الدولية تفاقاتصياغة اال
على احلالة املختارة هلذا املوضوع وهي منظمة العفو  يركزمن هذه الدراسة  الثالث  الفصلو        

ويشتمل الفصل  اإلنسانة العفو الدولية يف إدارة  قضايا حقوق دور منظم بعنوانالدولية فجاء الفصل 
ضم املبحث فو الدولية من جانب خلفية النشأة،يعلى ثالث مباحث تناولنا يف املبحث األول منظمة الع

أما املطلب الثاين  ،وااالت اليت تركز عليها يتعلق األول باخللفية التارخيية للمنظمة :بثالث مطال
أما  عة وأهم اآلليات اليت تستخدمها منظمة العفو الدولية يف إدارة قضايا حقوق اإلنسان،طبي فيتناول

التخطيط : أهم أسلوب تنتهجه املنظمة وهواملطلب الثالث فقد رأينا ضرورة أن نركز فيه على 
-2010(للوقوف على ابرز أولوياا يف هذه املرحلة املختارةأخر خطة هلا  ناترخاالستراتيجي وا

 املنظماتالعوائق اليت تواجه  أن نتناول من خالله ابرزين من الدراسة فأردنا اأما املبحث الث، )2016
مة العفو الدولية على وجه اخلصوص وجاء بعنوان أزمة ومنظ، امةعالدولية غري احلكومية بصفة 

على ل ركزنا يف املطلب األو :اليت درسناها على مستويات ثالث الشفافية يف منظمة العفو الدولية،
أما املطلب الثالث فيتطرق إىل  على مستوى املعلومات  يف املطلب الثاين ركزنا مث، مستوى التمويل

  .مستوى التقارير الدولية
املطروحة و الوقوف على أهم  لنصل يف األخري إىل خامتة حاولنا من خالهلا اإلجابة عن اإلشكالية

  .النتائج اليت خلصنا إليها من خالل الدراسة
  :صعوبات الدراسة 

قد ختتلف هذه الصعوبة تبعا للموضوع  ن تواجهها صعوبات،أككل دراسة علمية أكادميية البد 
الصعوبات اليت واجهتنا يف هذه الدراسة  .البد من وجودها الصعوبةلكن  .املدروس وطرق معاجلته

  :اهعديدة أمه

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

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


االعتماد بشكل شبه كامل على املراجع وهذا ما دفعنا إىل  املراجع باللغة العربية،ونوعية  قلة  .1
وحتري الدقة  فهي األقدر كذلك على التحليل، ا متوفرة،أفهي عدا  ،ألجنبية وخاصة باللغة االجنليزيةا

، بالتايل انصب معظم اجلهد املبذول يف العربية املراجعيف املعلومات واملصطلحات على عكس معظم 
 .عملية الترمجة

 ،ة التحكم ببعض املفاهيم اإلداريةفقد واجهتنا صعوب قات دولية،عالنا هو الكون أن ختصص .2
 .وكذا ربطها بسياقها الصحيح يف التحليل

ذلك فقد كانت هذه الصعوبات رمبا احلافز األكرب الذي دفعنا إىل دراسة هذا على الرغم من 
  .املوضوع
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  لول األـالفص
ميةلة ـمقاربة مفاهيلمنظمات الدولي  

  انـوق اإلنسـوحق وإدارة قضايا وميةـغري احلك
ساط األكادميية ولقد حظيت املنظمات غري احلكومية باهتمام كبري يف خمتلف األ       

كبري ،إال أنّ ذلك ال يعبر عن سهولة دراسة تشارها الواسع، وتنوعها الإنوالسياسية،وعلى الرغم من 
هذا النوع من املنظمات، السيما على صعيد التعريف ،وضبط خمتلف امليزات اليت تنفرد ا هذه 
املنظمات، اليت تعرب عن جزء هام من القوى احملركة للسياسة الدولية اليوم ويف خمتلف ااالت، وهي 

رى توليفة من النشاطات اليت تصب يف حماولة لعب أدوار هامة تصنع مع منظمات اتمع املدين األخ
جانب الفواعل الرمسية؛من أجل صياغة خطاب دويل مشترك، يعمل على حتسني حياة اإلنسان يف  إىل

إذ تعمل . ∗،كما هو احلال يف جمال حقوق اإلنسانويف العديد من ااالتخمتلف املستويات، 
صدي ملختلف التهديدات اليت تواجه هذا اال، والعمل على ترقية، املنظمات غري احلكومية على الت

ومن خالل هذا الفصل سنحاول توضيح املقاربة املفاهيمية للمنظمات غري . وتعزيز هذه احلقوق
ال ،وكإدارة أوغري احلكومية كمفهوم الدولية احلكومية اليت ستمكننا من حتديد ماذا نقصد باملنظمات 

  .فهوم حقوق اإلنسان ،وموقع هذه احلقوق يف األجندة الدوليةثانيا ،مث حتديد م
  لمنظمات الدولية غري احلكوميةل مقاربة مفاهيمية : األولاملبحث 
تعبر املنظمات غري احلكومية عن صنف من أصناف املنظمات، اليت تشكل هلدف معني ولتعرب    

التطرق ملفهوم املنظمات غري احلكومية ،مث عن إرادة األطراف املنشأة هلا، لذلك كان لزاما علينا قبل 
 للمنظمات الدولية غري احلكومية، أن نتناول أوال مفهوم املنظمات بصفة عامة وحتديد خمتلف األطر

للمنظمات غري احلكومية اليت هي نوع من أنواع  أكربما يساعدنا يف فهم  ،اليت تضبط نشاطها
وم املنظمة الدولية و مفهوم املنظمات الدولية غري بالتايل سنقسم هذا املبحث بني مفه. املنظمات
  .احلكومية
 ف املنظمات الدولية غري احلكوميةيتعر: األولاملطلب 
املستوى احمللي الوطين واملستوى الدويل واملستوى : تعمل املنظمات على مستويات خمتلفة 
هناك نوعان  حيث يوجد .لدويلوما يهمنا يف هذه الدراسة املنظمات اليت تنشط على املستوى ا العاملي

 .املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية :من املنظمات
                                                   

ملشتركة  ويضم هذا اتمع شبكة واسعة من اتمع املدين من الناحية التارخيية شكل متطور من أشكال اتمع الذي يفترض أنّ االفراد فيه يتنافسون مع بعضهم البعض حول قيمهم ا ∗
   .ضل للحياة ،وتعد املنظمات غري احلكومية اهم منظمات اتمع املديناجلمعيات واملنظمات اليت تعمل على حتسني حياة االفراد الذين متثلهم  والبحث عن شروط أف
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 إىل نشأامنظمات ترجع " :تعرف املنظمات الدولية بأا: املنظمات الدولية احلكوميةتعريف .أوال
دائمة يف ظل تسمية  أمانات إىلالعامة بسبب التحوالت الدولية  أماناااملؤمترات الدولية اليت حتولت 

يبدو هذا . "جانب الدول  إىلجديدة هي املنظمات الدولية ،وقد باتت فاعال من الفواعل الدولية 
يركز فقط على السياق التارخيي الذي  أنهالتعريف غري كاف للمنظمات الدولية احلكومية ذلك 

املنظمات  أنيرى بالتعريف الذي  هذا مثلمشل أمن تعريف  ظهرت فيه املنظمات الدولية، لذلك ال بد
 إرادةمستقلة عن  بإرادةتتمتع  ∗هيئات دولية دائمة تضم عددا من الدول:"  هيالدولية احلكومية 

فهذا التعريف يركز على طبيعة .1"األعضاءمحاية املصاحل املشتركة للدول  إىل؛دف  األعضاءالدول 
 . حتقيقها  إىلية واألهداف اليت تسعى املنظمات الدولية ،وأهم خصائصها كاالستقالل

باملنظمات الدولية، بسبب اختالف الزاوية اليت يدرس من خالهلا  اخلاصةتعددت التعاريف     
طالقا من اجلانب القانوين أو اجلانب إن الدولية املنظمةكل باحث املنظمة الدولية، فهناك من يعرف 

ولية عبارة عن مؤسسة أو جهاز تنشئه جمموعة من اهليكلي هلا، وذلك من خالل كون املنظمة الد
ويف هذا الصدد .  2الدول، ميتلك بعض الصالحيات والوسائل اليت متكنه من القيام باملهام املنوطة به 

  : نذكر ابرز التعريفات املقدمة للمنظمات الدولية من خالل بعض االجتهادات األكادميية العربية حيث
تنظيم دويل يتمتع بصفة الدوام وبالشخصية : "املنظمات الدولية بأا بحممد اذويعرف األستاذ 

وتتفق جمموعة من الدول مبوجب ميثاق أو اتفاقية على إنشائه ومنحه الصالحيات الالزمة " الدولية
لإلشراف جزئيا أو كليا على بعض شؤوا املشتركة، من خالل العمل على توثيق أواصر التعاون 

كما .بتمثيلها والتعبري عن مواقفها ووجهات نظرها يف اتمع الدويل ينها، والقياموالتقارب فيما ب
 ملباشرة إنشائها على الدول تتفق مستقلة إرادة ذات دائمة هيئة"  بأا:إبراهيم شليبيعرفها األستاذ 
 الشروطمن   مجلة لنا تتضح شليب ، إبراهيم تعريف خالل ومن .3"امليثاق يتضمنها اليت االختصاصات

 املنظمة يعرف من وهناك املستقلة، اإلرادة الدميومة،: وهي الدولية، املنظمة يف توافرها يشترط اليت
 العام، الدويل القانون أشخاص من اعتباري شخص"  كوا خالل من القانونية الزاوية من طالقاإن

 يف الدويل اتمع يف ذاتية ةبإراد ويتمتع املشتركة مصاحلها محاية ألجل الدول إرادات احتاد عن ينشأ
لديهم هدف معني،  األفرادجمموعة من :"  أاتعرف املنظمة على كما .4"األعضاء الدول مواجهة

                                                   
األفراد يف عضويتها إىل جانب الدول املنظمات الدولية احلكومية قد ال تضم فقط الدول  يف عضويتها إذ جند ما يسمى املنظمات الدولية اهلجينة وهي تلك املنظمات اليت تشرك ∗

  .الدولية  كمنظمة العمل 
  1 55ص  ،) 2004الطبعة األوىل،  دار الفكر العريب، :لبنان( .املنظمات الدولية ،حسني الفتالوي سهيل 

  2 20.ص، ) 1994ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر( ،دراسة حتليلية وتقييمية لتطور التنظيم الدويل –التنظيم الدويل واملنظمات الدولية  مربوك غضبان،
   11. ، ص1984الدار اجلامعية للطباعة والنش، : بريوت(  ،دراسة يف النظرية العامة واملنظمات الدولية:يم الدويلالتنظإبراهيم شليب، 3

09. ، ص) 1985دار النشر، : بريوت(  الوجيز يف قانون املنظمات الدولية واإلقليميةأمحد باناجه، سعيد حممد،  4  
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 األفرادوهي ذات شخصية اعتبارية هلا كياا املستقل عن  ،إليهللوصول  أكثر أويستخدمون طريقا 
 5"يف العادة  لألعضاءمعية العامة منتخب بواسطة اجل إدارةاملكونني هلا وتدار بواسطة جملس 

 international nongovernmental : تعريف املنظمات الدولية غري احلكومية :ثانيا
organization   

       )I N G O (. 
التطوعية قد وجدت عرب التاريخ إال أن املنظمات غري احلكومية كما  املواطننيرغم أن مجعيات        

على املستوى الدويل قد تطورت بعد الثورة الصناعية أي خالل القرنني نعرفها اليوم، وخاصة 
 -العصور الوسطى إىلوإذا ما وضعنا جانبا الشبكات الدينية واألكادميية اليت يعود تارخيها . السابقني

،  1839سنة  نفإن تأسيس أول منظمة غري حكومية دولية كا  -6 واليت كانت كونية أكثر منها دولية
، أما أهم هذه املنظمات Anti-Slavery International( 7" (مناهضة العبودية الدولية"ة وهي منظم

قد تنامى عدد هذه املنظمات منذ  و  .∗1863فهي اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تأسست سنة 
انت منظمة دولية غري حكومية كل عام، يف حني ك 90اية احلرب العاملية الثانية بشكل سريع مبعدل 

فقط من اجليل األول  % 30سنويا يف اية القرن التاسع عشر، و قد حافظ  منظمات 10تنمو مبعدل 
إال أن املنظمات اليت مت إنشاؤها بعد احلربني العامليتني كانت فرصها . من املنظمات الناشئة على بقائه

د من هذه املنظمات حيث قدر ومل متنع سنوات احلرب العاملية األوىل من قيام العدي.  يف البقاء أعلى
منظمة دولية غري  ǜ50 1919 - 1915عدد املنظمات اليت أنشأت بني سنيت )  Lyons(ليونس

الدولية الصعبة يف فترة العشرينيات و الثالثينيات من  الدبلوماسيةكما كانت األوضاع . حكومية
وقد إرتفع . تصال بني الدولالقرن العشرين  سببا يف تشجيع اجلهود غري احلكومية لإلبقاء على اال

 .1939سنة  700 إىل 1920سنة  400العدد اإلمجايل هلذه املنظمات من 
املنظمات التطوعية اخلاصة : مت استخدام العديد من التسميات هلذا النوع من املنظمات مثل       

)private voluntary organization  ( أو املنظمات ذات االهتمامات اخلاصة)interest group( ،
                                                   

      :http://www.annabaa.org/index.htm 12/07/2011:مت تصفح املوقع يف املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية،مجيل عودة 5  
6 Bill Seary, ‘The Early History :From the Congress of Vienna to the San Francisco Conference’Peter 

Willetts(ed) , The Conscience of the World' The Influence of Non-Governmental 
Organisations in the UN System (London, David Davies Memorial Institute of International Studies 

,1996.),p. 15. 
7 Robert K. Christensen , ‘International Nongovernmental Organizations: Globalization, Policy Learning, 

International Public Policy and , Gadot-Eran Vigoda Faur and-David Levi State’,in-and the Nation
Management 

Policy, Learning Beyond Regional, Cultural, and Political Boundaries (Marcel Dekker, New 
York, 2004),p.50. 

 Henry   من قبل جمموعة من املواطنني السويسريني الذين تأثروا نري دونانت 1863وتأسس يف " ية ملساعدة اجلنود اجلرحىاللجنة الدول" األصل باسميف  كان يعرف ∗
Dunant   اللجنة الدولية للصليب األمحر  –تتكون احلركة من ثالثة أقسام(ICRC)  ورابطة ) 139ها جمموع(وهو اللقب الرمسي، والصليب األمحر أو مجعيات الصليب اهلالل األمحر

ومتثل اللجنة الدولية للصليب األمحر . جتتمع هذه األقسام الثالثة مرة كل أربع سنوات بوصفها املؤمتر الدويل للصليب األمحر. 1919الصليب األمحر ومجعيات اهلالل األمحر اليت تأسست يف 
  .الوساطة يف حاالت الصراع املسلحوتقوم بدور ) يقتصر أعضاؤها على مواطنني سويسريني(مؤسسة حيادية ومستقلة 
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 third(، منظمات القطاع الثالث ) independent voluntary sector(القطاع التطوعي املستقل 
sector organization ( منظمات القاعدة ،)grassroots organization ( املنظمات غري الرحبية ،

  citizens organization.(8(املنظمات املواطنني  أو
نظمات غري احلكومية بشكل رمسي وعاملي من قبل ميثاق األمم املتحدة لقدمت اعتماد تسمية امل       
التفريق بني املنظمات  واهلدف من ذلك هو من الفصل العاشر منه 71وذلك يف املادة  1945سنة 

رغم أن التسمية قد استخدمت . اخلاصة، والوكاالت مابني احلكومية املتخصصة يف حقوق املشاركة
العشرين املرتبطني مبكتب العمل  القرنمن  العشرينياتعماليني يف بداية من قبل بعض النشطاء ال

 International(واجلمعية الدولية لتشريع العمل  ) International Labour Office(الدويل
Association for Labour Legislation( منظمة غري حكومية   132و عندما قامت . 9سابقا

 Union of"قامت بذلك حتت تسمية إحتاد اجلمعيات الدولية  1910بالتعاون فيما بينها سنة 
International Associations"10 .  

الدولية غري احلكومية، وكل تعريف من  املنظماتالعديد من التعريفات اليت تناولت مفهوم هناك       
فهوم  بشكل وهذا ما زاد من صعوبة التحكم يف هذا امل .هذه التعريفات يعكس مرحلة تارخيية معينة

وسنعمل على  ،دقيق لذلك من الواجب عدم عزل أي تعريف عن السياق التارخيي الذي ظهر فيه
وكذا اجلغرافية اليت كان  ،طالقا من امتداداته التارخييةإنضبط مفهوم املنظمات الدولية غري احلكومية 

مية يف تارخيها، مبراحل مرت املنظمات غري احلكوفقد . املفهوميف رسم مالمح هذا  األثر أكربهلا 
عبرت كل منها عن مميزات خاصة، وآليات ترتبط دف، وطبيعة . خمتلفة، وعرب أجيال متباينة

  :ويوضح اجلدول التايل هذه األجيال اليت اتفق عليها أغلب الباحثني. النشاط، الذي تقوم به

                                                   
8 Martens, Kerstin, ‘Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations’, Voluntas: 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,( Vol. 13, No. 3, September 
2002).p27.  
9 Pierre-Yves Saunier, Author manuscript, published in: Akira Iriye et Pierre-Yves Saunier (Ed.) "The 
Palgrave Dictionary of Transnational History”,in : http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/36/83/69/PDF/DTH_NGOs.pdf  

10 Peter Willetts, “What is a Non-Governmental Organization?”, Advance Reading for participants of 
the Human Rights NGO Capacity-Building Programme – Iraq .in : 

etwork.org/files/3. WhatisanNGO.PDFhttp://www.ihrn 
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 املنظمات غري احلكومية ميثل أجيال): 01( اجلدول رقم 

  :املصدر 
Steve W. Witt , Changing Roles of NGOs in the Creation, Storage and 

Dissemination of Information in Developing Countries,( München: 2006,).p17-18  
  :يتضح لنا ما يلي اجلدولمن خالل هذا 

املرونة اليت تتمتع ا املنظمات غري احلكومية واليت ظهرت يف قدرا على التكيف مع خمتلف  •
 .أدائهابشكل كبري على نشاطها ومستوى  عكستإنالسياقات التارخيية اليت مرت ا واليت 

 .يف اتمع اهلشة واألضعفرها على الفئات التركيز منذ ظهو •
نشاط  أناالهتمام بالتنمية والرفاه االجتماعي السيما على مستوى دول اجلنوب على الرغم من  •

طلق من دول الشمال وهذا ما يعزز الطرح الذي يؤكد على عاملية ومشولية املنظمات إنهذه املنظمات 
  .غري احلكومية

مت للمنظمات غري احلكومية العديد من دقُ ت ا املنظمات غري احلكومية وتبعا هلذه األجيال اليت مر
التعاريف والتصنيفات ،ويعكس هذا التنوع حجم االهتمام الذي حظيت به هذه املنظمات منذ 

  :والتصنيفات نذكر مايلي التعريفاتظهورها من بني هذه 
هلا هدف رحبي؛ وهذا الشرط مييز ليس : املنظمات الدولية غري احلكومية هي تلك املنظمات اليت •

املنظمات غري احلكومية عن الشركات التجارية اليت تعمل من أجل الربح ،وتوزع هذه األرباح على 

  أمثلة  نشاط التركيزجمال و  مستوى التعامل مع القضايا  وعوامل ظهوره أسباب  اسم اجليل
 والثانية األوىلاحلرب العاملية   اإلغاثةجيل 

 االضطهاد الديين
  الكوارث الطبيعية

  اإلغاثةعمليات *  األسبابالتعامل مع املشكلة دون 
االجتماعية للفقراء  اخلدماتتقدمي * 

والفئات اهلشة وضحايا الكوارث 
  .الطبيعية 

  كسفامأومنظمة 
 ذومنظمة إنقا

  اخل....األطفال

جيل االعتماد 
  على الذات

 األفرادازدياد حاجيات 
 االجتماعية واالقتصادية

عدم جدوى التعامل  إدراك
مع القضايا ضمن املستوى 

 .األول
ازدياد اهلوة بني الشمال 

  املتقدم واجلنوب املتخلف

ظهور املشكلة  أسبابالتركيز على 
التخفيف من  أووالعمل على حلها 

  .حدا 

الذاتية للمجتمعات  زيادة القدرات
 .احمللية

العمل على الوصول للموارد 
 .الضرورية واملطلوبة لتحقيق التنمية

القيود اليت حتول دون تنمية  إزالة
  .دول اجلنوب

املنظمات غري 
احلكومية الناشطة يف 

  جمال التنمية
  

جيل املشاركة 
يف السياسات 

  العامة

استمرار الفوارق بني الشمال 
 .واجلنوب

ر القوي  ظهور دو
 ةللمنظمات الدولي

 .اإلقليميةوالتكتالت 
تنامي االحتياجات التنموية 

  .للدول اجلنوب

التركيز على مستوى املشاركة يف صياغة 
  وصنع السياسات العامة الدولية

 .ةالتنميتطوير بيئة دافعة لتحقيق 
 .لألفرادواملشاركة  ةالدميقراطيتعزيز 
سياسة التشبيك  اعتماد

NETWORKING . 
  التعاون مع املنظمات الدولية

املنظمات غري 
احلكومية الناشطة يف 
جمال البيئة وحقوق 

  اإلنسان
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املنظمات الدولية غري احلكومية، وتؤثر يف دولتني على األقل فهي مرفق دويل ومعىن  تعملأعضائها، 
ذي متارسه موجه للدول كافة ،وليس حمليا هذا أا ال ختضع للقانون الوطين، وبأن النشاط ال

،اليت تركز يف أهدافها ونشاطاا على دوهلا فقط  ىكاألحزاب السياسية أو املنظمات السياسية األخر
11.  

  : مضامني كثرية منها إىلفهو يشري "غري حكومي"أما عن تعبري 
تتأسس باتفاقية ما بني  أن مثة اتفاقية عامة هي اليت أنشأت املنظمات غري احلكومية وبأا مل .1

  .  احلكومات
)   NON-STATE ACTORSNSAs( تقدم نظرية العالقات مصطلح الفاعلون غري احلكوميني  .2

ويعكس هذا التعريف . الذي يشمل مجيع الفاعلني على املستوى الدويل ،الذين ال ينتمون للحكومة
 إىل يف نظرية العالقات الدولية ويشري مصطلح الفاعلون غري احلكوميني. ∗فرضيات نظريات الواقعية 

املنظمات غري احلكومية، الشركات، خصوصا الشركات متعددة اجلنسيات، واإلعالم الدويل، :كل من
 ةواجلرمية الدولية املنظمة، وفاعلني آخرين على غرار حركات املافيا، واموعات العسكرية اإلجرامي

أن تعبري الفاعلني غري احلكوميني ال يتعلق فقط و بذلك، جند . 12واإلرهابية على املستوى الدويل
 .باملنظمات غري احلكومية

أنه ال يوجد أي تأثري حكومي ،على األقل مثة شعور رمسي بذلك، وإن كان على املستوى العملي، . 3
العديد من املنظمات غري احلكومية تعتمد على التمويل احلكومي، أو مابني حكومي ،والذي يؤثر 

ويف مايلي سنعرض أهم التعاريف اليت قدمت للمنظمات غري . 13ى استقالليتها بشكل سليب عل
  : احلكومية

• ا مارسيل مريل األستاذف يعركل جتمع، أو مجعية أو حركة " :املنظمات غري احلكومية على أ
 14".بلدان خمتلفة بغرض متابعة أهداف غري رحبية إىلمشكلة  بطريقة دائمة من طرف أفراد  ينتمون 

ا التعريف يركز على طبيعة تشكل املنظمات غري احلكومية اليت تنطلق مع كل جتمع ألفراد ينتمون هذ
الطابع غري الرحبي  إىلبلدان خمتلفة وهذا الطابع الدويل للمنظمات غري احلكومية مث يشري التعريف  إىل

رى غري أن هذا التعريف الذي مييز هذا املنظمات للتفرقة بينها وبني الشركات واملنظمات الرحبية األخ
  .ال يتحدث الطابع االستقاليل هلذه املنظمات الذي تعمل بعيدا عن احلكومات وتدخالا

                                                   
11 Anna,karimlindblom,Non-governmental organizations in international law.(UK:Combridge 
university press,2005). p, 41 

.ث يف السياسة الدولية املقصود أساسا ذه الفرضيات هو أن التفاعالت ينب احلكومات تشكل العالقات احملورية واهلامة يف إطار البح  ∗  
 ص، ،) 2006اوكتوبر مركز برغهوف لإلدارة البناءة للرتاعات ،(اتمع املدين ومعاجلة الرتاعات التجاذبات واإلمكانيات والتحديات  يوسف،حجازي ،: ترمجة مارتينا ،فيشر،12

04.   
13 Anna,karimlindblom, op cit., p46. 
14 Josépha laroche, politique internationale, (Paris, librairie génerale de droit et de jurisprudence, 
E.J.A.,2eme ed.,2000),p.134. 
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الدولية غري احلكومية هي منظمات تعتمد على فواعل مستقلة من غري احلكومات  املنظمات  •
جل تقدمي أ على العمل التطوعي والعمل من التأكيدوهي منظمات غري رحبية قاعدا  ،والشركات
 :16وذلك حسب  أشكالعدة  إىل املنظمات غري احلكومية  و تصنف . 15"اخلدمات 

  types of sizeاحلجم   .  types of undertakeنوع االلتزام ،.types of activitiesنوع النشاط 
  .types of sources of fundingمصادر التمويل  .types of sectoral focusجمال التركيز 

الطابع غري احلكومي هلذه املنظمات، غري أنّ مصطلح فواعل ال يعرب عن  إىلا التعريف فهو يشري أما هذ
طبيعة األعضاء املنضمني هلذه املنظمات ذلك أم أفراد من دول خمتلفة جتمعهم أهداف وغايات 
مشتركة وال يرتبطون بأي حكومة، وهذا التعريف جيد جدا من حيث تصنيفه للمنظمات غري 

ومية حيث تعترب هذه أهم التصنيفات اليت توصل إليها الباحثون املهتمون مبجال املنظمات غري احلك
 . احلكومية

 ةواإلجتماعيمنظمات غري رحبية دف خلدمة املصاحل  هياملنظمات الدولية غري احلكومية  •
اسية مبا وسي واجتماعية اقتصادية أهدافمعنية بتركيز جهودها والعمل على  أاواحلضارية كما 

هذا التعريف إضافة هامة ملفهوم  .17 اإلنسانمحاية البيئة وحقوق  تشمله من عدالة تعليم،صحة،
تنشط فيها املنظمات غري  أناملنظمات الدولية غري احلكومية فهو يتطرق للمجاالت اليت ميكن 

 .احلكومية مع اإلشارة الطابع غري الرحبي هلذه املنظمات
 إىلجتمع بني مواطنني متطوعني ال دف  حكومية،كومية هي هيئات غري املنظمات الدولية غري احل •

من أجل محاية وحتسني قيم، ومصاحل  لوالدويل، وتعمالربح وتعمل على املستوى احمللي والوطين 
 إىلهذا التعريف يعد أكثر مشوال مقارنة بالتعاريف السابقة، حيث أشار . 18املواطنني الذين متثلهم

وكذا طبيعة العضوية اليت تعتمد على التطوع كما تندرج املستويات الثالث اليت   يكومطابعها غري احل
فيها نوع من الغموض " مصاحل املواطنني "و" القيم "تعمل فيها املنظمات غري احلكومية، غري أن تعبري 

القيم مصطلح  أنه هذه املنظمات كما أجلوااللتباس وال تعرب بشكل دقيق عن اهلدف الذي تعمل من 
تعريف يقدم ملصطلح أو مفهوم البد  أي إنحيتاج مزيدا من الشرح، فأي القيم يقصد ؟ هلذا السبب ف

 .أن يتحرى صاحبه الدقة والوضوح

                                                   
15 Sara Michel,the role of N G Os in human security .( u k,harvad university, 2002),p04 
16 Ibid,p04 
17 Gayle Allard,the influence of government policy and N G Os on capturing private 
investment.(Madrid :the organizers of OECD global forum on international investment ,2008),p04 

18 James Robinson , Elective Affinities in Latin America: TNAs and the State( México: Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, 2006). p04  
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: أنواعثالثة  إىلمن التعاريف أيضا من يكز على أنواع املنظمات غري احلكومية  حيث يقسمها 
 Operationalغري حكومية عملياتية  منظمات advocacy NGOsمنظمات غري حكومية دفاعية 

NGOs, ؛ منظمات غري حكومية هجينة  hybrid NGOs19. 
مصاحل  أجلهي منظمات تعمل على املستوى الوطين والدويل من  :حكومية دفاعيةمنظمات غري .1

 .الدفاع عن قضاياها بنفسها أوصوا  إيصالاموعات اليت ال تستطيع 
متنح السلع واخلدمات لزبائنها  أوهي املنظمات اليت تقدم :  ةمنظمات غري حكومية عملياتي.2

 .ويرتكز دورها على جتسيد برامج للتنمية احملتاجني هلا 
 .هي تلك املنظمات اليت تقوم باملهمتني السابقتني معا :  منظمات غري حكومية هجينة.3

واجتهدوا من أجل صياغة  إذن فقد حاول العديد من الباحثني تقدمي تعريف للمنظمات غري احلكومية
غري أنّ تعريفام هذه تصطدم خبلفيام . تعريف يكون ملما بكل جوانب هذا النوع من املنظمات

 1991يف عام حاول    clark العلمية والثقافية ما جيردهم نوعا من املوضوعية املطلوبة، غري أنّ األستاذ
دولية غري حكومية حيث مييز بني ستة فئات اما مبفهوم املنظمات الإمل أكثريبدو  تعريف أن يقدم

  :للمنظمات غري حكومية هي
 .واإلغاثةوكاالت الرفاهية .1
 .التقيناإلبداع منظمات .2
 .اخلدمة العامة ) متعهدو(مقاولو .3
 .منظمات التنمية .4
 .منظمات تنمية القاعدة الشعبية.5
نظمات غري احلكومية تعريف امل أنيرى  clark فاألستاذبالتايل ، 20.والشبكات ،الدفاع منظمات.6

.                                               أخريشمل جزء وال يشمل جزء  أنوال ميكن  ،تالفئا أو األصنافيشمل كل هذه 
املعيار : التالية طالقا من املعايريإنميكننا الوقوف على مفهوم املنظمات الدولية غري احلكومية  قمما سب

  .األخالقياملعيار السياسي واملعيار  القتصادي،املعيار ا ،ياالجتماع
جتمعات  أاعلى - هذا املعيار حسبه -تعرف املنظمات الدولية غري احلكومية :املعيار االجتماعي.  1
 .، ال تتمثل فيها احلكومات وليس هلا هدف رحبياألفرادحركات تضم عددا من  أومجعيات  أو

طالقا من طبيعة إنهلذه املنظمات  االجتماعيالبعد  على ربوكم غضبان األستاذيف هذا التعريف يركز 
كما يتضح هذا املعيار من خالل اخلدمات اليت تقدمها .فقط األفرادواليت تنحصر يف  هاالعضوية في

                                                   
19 Ibid,p.03 
20 John Farington ,Antbony Bebbington and other,reluctant partners?nonـ governmental 

organization the state and sustainable agricultural development .(london ,the tylor a&francise 
library,2005),p03  
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معظم املنظمات الدولية غري احلكومية، حيث تركز على تقدمي املساعدات املختلفة لألفراد يف خمتلف 
  ...احلقوقية، التنموية،ااالت اإلنسانية، 

غري احلكومية  ةاملنظمات الدولياملعايري املميزة ملفهوم  أهميعد هذا املعيار من  :ياالقتصاد املعيار.2
الكثري من التعاريف املقدمة ف .الرتباطه الكبري بنوع النشاط وطبيعة العمل الذي تقوم به هذه املنظمات

، كما توجد  العديد من "غري رحبية "منظمات  أاللمنظمات الدولية غري احلكومية تركز على 
للداللة على مساحة النشاط "القطاع اخلريي:"تطلق على املنظمات الدولية غري احلكومية ب الدراسات

 إمنانشاط ال يهدف للربح الشخصي  األساساالجتماعي الذي متثله املنظمات غري حكومية وهو يف 
ربح  أي احلكومية ليس هلا هدف رحبي، بالتايل فهي ال توزع املنظمات الدولية غري .للصاحل العام 

على أعضائها املؤسسني هلا، ألن هدف هؤالء األعضاء هو فقط حتقيق األهداف اليت مجعتهم، وهي 
إحداث التنمية يف دولة أو  إىلاألهداف اليت ميزم عن منظمات وهيئات دولية أخرى ،مثال أن دف 

جند التعريف الذي يعرف املنظمات الدولية  الصدديف هذا ..حايا الكوارثمنطقة فقرية ،أو رعاية ض
تلك املنظمات ذات البريوقراطيات الكبرية، ومتلك ميزانيات قيمتها ماليني : غري احلكومية بأا

الدوالرات، وبعض هذه املنظمات تركز على إحداث تنمية على املدى الطويل ،وهناك منها من يركز 
  ..صري السيما يف حالة الكوارث الطبيعية أو الرتاعات على املدى الق

نتلمس هذا املعيار عند حماولتنا تعريف املنظمات الدولية غري  أنميكننا : والقانوين املعيار السياسي.3
ال ترتبط باحلكومات أي ال تتصف بالطابع الرمسي ،فهي  املنظماتهذه  أنطالقا من إناحلكومية 

 أداءمراقبة  إىلتعمد  إابل ،كثرية مع مواقف حكوماا  أحياناينة يف مواقفها مستقلة يف قرارها ،متبا
ارتبط هدف هذه املنظمة  إذاتهاكاا خاصة إنوفضح  أخطائها،تتبع  إىليف حماولة منها ،احلكومات
نني اليت متس املواط األهدافغريها من  أو ،حماربة الفقر أو اإلنسانمحاية حقوق : مثل إنسانية بأهداف

فهذا املعيار يهتم بالعالقة بني املنظمات الدولية غري احلكومية .وتتصل حبيام اليومية ،بصفة مباشرة
كما يتضح املعيار القانوين يف التعاريف اليت تتناول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  .واحلكومات

هلا حقوق  أيللشخصية القانونية امتالك هذه املنظمات  إىل التعاريفغري احلكومية، حيث تشري هذه 
نطالقا من احلقوق املكفولة لألفراد كاحلق يف التعبري والتجمع إوعليها التزامات ،وتنبع هذه الصفة 

وهي احلقوق املقدسة يف القانون الدويل، ويف خمتلف القوانني الوطنية، وهذه احلقوق ال ميكن أن 
املنظمات خاضعة للقيود املعيقة لنشاطها،  تكيف حسب أهواء احلكومات وبالتايل لن تكون هذه

والشخصية القانونية للمنظمات غري احلكومية . السيما على مستوى التمويل، أو شروط العضوية
اكتساب الشخصية القانونية تندرج ضمنه مسؤوليات  نمعناها أن هلا احلق يف أن تقاضي وتقاضى أل

21. 
                                                   

21 Neilma,Gantner,Helen ,Morris,”Toward an enabling legal environment for civil society,The 
international Journal of Not-for-profit law.(Kenya,jssue1;November,2005):p04. 
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يندفعون  إذهذه املنظمات  ألعضاءيف الطابع التطوعي  اأساسيتجلى هذا املعيار  :األخالقياملعيار .4
طالقا من احلس املشترك باجلماعة والتضامن ، إنو كذلك  الذاتية، إرادمطالقا من إنتشكيلها  إىل

فئة معينة حيث جند منظمة دولية غري حكومية  أوحيث يتقامسون هدفا واحدا هو الدفاع عن قضية ،
 أخرىأي قضية  أو إفريقيايركز على قضية الفقر يف  أعضائهانشاط  أن إالمقرها يف النمسا مثال 

السمات املميزة  أهممن  يه ةللمنظمات الدولية غري احلكومي -أي الطابع التطوعي- فهذه اخلاصية ..
 .هلا

تعريف شامل للمنظمات الدولية غري احلكومية ال بد من اجلمع بني خمتلف هذه  إعطاءحىت نتمكن من 
للمنظمات الدولية غري احلكومية هي اليت جتمع بني كل هذه املعايري وقد   الشاملة التعاريفف. املعايري

الس  أمثلتهاقامت العديد من اهليئات املعنية بنشاط املنظمات الدولية غري احلكومية  ذا من 
حتديد  جلألتتوفر  أناملتحدة حيث حدد مجلة من الشروط اليت ينبغي  لألمماالقتصادي واالجتماعي 

  :مفهوم املنظمات غري حكومية وهي
  .املتحدة األمم وأعمال أهدافتساعد على حتقيق  أنجيب على املنظمات غري حكومية . 1
  .تضمن شفافية مواردها أن و دائمني وأعضاءومبقرات حمددة  تكون هيئة ممثلة رمسيا، أنجيب .  2
  .التكون رحبية أنجيب . 3
  .للتفرقة بينها وبني حركات التحرر ؛ال تستخدم العنف أن جيب . 4
  .ن الداخلية للدولوعدم التدخل يف الشؤ مبدأحتترم  أنجيب .5
 .حكوميةبواسطة اتفاقيات  تتأسس أنجيب 6
 22.األقلسنوات على  10نشاطاا  أداءيف  تستمر أنجيب .7

ملتحدة ا األممالس االقتصادي واالجتماعي ومن ورائه  أن النقاطيتضح من خالل هذه   
تعريف  إعطاءوبذلك جتاوز اجلدل حول ، بوضع الشروط لتصنيف املنظمات غري احلكومية ىاكتف

 األممعلى مدى قدرة هذه اهليئات على احترام مبادئ ميثاق  أساساشروط ترتكز  وهي .موحد هلا
لس التحدي الذي متثله هذه اهليئات للدول وهو ما جعل ا، املتحدة، كما يعكس الشرط السادس

  .مميزات هذه املنظمات كأحديضع هذا الشرط 
تعمل  منظمات: بناء على ما تقدم، ميكننا تعريف املنظمات الدولية غري احلكومية على أا       

تقدمي اخلدمات والسلع بشكل  إىلواليت دف . عضوية ونشاطا :بصفة مستقلة عن إرادة الدول
يربطها باملستويات ، شبكي إطارعاملية يف  أو،ية دول: على مستويات، تعمل تطوعي و غري رحبي
على مستوى كل دول العامل عرب الفروع ،تنشط املنظمات الدولية غري احلكومية  . احمللية والوطنية

                                                   
22 John Baylis& Steve Smithe ,the globlazation of world politics ,( oxford: oxford university 

press,third edition,2003),p437. 
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 إىل إنسانيةاجتماعية تنموية ونشاطات اغاثية  قضاياتتنوع القضايا اليت تم ا من  و املنتشرة هلا
  .اخل............ومحاية البيئة اإلنسان جانب االهتمام بترقية حقوق

، قد يتشابه مع تركيب وسلوك القطاع احلكومي، املنظماتإنّ التركيب والسلوك عند هذه       
متلك درجات عالية من اإلبداع واملرونة والتكيف الذي : واخلاص إال أا ختتلف يف نقاط هامة  فمثال

طاع احلكومي واخلاص ،ويكون هذا التكيف على مستوى جنده يف هذه املنظمات وال يتوفر يف الق
توظف الكثري من اليت  املنظماتوعوامل أخرى سامهت يف قوة هذه ...اختيار األعضاء أو التمويل 

فازداد ت بذلك قوا وأمهيتها يف . العاملني وترصد ميزانيات ضخمة تساعدها على القيام مبهامها 
: ساعدت عليه عوامل  أخرىتشار الكبري ناإل هذا النمو املتزايد و لكنو. السياسات الدولية املختلفة

 غري احلكومية  الدوليةاملنظمات  السيما ، عامل اللغة الذي تركز عليه املنظمات غري احلكومية مثل 
 أكربتشارها بقدر ما جند عدد إن، فبقدر املنظماتيف نظر هذه  من بني الوسائل اهلامة اللغة  أنذلك ،

 :التايلاجلدول ن ذلك يكما يب ات اليت تعمل ا هذه املنظمة من اللغ
  اللغات املستخدمة يف بعض املنظمات الدولية غري احلكومية) : 02(رقم  جدول

  اللغة املستخدمة  اسم املنظمة   املستخدمة  ةاللغ  اسم املنظمة 
 

Africa Action 
  

 
  ليزيةجناإل
  

Human Rights Watch  والصينية،والربتغالية العربية:  هي األساسية اللغات، 
 من وغريها يةإنواالسب ،الروسية ليزيةجنواإل والفرنسية

  . األخرى اللغات
 

Amnesty 
International 

  

 ليزية،الفرنسية،االسبانيةجناإل
  اللغات من ،وغريها العربية

 
Oxfam International 

  

 
  . أخرى تواالسبانية وبلغا والفرنسية ليزيةجناإل

Anti-Slavery 
International  

 ليزية،الفرنسيةجنإل
  . العربية ،االسبانية

Terre des Hommes 
International    

Fédération  
 

  واألملانية ليزيةجنواإل الفرنسية

 
Doctors 
Without 
Borders 

  

 
 ولغات ليزيةجنواإل الفرنسية
  أخرى

Women’s International 
League for 

Peaceand Freedom  
  العديد من اللغاتتعمل ب

  
   Ө   ǚ: Steve W. Witt , Changing Roles of NGOs in the Creation, Storage and Dissemination 

of Information in Developing Countries, K · G · Saur München 2006,p29  
ية، جند عامال آخر وهو عامل اللغة يف ازدياد دور املنظمات الدولية غري احلكوم أمهية إىل إضافة       

من الدول وفقا  العديديف  تتوزعالتوسع اهلام ملقرات وفروع هذا النوع من املنظمات غري احلكومية إذ 
يف دعم نشطات وعمليات املنظمات غري احلكومية  املساعدللسياق السياسي واالجتماعي والثقايف 

  :وهذا ما سيتضح من خالل اجلدول التايل 
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  .ميثل عد مقرات املنظمات غري احلكومية يف عدد من الدول: ) 30(رقم  جدول

  احل.غ.عدد مقرات م  الدولة  احل.غ.عدد مقرات م  الدولة
  42  كندا  291  أ.م.الو

  38  هولندا  133  بريطانيا

  33  ايطاليا  132  فرنسا

  29  اهلند  111  سويسرا

  26  املانيا  82  بلجيكا

  
 Nations unies: liste des organizations non-gouvernmentales dotees du statut consultatif: المصدر

aupres du conseil economique et social du secretariat generral et des institutions specialisees, 
Nation Unis 1997  

         
 اليت تعمل على حتسني قطاع اخلدمات مسامهااالدولية غري احلكومية  املنظماتتقدم 

ويشمل ذلك املتابعة األعمال، بالتعاون مع احلكومات ورجال  أوبالعمل منفردة  االجتماعية وذلك
 العام، الرأيتتوافق مع اهتمامات  إذوحتظى بدرجة من الشرعية يف نظر اتمع الدويل  .لألداء

 تعمل وذلك بسبب الشبكات الكثيفة اليت اخلواص، أومن احلكومات  أكثروتستطيع تلبية احلاجات 
يف تناوهلم ملختلف القضايا على عكس احلكومات  أعضائهااخلربة التقنية اليت ميتلكها  إىل إضافةفيها 

23. 
زيادة هامة ومثرية لنشاط املنظمات  ،20األخري من القرن خالل العقد  العامللقد عرف          

من خالل النشاطات اليت  واسعاالدويل ،وباتت متثل طيفا  املستوىالدولية غري احلكومية السيما على 
" ثورة املنظمات غري احلكومية "باتت تعرف ب  أادرجة  إىلتقوم ا واخلدمات اليت تقدمها ،

  .25املتزايدة اليت باتت تلعبها يف السياسة العامة الوطنية والدولية  لألدوارنظرا  ∗"ثورة القطاع الثالث"أو
واحلكومات السيما  اإلعالماتت اليوم تتصدر اهتمام وسائل فاملنظمات الدولية غري احلكومية ب       

ال سيما  ∗نشأاللتوسع الذي شهدته هذه املنظمات منذ  أساساويرجع ذلك  يف الدول املتقدمة،
 إطاراتشكل  أنمتكنت املنظمات الدولية غري احلكومية من  إذالتوسع الذي مس جماالت اهتمامها 

 :∗∗هذه املنظمات نورد ما يلي أمثلةخمتلف ااالت ومن مؤسسيا ووعاء تنظيميا هاما يف 
                                                   

23 Gayle Allard,op,Cit,p4 
24 David,Lewis,the management of non –governmental development 
Organization .(London,Routledge,2001).p,2 

حيث كانت تبشريية الدور باألساس ،لقد مرت املنظمات غري احلكومية بتطورات كبرية منذ ظهورها إذ كانت بداياا األوىل على شكل مجعيات تطوعية ملواطنني ذات صبغة دينية ∗
  من طرف جيوش احلمالت الصليبية   1099بإنشاء مجاعة مالطا 11أو   إنسانية الغاية والبداية اهلامة كانت يف القرن

.من الدراسة يضم مناذج أخرى لبعض املنظمات الدولية غري احلكومية مع النشاطات اليت تقوم ا 01رقم امللحق  ∗∗  
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  مناذج لبعض للمنظمات الدولية غري احلكومية ومقراا) 04(رقم :جدول 
  دولة املقر  اسم املنظمة  املقردولة   اسم املنظمة

    PLAN internationalمنظمة  بريطانيا  Action Aidمنظمة معونة العمل 
l 

  بريطانيا

الواليات املتحدة   مليةالعا منظمة كري
  األمريكية

  فرنسا  منظمة جمموعة التنمية

  النرويج  املنظمة النروجيية للمساعدة الشعبية  فرنسا  بال حدود أطباءمنظمة 
الواليات املتحدة   الطفولة إنقاذصندوق 

  األمريكية
  بريطانيا oxfamكسفام أومنظمة 

  اسبانيا intermonمنظمة   سويسرا HELVETASمنظمة 
الواليات املتحدة   اإلنسان ألرضحتاد الدويل اال

  األمريكية
    

  : املصدر
 37ص). 2009اجلزائر ،دار هومه ،.(املنظمات الدولية غري احلكومية يف القانون الدويل بني النظرية والتطبيق .سعد اهللا عمر، 
.  

يف ظل العوملة املباشر حول العامل  األجنيبمستويات التجارة واالستثمار  يف ظل تزايد       
globalization    أساسيةباتت املنظمات الدولية غري احلكومية تلعب دورا هاما حيث تعمل كقنوات 

يف الربط بني خمتلف التفاعالت اليت تفرزها العوملة السيما الربط بني املستوى احمللي الوطين واملستوى 
  . 26الدويل والعاملي 

منظمة غري حكومية تم وتركز نشاطها على  50.000من  ثرأككان هناك  20اية القرن  مع       
حيث ال يوجد .  27مليون فرد 250القاعدة الشعبية يف الدول النامية ونشاطاا كانت تؤثر على حياة 

دور كبري للمنظمات غري احلكومية يف هذا النقاش سواء يف  إعطاءاملساواة دون  أونقاش عن الفقر 
االجتماعي من طرف  فاقناإلفاض إخنللحكومات و ةالالمركزيفنظام  28دول اجلنوب أودول الشمال 

   .اال الكبري للمنظمات غري احلكومية أتاحت األخريةاملؤسسات املالية الدولية يف العقود 
ىل لظهور املنظمات غري احلكومية كان هدفها تقدمي اخلدمات يف ااالت اليت ويف البدايات األ      

ات هذه إجنازلكن مع التسارع الكبري يف . ∗لة،أو جتاوزا لسبب من األسبابعجزت فيها الدو
فعلى الرغم من أا تعمل بصفة مستقلة عن الدول إال  شريك هلا، إىلتقلت كبديل للدولة إناملنظمات 

تشارا السيما يف إنوأكثر  اأن التعاون مع احلكومات يف تقدمي خمتلف اخلدمات أصبح أكثر شيوع
                                                   

26 Gayle Allard,op,Cit,p02 
27Ibid ,02  
28.SARA, Michael,op,Cit,p03 

   :هناك ثالثة عوامل أساسية عززت من تدهور دور الدولة املركزي ∗
  .عدم االتساق املعريف ما بني السلوك السياسي للدولة والبيئة الدولية والداخلية واملعلومات اليت تتلقاها الدولة - 
الشركات املتعدية القوميات واملؤسسات الدولية والتكتالت االقتصادية مما افقد الدولة وظيفة لرفاه االقتصادي اليت كانت تسعى نزعة التمركز االقتصادي اليت تستند اىل سيطرة - 

  .إليها 
نزعة التشتت االجتماعي اليت أفقدت الدولة قدرا على حتقيق التماسك الداخلي وتشتت سلطاا الداخلي-    
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لنشاط املنظمات غري احلكومية وتثمينها  تتشجيع احلكوما إىلويرجع سبب ذلك  األخريين،العقدين 
  .لدورها
التوجه املتزايد حنو اخلوصصة والتقليل من دور الدولة يف خمتلف القطاعات السيما االقتصادية         

ومية زاد يف مصداقيتها الطابع التطوعي وغري الرحبي ،الذي تتسم به املنظمات غري احلك إىلمنها،إضافة 
 Socialعلى حساب الدولة ،كما أن املنظمات غري احلكومية، تشجع على التغيري االجتماعي 

Change   ومحاية احلقوق الفردية)protect individual rights(؛ مبراقبة)monitoring(تقاد إن، و
 أوت االجتماعية وقوى السوق عن طريق تأثري السياسا)  criticizing government(احلكومة

،كل هذه العوامل وغريها كانت  )  influencing social or market policies(سياسات السوق 
سببا يف زيادة أمهية هذه املنظمات من جهة ، ويف حتديد نوع العالقة اليت جتمع بني املنظمات غري 

عن  –وهذا احلديث . ان كثريةاحلكومية والدولة،واليت طاملا متيزت بالتوتر أحيانا والعدائية يف أحي
التساؤل عن أهم اخلصائص اليت تتميز ا املنظمات غري  إىليقودنا  - تأثرياا وعالقاا بالدولة 

  .احلكومية، وهذا ما يتناوله املطلب الثاين من هذا املبحث

  أهم خصائص املنظمات الدولية غري احلكومية:املطلب الثاين 
 ري احلكومية، يعرف جدال كبريا من حيث املفهوم، كما رأيناإن موضوع املنظمات غ        

،وكذا من ناحية حتديد اخلصائص واملميزات اليت تنفرد ا املنظمات الدولية غري احلكومية ، سابقا
، ) size(التنوع الكبري الذي تشهده، من ناحية احلجم  إىليرجع  فوسبب هذا اجلدل واالختال
، وطرق النشاطات  ،وأشكاهلا ،وبناها اهليكلية  ) fields of action  (واملوارد، وجماالت النشاط 

،التنمية ) human rights(  ،والفئة املستفيدة من هذا النشاط ،فهي تنشط يف جمال حقوق اإلنسان 
)development  ( البيئة،  )environment( املرأة ،)women ( الشباب  ،)youth ( حركة السالم ،
)peace movement( احلد من الفقر ،)poverty reduction ( املساعدة الدولية ،)international 

aid( إعانة الالجئني ،)refugee relief ( ضد الفساد ،  )anti-corruption ( العدالة االقتصادية،
)economic justice ( الرفاهية،)welfare( حقوق املستهلك ،)consumer rights (29 . فتنوع

يف تقدمي اخلدمة، املراقبة، تقييم احلاجات، الدعوة للتدريب التعليم، التنسيق، التمويل، النشاطات يظهر 
، فهذا التنوع على مستوى جماالت النشاط، ....،) campaign(تقييم واقتراح السياسات، احلمالت 
  .صعوبة حتديد خصائص املنظمات غري احلكومية   إىلوطرق هذا النشاط كل ذلك يؤدي 

                                                   
29 Bidet, Eric ,"‘Explaining the Third Sector in South Korea ",International Journal of Voluntary 

and Nonprofit Organizations,( Vol. 13, No. 2, June 2002 ):278  
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املنظمات غري  زمن اخلصائص اليت متيب املهتمني باتمع املدين ومنظماته يتفقون على مجلة إال أن أغل
 ، كاجلمعياتواملسميات اليت قد تلتبس على الدارسني هلذا املوضوع األخرىعن التنظيمات احلكومية 

  :وهي هذه اخلصائص أهموفيما يلي نورد ، ∗املؤسسات اخلريية أو
حيث تتمتع املنظمات غري احلكومية عموما بدرجة عالية من :  لشرعيةدرجة عالية من ا :أوال

 انشاطاالعام والقاعدة الشعبية اليت تستهدفها من خالل  الرأيواملصداقية ال سيما يف نظر  ،الشرعية
إن ما زاد يف هذه الشرعية هي اعتماد املنظمات الدولية غري احلكومية على مبادئ أخالقية . املختلفة 
  .30... قيم التضامن ، الصدق،: مثل  واضحة
حيث تعمل املنظمات الدولية غري احلكومية على :  التناغم والتجاوب اجليد مع القاعدة الشعبية:ثانيا

شغاالت للفئات والشرائح االجتماعية اليت تستهدفها ناإل خمتلفتلبية خمتلف احلاجات ،والتعبري عن 
بالتايل  متثل مصاحلها بنفسها؛ أنال تستطيع  أو وماا،من طرف حك واإلقصاءواليت تعاين التهميش،

متثل مصاحل  أنتعرب املنظمات الدولية غري احلكومية عن هذه احلاجيات وهذا ما نعرب عنه بالتناغم أي 
فهو العمل على  بعن التجاو أما. أخرىمصاحل جهات  أو أعضائهاهذه الفئات املعنية وليس مصاحل 

طباعاا إنمعرفة  أجل هذه املنظمات وبني القاعدة الشعبية اليت متثلها وهذا من بقاء االتصال الدائم بني
اليت قدمت هلا ومن مثة معرفة مدى قدرا على التمثيل اجليد هلا وهو ما  باخلدماتومدى قناعتها 

 .يؤسس للثقة بينهما
يزات اليت تتميز ا من بني املم أناملقصود ذه اخلاصية هو  :∗∗الشبكية اختالف البنية :ثالثا

كثيفة من التفاعالت  Network املنظمات غري احلكومية عن الدول والشركات هو ارتباطها بشبكة
وتوفر هذه البنية الشبكية مسارات موثوقة لتدفق  .والعالقات،اليت تدعم نشاط هذه املنظمات

امي مستويات احلوكمة هلذه املنظمات ال سيما يف ظل تن األداءاملعلومات والكفيلة برفع مستوى 
واليت تعتمد على ارتباطات خمتلفة ملستويات متنوعة حملية ودولية وعاملية  global governanceالعاملية 

ولعل ابرز هذه االرتباطات عالقة املنظمات الدولية غري احلكومية باملنظمات الدولية على غرار منظمة 
جانب التنسيق مع  إىل األورويباالحتاد  إطارمات يف املتحدة وكذا املوقع الذي حتتله هذه املنظ األمم

                                                   
خريية و منافع عامة ال من ريعها على أغراض  لإلنفاقتقوم هذه الصيغة على أساس وقف أموال معينة من العقارات أو املنقوالت :    Foundation :خريية :اجلمعـية*    

ؤسسها ي Association .       :اجلمعـية  2-. أو لإلنفاق على بعض ما يكون موجودا من هذه اهليئات بالفعل   كإنشاء املستشفيات أو املدارس أو املالجئ, تستهدف الربح 
 –أو فئة اجتماعية ما , أو خدمة أعضاء اجلمعية –، بدافع حب اخلري وخدمة الغري ) م لعدد األعضاء املؤسسني حيدده القانون، كما حيدد مواصفا  حبد أدىن(  عدد من األشخاص

اليت تقوم على أساس  خبالف املؤسسة اخلريية, وتعتمد اجلمعية يف متويل أنشطتها على اشتراكات األعضاء وتلقي اهلبات واحلصول على املساعدات مبا يف ذلك املساعدات احلكومية 
  . اإليقاف

30 SARA, Michael,op,Cit,p03 
 استعملت كلمة الشبكة بطرق خمتلفة تشري كلمة الشبكة يف مفهومها التقليدي إىل علم اهلندسة االلكترونية إال أنه قد مت استخدامها مؤخرا يف جمال العمل التنموي ،وبالتايل: الشبكة 

تاج أو خمرجات النشاط ويف جمال املنظمات غري احلكومية فالشبكة تعين اإلطار الطوعي أو االختياري تضم فالبعض يستخدمها على أا نشاط التشبيك والبعض األخر يستخدمها كن ∗∗
ري وتطرح ال والتواصل متثل مصدرا للقوة والتأثأفرادا أو جمموعات أو منظمات بطريقة أفقية غري تراتبية دف إىل تبادل املعلومات  واخلربات واالتصال ومن مث فالشبكة هي آلية لالتص

.إطارا تضامنيا لتفعيل الدور وتقدمي املساندة للمنظمات غري احلكومية     
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فاملنظمات غري احلكومية هلا قدرة كبرية على بناء االئتالفات املختلفة  بعض ممثلي القطاع اخلاص
  .31قضايا كربى أوملعاجلة مشاكل مؤقتة ،

نظمات الناشطة فاملهذه املنظمات على أعضاء من ذوي اخلربة التقنية  تضمحيث : اخلربة التقنية: رابعا
و الناجتة غالبا عن العمل يف  جمال عملهايف هلا خربات كبرية ومتنوعة  اإلنسانيف جمال حقوق 

 .األوضاع الصعبة أو العمل مع السكان احملرومني
كفاءة املنظمات الدولية غري احلكومية تكمن يف طبيعة نشاط هذه : الفعالية والكفاءة املتميزة: خامسا

الوقت واجلهد  األشخاصما يعين تقليال للنفقات بقدر ما يكرس ، مات تطوعيةاملنظمات فهي منظ
وهذا ما خيتلف عن النمط الذي تعمل  جماين وتطوعي، أساسعلى  حلول للمشاكل العامة، إلجياد

وال تزال هذه  وفقه احلكومات املستقلة جبهاز بريوقراطي يعاين من تضخم املوظفني والتكاليف الكبرية 
   .تركز على ضرورة البحث الدائم عن خمتلف األساليب اإلدارية الفعالة لزيادة كفاءا املنظمات 

ركز العديد من الباحثني واملهتمني باملنظمات غري احلكومية على اخلصائص اإلدارية هلذه       
املنظمات وكيف ساعدت هذه اخلصائص يف زيادة تكريس الدور الذي تقوم به وتقوية شرعيتها بني   

الذي    (Pierre-Yves Saunier)خمتلف الفواعل غري الدوالتية  االخرى  من هؤالء الباحثني جند  
غري احلكومية  خالل  تطور اجلوانب التنظيمية واجلوانب املتعلقة بطاقم  املنظمات نظرة على قدم 

متر عرب حيث الحظ أن عضوية املنظمات غري احلكومية الدولية كانت وال تزال . القرن العشرين
إذ مت إنشاء الفروع الوطنية لتلك املنظمات كوسيلة مالئمة إلدارة األعضاء و . اخلطوط الوطنية

التمويل من جهة و كذا  كاعتراف بأمهية الساحة الوطنية يف العمل الطوعي، كهدف وكمجال 
و ذلك  . 1919وكانت دولة بلجيكا أول من أنشأت وضعا قانونيا للجمعيات الدولية سنة . للنشاط

قبل أن يقوم جملس أوروبا بوضع اتفاقية أوروبية لالعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غري 
  ).1986لسنة   124االتفاقية رقم ( احلكومية الدولية 

لقد حاولت بعض اجلماعات الطوعية، خرق هذه الطبيعة التنظيمية الوطنية، حيث تصورت        
فرعا عامليا لكن نظام الفروع الوطنية ظل  1924السالم واحلرية سنة  الرابطة الدولية للنساء من أجل

 Henri و  Paul Otletالشكل األساسي الذي مت تطويره من قبل نشطني دوليني مثل 
Lafontaine32     . السبب قد يرتبط مبجال عمل املنظمات الدولية غري احلكومية فهي قريبة  أنكما
من الربامج احلكومية اليت جتد صعوبة  أكثرباحتياجام  أدرىيل فهي بالتا األفرادمن  أومن اجلمهور 

 .مع قاعدا الشعبية أحدثتهايف تلبية االحتياجات وتقدمي اخلدمات بسبب الفجوة الكبرية اليت 

                                                   
31 Hulme, David & Edwards, Michael ,NGOs, States and Donors: Too Close for Comfort? 

(Macmillan Press Ltd ,1997) p28 
32 Pierre-Yves Saunier,op.,cit. 
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حتقيق  إىلاملنظمات غري احلكومية متتاز بأا منظمات تطوعية ال تسعى : الطابع غري الرحبي : سادسا
  .33على خالف الشركات التجارية اليت تتأسس من أجل حتقيق الربح  ربح أو مكسب

فاملنظمات غي احلكومية تنشط بعيدا عن احلكومات، فهي مستقلة يف : الطابع غري احلكومي: سابعا
  .قراراا، ومتويلها، وطرق عملها، فالطبيعة غري احلكومية مالزمة هلذه املنظمات

نظمات الدولية غري احلكومية من أن تكون أحد الفواعل اهلامة إنّ هذه اخلصائص وغريها ، ساعدت امل
واليت تضطلع بأدوار كبرية على صعيد التكفل بالقضايا العاملية ، اليت أصبحت عبئا ثقيال على الدول  

تعاون اجلميع  كما  إىلفهي حتتاج  –بصفة منفردة  - إذ ال ميكنها أن جتد احللول ملشاكل عاملية  
هي من  اإلنسان على صعيد املنهج املتبع يف إدارة هذه املشاكل، فقضايا البيئة وحقوق تغيري إىلحتتاج 

أهم التحديات العاملية اليوم وبالتايل بات من الضروري البحث عن أساليب واليات جديدة أكثر جناعة 
القضايا  وفعالية وتبلورت هذه الغاية يف أسلوب جديد للحكم يوفر مكانيزمات للتسيري اجليد ملختلف

وهو ما يطلق عليه احلوكمة، وسنحاول يف سياق املطلب التايل التركيز على هذا األسلوب وكيف 
  .استفادت منه املنظمات الدولية غري احلكومية يف إدارة القضايا اليت تدافع عنها 

 املنظمات الدولية غري احلكومية واحلوكمة العاملية: لثاملطلب الثا
تشال التعاون القدمي التقليدي يف العمل والتنظيم إن احلكومي يقوم على مبدأ التنظيم غري نّإ        

والضبط التعاوين حلق العمل واحلماية االجتماعية، ومبدأ مجعنة األوضاع املتغرية بسرعة غري منتظمة يف 
تتشكل هذه املنظمات وفقا للشكل الذي هي عليه  أنلكن قبل . Chaotic Marketفوضى السوق 

كانت قد مرت مبراحل عديدة مست البنى الداخلية واخلارجية للمنظمات غري احلكومية ما   اآلن
املنظمات الدولية غري احلكومية واحلوكمة العاملية  إىلوقبل التطرق  .عكس على طبيعة هذه املنظماتإن

يل ازدادت سنحاول إبراز أهم العوامل اليت كانت سببا يف ازدياد دور املنظمات غري احلكومية وبالتا
  .أساليب حكم جديدة إىلاحلاجة 
الباحث يف جمال املنظمات  فحسب :أسباب زيادة نشاط املنظمات الدولية غري احلكومية:أوال

مخسة فئات  إىلفإن تطور املنظمات غري احلكومية يعود  Thomas Richard Davies :غري احلكومية
  :من العوامل وهي

 اإلعالمعوملة تكنولوجيا ، والنقل ، جمال االتصاالتخاصة يف:  التطورات التكنولوجية . 1
واالتصال، كان سببا مهما يف زيادة قوة هذه املنظمات؛ حيث أصبح بإمكان أي جمموعة صغرية أن 

هذا التطور كان وسيلة لاللتقاء  نّإتؤسس لتعاون يف جمال  معني مع جمموعة أخرى يف مكان أخر، بل 
استفادت املنظمات الدولية غري احلكومية . 34خلوض معركة واحدة من الشمال و اجلنوب  أفرادبني 

                                                   
33 Bidet, Eric,  op cit. .p278 
34 -Sylvie Brunel , ONG et Mondialisation(  baris, Cahiers Français  , La Documentation Française , N 
305), p68  
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يكفيها الربيد اإللكتروين من أجل التنسيق؛ مثل التحالف   Networkingمن تنامي ظاهرة  التشبيك 
من أجل حمكمة اجلزاء الدولية الذي ضم مئات املنظمات غري احلكومية عرب العامل للضغط باجتاه إنشاء 

  .35هذه احملكمة
ميكن أن نالحظ عالقة بني  فترات تعمق عوملة ): The global economy(منو االقتصاد العاملي.2 

 .والعكس صحيح يالعرب قوماالقتصاد وبني توسع اتمع املدين 
املتمثلة يف التغريات الدميغرافية مثل النمو احلضري ،والتغريات النفسية مثل  العوامل االجتماعية 3

 .عامليالوعي التطور 
عرب ونشوء قضايا سياسية  مثل الدمقرطة و السالم الدويل، :التأثريات السياسية اخلارجية 4

 . ،وتطور القانون الدويل واملعايري الدوليةةقومي
املتمثلة يف خصائص هذه املنظمات نفسها، أي درجة الوحدة :السياسية الداخلية التأثريات. 5

ت أعماهلا، ميكنها مجيعا أن تسهم يف توسع أو تراجع حجم والتنسيق فيما بينها وطبيعة أهدافها وتبعا
    36.قطاع املنظمات غري احلكومية الدولية

فهذه أهم العوامل اليت كانت مبثابة الدافع لتطور املنظمات غري احلكومية، وقد مس التطور كذلك 
ال التنمية بكل ما ااالت اليت تنشط فيها املنظمات، إال أن تركز نشاط املنظمات كان منصبا على جم

يرتبط ذا املفهوم، الذي ال ينحصر فقط يف زيادة معدالت النمو االقتصادي، فقط بل تشمل أيضا 
 ..اال السياسي، واالجتماعي ،والثقايف

ففي معظم الدراسات اليت تتناول املنظمات الدولية غري احلكومية جند أنها  تركز على جمال التنمية 
ى املستوى احمللي واملستوى العاملي اعتبار أن هذا اال هو اال الذي تعىن به هذه واحلد من الفقر عل

تقليل الفجوة بني الدول الصناعية يف الشمال، وبني   أجلفهي تسعى من . املنظمات بشكل كبري
وقد قامت هذه املنظمات بالعديد من اجلهود لضمان تغري . مستويات الدخل املتدنية يف دول اجلنوب

ويظهر هذا االهتمام يف خمتلف التقارير . 37اجتماعي واقتصادي ملصلحة الفئات املهمشة ) حتول(
فقد )  OECD(والبيانات الصادرة عن املؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 38. 1993منظمة عام  2970 إىل 1980منظمة عام    1600ازداد عدد هذا النوع من املنظمات من 
عملت املنظمات الدولية غري احلكومية على املسامهة يف السياسة االجتماعية العاملية على حنو        

متزايد،السيما مع التحوالت الثقافية ،والتقنية واالقتصادية اليت أفرزا العوملة يف حقل العالقات 
                                                   

35 Petter Willets , Transnational Actors And Internationals Organizations In Global Politics 
,in : John Baylis &Steve Smith , TheGlobzlization of World Politics , Third Edition , (London , Oxford 
University Press ,2003) , p440. 

36 Thomas Richard Davies, ‘the rise and fall of transnational civil society: the evolution of 
international non-governmental organizations since 1839’,(London, Centre for International 

Politics, City University, Working Paper CUTP/003,2008),pp.5,6.  
37 David,Lewis .op cit.,.p2 

38 Hulme, David & Edwards, Michael,   .op cit p04 
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البيئة ،اجلنس،حقوق : ونتج عنها منو لشبكات غري حكومية ناشطة بشكل فعال يف جماالت.الدولية
  : 39اإلنسان ،و حاليا هناك ثالث أبعاد لنشاط املنظمات غري احلكومية ،تتمثل هذه األبعاد يف

التنمية ،حقوق اإلنسان، محاية البيئة، : املنظمات غري احلكومية املنتشرة كميا يف القضايا الناشئة.1
 ..اإلغاثة، املساواة، منع الصراعات، التحول الدميقراطي 

عاملية تؤثر على كل املناطق خاصة يف املناطق اليت تبقي فيها  نظمات غري احلكومية ظاهرةامل.2
 ..)آسيا والشرق األوسط،(على اتمع املدين احلكومات رقابة صارمة 

املنظمات غري احلكومية تنتشر أيضا بشكل نوعي عرب خلق قضايا جديدة وحىت اآلن متارس .3
 .حمدودة على هذه القضايا املنظمات غري احلكومية تأثريات

أصبحت بذلك املنظمات غري احلكومية تلعب دور الوسيط يف العالقات بني العمليات العاملية        
ومشاركة املنظمات غري احلكومية واتمع املدين بشكل عام يف السياسة العاملية . 40)الوطنية(واحمللية 

 :مراحل 3 رب مراحل عمليات السياسة الدولية اليت تضمأصبح أمرا ثابتا إالّ أنّ هذه املشاركة تتوزع ع
، تطبيق )Policy development(، تطوير السياسة )Agenda setting(إعداد جدول األعمال  

هذه املراحل اليت يتفق عليها الباحثون هناك من  إىل، إضافة ) Policy implementation(السياسة 
مرحلة التطبيق   أن على اعتبار Policy evaluation ةيضيف مرحلة أخرى هي مرحلة تقييم السياس

وبالنسبة للمنظمات .ال تكفي للحكم على هذه العمليات إذ ال بد من الوقوف على نتائجها املختلفة
ىل فقط ،لكن مع إضافة مرحلة التقييم فهي قد وغري احلكومية فهي يف الغالب تؤثر يف املرحلة األ

املهام الرئيسية لكل  إىلواجلدول التايل يوضح هذه العمليات إضافة  .تشارك أحيانا يف هذه العملية 
 :مرحلة

 یوضح مراحل  عملیات السیاسة والمھام الرئیسیة) :  05(جدول رقم 
  
  
  
 

     Source:  Hyeyoung Kim,Discuss the impact of non-governmental organizations (NGOs) and their 
limits and opportunities in relation to social development and civil society, making particular reference to 
examples from a selected country or countries,( Essay for Issues in Social Policy Analysis Module 
SLSP 5112),p19 

                                                                                                  

                                                   
39 William E. Demars, NGOs and Transnational Networks Wild Cards in World 

Politics,(LONDON:Pluto Press,2005),p34.  
40 Ibid,p,20. 

  املهام الرئيسية   مرحلة العمليات السياسة 
  إعداد األولوية  إعداد جدول األعمال

  اختيار البدائل   تطوير السياسة 
  )تنفيذ(اخذ النشاط   تطبيق السياسة 
  التقييم   تقييم السياسة 
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السيما بفضل  - ية على املستوى الدويل والعامليمع تنامي دور املنظمات الدولية غري احلكوم       
السطح العديد من  إىلطفت  -املساحة الواسعة اليت تشغلها من حيث كثرة القضايا اليت تم ا 

إحداث الكثري من التحوالت اليت مست هذه املنظمات ،سواء على  إىلاملشاكل والصعوبات مما أدى 
  .بىن الداخلية اليت تتشكل منها هذه املنظمات مستوى إدارا للقضايا أو على مستوى ال

إن هذه التحديات اليت واجهتها املنظمات الدولية غري احلكومية ال سيما تلك املتعلقة بطرق       
 إىلإدارا للقضايا اليت تتبناها،وجعلتها تنتقل من التركيز على نوعية القضايا والنشاطات اليت تقوم ا 

ومن هنا فإن .حتسني أدائها  أجلياقية اليت تعمل فيها هذه املنظمات من القضايا الداخلية والس
 .41املنظمات الدولية غري احلكومية تتفاوت بشكل واضح جدا يف التركيبة ويف طبيعة عملياا 

  :دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف احلوكمة العاملية: ثانيا 
  :تعريف احلوكمة العاملية .1

ضرورة الوقوف عند املضامني املختلفة ملفهوم احلوكمة  إىلاحلديث عن احلوكمة العاملية يقودنا        
فاحلوكمة تعين ). Government( خيتلف عن احلكومة )  Governanc(العاملية،فمفهوم احلوكمة 

خمتلف النشاطات اليت تساهم يف إنشاء القواعد الدولية وتشكيل السياسة حىت ولو مل تكن يف إطار 
لطة الرمسية للدول، ويتضمن هذا النوع جمموعة من الفواعل تتحدد عادة يف املنظمات الس

الدولية،احلركات واملنظمات غري احلكومية االجتماعية العاملية ،الشبكات العلمية العاملية، منظمات 
ن ومن خالل الشكل التايل ميكننا أ .42العمل، الشركات العاملية وأشكال أخرى من السلطات اخلاصة

 .نستشف خمتلف مكونات احلوكمة العاملية 

                                                   
41 Ibid,p,3. 

. 111،ص)2010باتنة ،دار قانة للنشر التجليد، الطبعة األوىل،:اجلزائر.( املؤسساتية للحكم البيئي العاملي  اإلصالحات إىلمدخل صاحل زياين ، مراد بن سعيد ، 42  
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 بنية احلوكمة العاملية) 01:( الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 Sushil Vachani, Transformations in Global Governance Implications for Multinationals and Other:املصدر
Stakeholders,( UK, CIBUL,2006),p157.  

 

ألبعاد املختلفة اليت تتشكل منها احلوكمة العاملية اليت تتكون من التفاعل هذا الشكل يربز لنا ا
بني ممثلني الذين يتمثلون يف الدول واملنظمات غري احلكومية والشركات املتعددة اجلنسيات،وهذه 
الفواعل حتتاج لترتيبات تضمن التعاون والتفاعل املستمر بني هذه الفواعل وتتمثل هذه الترتيبات يف 

جانب  إىل. درجة من االستقرار إىلؤسسات،وآليات السوق من أجل نظام حوكمة فعال، إضافة امل
إن احلوكمة . هذه الترتيبات البد من اصطفاف القوة األيديولوجية وكذا االقتصادية والتقنية والسياسية

احلوافز البد هلا من القدرة على إحداث نوع من املنافسة بني املمثلني األكثر قوة حىت تندمج 
االقتصادية ضمن سياق جمموعة معايري وحدود إدراكية اليت تساعد يف التنسيق لبناء تصورات هامة 

" ،وفكرة اهليمنة اليت تتنافس فيها هذه الفواعل واليت تطرح ضمن احلوكمة العاملية تلتقي ذا املعىن مع 
  استقرار احلقل 

  )"field stabilization  (ملؤسساتيةالذي طرحته النظرية ا)institutional theory.  (43.  
  Anatoly( ناتويل بورشنيك ويوليا غايديأ: يشري املفهوم الواسع للحوكمة حسب الباحثني

Poruchnyk & Yulia Gaidai (ا إىلالتحكم أو السيطرة على موضوع إداري من طرف : أ
أما عن .تالكهم سلطات معينة الكيانات السياسية واالجتماعية الرمسية وغري الرمسية بالقوة الم

                                                   
43 Sushil Vachani, Transformations in Global Governance Implications for Multinationals and 
Other Stakeholders,( UK, CIBUL,2006),p156 
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عملية التنظيم على املستوى الدويل ،والتنسيق مابني دواليت  إىلاحلوكمة العاملية فيشري هذا املفهوم 
لإلجراءات السياسية وممارسة سلطات معينة من طرف املؤسسات الدولية وإدارة التدفق املايل يف البيئة 

صطلح مع املقاربات النظرية املؤسساتية والواقعية بشكل ويرتبط أصل هذا امل. االقتصادية العاملية 
ومع . خاص،حيث أصبح موضوعا للنقاش يف األوساط العلمية يف السنوات اخلمس عشر املاضية

ازدياد حجم التنسيق والتعاون الدويل تنامى عدد الفاعلني الدوليني بشكل ملحوظ، وكانت مسامهام 
التقسيم غري العادل للثروة  ، املشاكل البيئية واالجتماعية، : كبرية السيما مع وجود حتديات مثل

البحث عن أسس لترقية واحترام حقوق اإلنسان، ترسيخ التسامح الثقايف، التفاوت يف التنمية 
وضع  أجلتكثيف اجلهود من  إىلفهذه التحديات وغريها حتتاج ...التكنولوجية، االقتصادية العاملية،

ة العاملية ، والياا التنظيمية الالزمة يف إطار حوكمة عاملية فعالة، وهذه احد إستراتيجية كافية للتنمي
فاحلوكمة العاملية  عبارة عن إدارة . ∗طرف فريق لشبونة للتنمية العاملية املقترحة من تالسيناريوها

يقوم على خلق إدراك عام بالترتيب اهلرمي للنظام املؤسسايت العاملي   أجلمشتركة للنظام العاملي من 
مبادئ املقاربة املعقدة والشفافية واعتمادا على القدرات الوظيفية والتنظيمية لالعبيه األساسيني 

الدول، املنظمات احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية ،الشبكات العاملية، االحتادات اإلقليمية (
ستراتيجية، متثيل احلق يف املوافقة مع األخذ بعني االعتبار كل جوانب تقدمي وتنفيذ مصاحلهم اإل..) 

أناتويل  -فهذا التعريف حسب.على القرارات العاملية وضمان سالمة تعايشهم يف البيئة العاملية 
  :يقدم وصفا واسعا ملفهوم احلوكمة العاملية حيث اشتمل على -  غايدي بورشنيك ويوليا

املمثلة من خالل خلق النظام املؤسسايت  احلوكمة على املستوى العاملي و لعمليةالالئحة التنظيمية  •
يستند على مبادئ التبعية ألنشطة املشاركني فيها على خمتلف املستويات للتنفيذ  أنالعاملي ،الذي جيب 

 .السلس والدقيق للقرارات املتخذة ،االستعداد للرد ،حتديد وجتنب املخاطر يف الوقت املناسب
املشاركني الرئيسيني يف عملية احلوكمة العاملية ،وكأمر  للسلطات بني القدرة على التوزيع املوجه •

واجب التحقيق مع هدف متكني كيانات احلكم من ممارسة واجبهم يف اختاذ القرارات العاملية مبهنية 
 .عالية،فضال عن خمتلف الوحدات البنيوية للنظام املؤسسايت العاملي من القيام مبهام مماثلة

غري املتجانسني يف النظام االقتصادي العاملي من خالل تقدمي حقوقهم  مواءمة املصاحل بني األعضاء •
يف التصويت يف املنظمات الدولية وهو ما يضمن جتنب اجلدل يف خمتلف جماالت األنشطة االجتماعية 

  .واالقتصادية ويزيد من درجة األمن اجلماعي العاملي

                                                   
 ∗يركز على زيادة حدة سيناريو الفصل العنصري :سيناريوهات  6قدم ما يعرف بفريق لشبونة مقترحات وسيناريوهات ممكنة للتنمية العاملية خلرباء يف قضايا احلوكمة العاملية وتضم 

يركز على سيادة فلسفة اقتصاد السوق أين سيناضل كل فرد من سيناريو البقاء .ا يسبب ضعفا يف العالقات بني الدول وتدمري للبىن التحتية التنافس والصراع الدويل يف شىت ااالت م
،سيناريو صادية ،سيناريو االندماج العاملي يتوقع هذا السيناريو جتزئة للعامل ملناطق قائمة على أساس القوة واملتانة االقت، Pax Triadسيناريو ثالوث باكس. بقائه زمية اآلخرين أجل

GATT/WTO ، هذا السيناريو يركز سيناريو النظام العاملي القائم على املنطقة ،..يلخص هذا السيناريو على التحول يف االقتصاد العاملي إىل سوق متكامل من السلع ،واخلدمات
   . شكل من أشكال احلوكمة العاملية القائمة على العمل املشتركعلى تقسيم مستوى التعاون األول على املستوى االقليمي والثاين
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ية يف احلوكمة العاملية فهذا جزء من عندما نتحدث عن دور املنظمات الدولية غري احلكوم       
موضوع إشراك اتمع املدين يف احلوكمة العاملية ،وهذا املوضوع يلقى اهتماما كبريا من خمتلف 
الباحثني واملدارس األكادميية وقد كان لزيادة عدد املنظمات غري احلكومية األثر البارز على زيادة مثل 

مستوى الس  علىري احلكومية اليت حتظى بوضع استشاري هذه النقاشات فقد كان عدد املنظمات غ
منظمة اليت فوضت رمسيا  41ما يقارب  1948االقتصادي واالجتماعي يف األمم املتحدة عام 

منظمة هلا وضع  1500كان هناك أكثر من  1998للمشاركة يف العمليات االستشارية ويف عام 
لقدرات اليت متتلكها كل منظمة وبالتايل حجم املشاركة ، مع األخذ بعني االعتبار مميزات وا∗استشاري

غاية عام  إىل 1946واجلدول التايل يعرب عن مستوى املشاركة من عام . 44على مستوى هذا الس
1998.  

  ملتحدةتنامي عدد املنظمات غري احلكومية اليت هلا وضع استشاري يف الس االقتصادي واالجتماعي التابع لالم ا):  06:(جدول رقم

  :املصدر
Felix Dodds , The Context: Multi-stakeholder Processes and Global Governance, (Commission on Global  
 Governance,)p28. 

فقد سامهت الوضعية االستشارية اليت حظيت ا املنظمات غري احلكومية يف تفعيل دورها        
ها ، أجلتنشط من  أوو خمتلف الفئات اليت متثلها هذه املنظمات  كقنوات اتصال هامة بني احلكومات

كما أصبحت طرف قوي يف خمتلف املفاوضات اليت جتري على مستوى املنظمة األممية السيما املتعلقة 
يف املؤمترات اليت قادا األمم املتحدة  شاركت املنظمات الدولية غري احلكومية .         بالبيئة 

من األمثلة اهلامة على التعاون بني األمم .45ال البيئية  يف مفاوضات املعاهدات املختلفة الناشطة يف جم
الذي قام بدور هام "مرصد البيئة العاملي التابع لألمم املتحدة " املتحدة ومنظمات اتمع املدين، نذكر

                                                   
،للمنظمات غري )  General Consultative Status(وضع استشاري عام: 1الفئة :فئات للوضع االستشاري للمنظمات غري احلكومية على مستوى الس هي  3هناك  ∗

، للمنظمات غري )Special Consultative status(خاص استشاري وضع: 2 الفئة.تدخل يف اختصاص الس احلكومية الدولية الكبرية اليت تم بأغلب القضايا اليت 
وهي املنظمات اليت يقتصر دورها على املسامهات البسيطة  األمساء قائمة ضمن املدرجة: 3 الفئة.احلكومية اليت تعىن بقضايا خاصة ،وتغطي جزء من القضايا اليت يهتم ا الس 

  .دمي االستشارة وقد تشمل هذه الفئة أيضا املنظمات اليت متتلك وضع استشاري لدى إحدى وكاالت األمم املتحدة وتق
44 Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, The Role of NGOs and Civil Society in Global 
Environmental Governance in Global Environmental Governance.( Johannesburg ;  
Environment Liaison Centre International (ELCI),p05 
45 Michel M.Betsill ,Transnational actors in international environmental politics (New 
York,2006,),p80. 

فئة القائمة أو    سجل   اموع
 األمساء

أو الوضع  2أو )   B(الفئة 
 اخلاص

الوضع  1أو ) A( الفئة 
  العام

 السنة

4 0 0 4 1946 
90 4 77 9 1949 

197 110 78 9 1950 
377 222 143 12 1968 
377 245 116 16 1969 
928 533 354 41 1992 

1226 646 500 80 1996 
1519 671 745 103 1998 
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الذي كان نتاجا لشراكة ممثلي يف اال البيئي، وهو ما مت اإلشارة إليه يف تقييم األلفية للنظام البيئي ،و
بذلك أصبحت املنظمات . 46،واتمع املدين  ∗االتفاقيات الدولية مع قيادات من القطاع اخلاص

جانب الدول ،وله القدرة على التعامل مع التحديات الدولية  إىلالدولية غري احلكومية شريكا قويا ،
بالنسبة للدول من حيث هي كيانات باتت  الكبرية ، هذه األخرية اليت خلقت العديد من الصعوبات

من حيث هي نظم تسيريية، أصبحت  أوغري قادرة على التحكم يف كل ما يستجد هلا من مشاكل ،
بالتايل أتاح مفهوم احلوكمة .إعادة هيكلة نظمها اإلدارية مبا يتماشى مع حجم املشاكل  إىليف حاجة 

مشاركة فواعل دولية أخرى كانت سابقا غري  كانت جمربة على إنفرص جيدة لبقاء الدولة حىت و
  .       قادرة على التنازل هلا عن بعض صالحياا ومسؤولياا

هناك العديد من العوامل اليت ساعدت املنظمات الدولية غري احلكومية يف أن تكون العبا أساسيا       
نه ترتبط هذه العوامل بعنصرين يف القضايا العاملية بشكل بات من الصعب جتاوز هذا الدور أو احلد م

األول يتعلق باملناخ الذي ظهرت فيه هذه املنظمات والسياق الذي ميز مسريا قدميا وحديثا :هامني
  .،أما الثاين فيتعلق بالبيئة الداخلية هلذه املنظمات وما حتوز علية من مقومات

تنقسم هذه  : لعامليةعوامل زيادة دور املنظمات  الدولية غري احلكومية يف القضايا ا.2
  .عوامل خارجية وأخرى داخلية إىلالعوامل 

  :47تتمثل يف النقاط التالية:العوامل اخلارجية. أ 
املفاوضات ما بني احلكومات حول السياسة الداخلية يف إطار التكتالت اليت عرفها ) زيادة(منو  •

 .االقتصاد العاملي
 .ميز السياسة العاملية بني القوتني العظميني اليت أت االستقطاب الذي  الباردةاية احلرب  •
،الذي مسح للمنظمات الدولية غري )  global media system( إعالمي عاملي  نظامظهور  •

احلكومية بإبداء أرائها يف خمتلف القضايا ،كما مكنها من التواصل املباشر مع األفراد يف خمتلف أحناء 
 .تشار أكثر من ذي قبلنواإل العامل كما أتاح هلا الفرصة يف االتساع

اتساع وتنامي مؤشرات الدميقراطية اليت مسحت بوجود املشاركة،والشفافية ، ،يف اختاذ القرارات   •
يف خمتلف اتمعات وباتت حتظى بالشرعية  مصداقيتهازيادة  إىلعلى مستوى هذه املنظمات ما أدى 

 .يف نظرها أكثر من الدول واحلكومات 
 .اليت جتاوزت احلدود الضيقة للدول) التكنولوجيا(للتقنيات الزيادة الكبرية  •

                                                   
ال انه قام يف السنوات األخرية خبطوات واسعة جعلته شريكا أساسيا يف تطوير ومحاية البيئة كثريا ما يتم النظر للقطاع اخلاص على أساس انه  من املتسببني  يف إحلاق الضرر بالبيئة إ  ∗

   .بدال من النظر إليه كأحد املتسببني يف التدهور البيئة
46 Adil,Najam ,Michael Papa & Nadaa Taiyab,Global Environmental Governance:A Reform 
Agenda .(Canada: International Institute forSustainable Developmental,2006)p65. 
47 David,Lewis  .op cit.,. p32 
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واألخالقية اليت صاحبت ظاهرة العوملة ،واليت ال ميكن للطرق  االجتماعيةاملشاكل والتحديات  •
فالعوملة حسب الباحث رونالد روبرتسون هي جمال اقتصادي واجتماعي  . التقليدية التعامل معها

اجتاه اتمع  إىلوالعاملي والفردي واإلنساين  مما ينقل البشرية وسياسي جديد جيمع بني احمللي 
فهذا .   48الواحد،ورمبا احلكومة الواحدة من خالل إزالة احلواجز اجلغرافية بني الدول والشعوب

املفهوم البسيط للعوملة حيمل أكثر من حتد للدولة اليت باتت جمربة على فتح حدودها ليس فقط للسلع 
وبالتايل أصبح النظام الدويل . برة للحدود ، ولكن حىت للمشاكل العابرة للحدود واخلدمات العا

 . 49بسبب العوملة أكثر اضطرابا  مبائة عام سابقة
افتقاد األجهزة واهليئات الرمسية للخربة الكافية للتعامل مع التحديات اجلديدة ، السيما مع  •

 .البريوقراطية الثقيلة اليت متتاز ا 
العاملية مثل قضايا املستويات الدولية، و إىلحديات من مستويات حملية تقال التإن •

لذلك يوضح . ،اإلرهاب،حقوق اإلنسان ،واليت ال ميكن للدول أن تتعامل معها بشكل منفرد البيئة
أن دور الدولة قد تراجع وكذلك سيادا الداخلية وعالقتها باتمع  برتراند بادياملفكر الفرنسي 

الدولة تواجه أزمات وعوارض متعددة، لصاحل  أنذلك بسبب بروز العبني دوليني جدد واملدين،  و
 .50العبني جدد جيمعون موارد تزداد خطورا شيئا فشيئا 

ازدياد أمهية القانون الدويل ومسوه على القوانني الداخلية ،فسح اال لزيادة صالحيات هذه  •
 .51ولية املنظمات اليت تستمد قوا من القوانني الد

  أما العوامل الداخلية وهي املرتبطة باملنظمات غري احلكومية وطبيعتها  :العوامل الداخلية. ب
  :التنظيمية وتتمثل  أمهها يف 

هذا النوع من  إىلضمام خمتلف الفئات نالعضوية القائمة أساسا على فكرة التطوع فتح اال إل •
 .املنظمات

 .ها على أساليب إدارية جديدة تتجاوز البريوقراطية الثقيلةالكفاءة واملرونة وهذا بسبب اعتماد  •
 .تنوع ااالت اليت تم ا هذه املنظمات ساهم يف زيادا بشكل كبري  •
زيادة القدرة على التعامل مع  أجلالتركيز على سياسة التشبيك والدخول يف عده ائتالفات من  •

فواعل ،وما زاد يف مستويات التشبيك والتعاون خمتلف املشاكل ،وتوسعة جمال التعاون مع خمتلف ال

                                                   
  . 126- 109،ص) 2008صيف (، 19،الة العربية للعلوم السياسية العدد "اثر العوملة يف املواطنة "مسعود موسى الربضي،  48
  . 22-14،ص) 1998فيفري ( 228، العدد 20بل العريب ،السنة ، املستق"العوملة واهلوية الثقافية عشر أطروحات " حممد عابد اجلابري ،  49
  . 112مسعود موسى الربضي ، املرجع السابق ،ص  50

51 Anton ,Vedder,Vivien,Collingwood,& other ,NGO involvement in international governance and 
policy ,(the NETHER LANDS ,Nijhoff publishers ,2007),p.23 
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 52هو تطور تقنيات املعلومات ،فكلما زادت القدرات التقنية كلما زادت فعالية الشيكات والتحالفات
. 
االستقاللية، خاصة يف ما يتعلق بالتمويل، حيث ال تعتمد على التمويل احلكومي يف إدارة القضايا   •

يف مرونتها وسرعة حتركها، وكذا يف إزالة خمتلف الضغوط والرقابة  اليت تنشط من أجلها وهذا ما زاد
 .، وهذا ما زاد يف قوا وجعلها بعيدة عن أي اختراق أو تدخل حكومي يف نشاطاا عليهااحلكومية 

ترتبط هذه العوامل بالدور الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية على املستويات احمللية أو الوطنية فازدياد 
  .ا على هذا املستوى كان دافعا قويا لتوسعة نشاطها على مستوى أكربدوره

لقد متكنت املنظمات غري احلكومية بفضل القدرات اليت تتمتع ا من أن تفرض نفسها كشريك 
 200جانب احلكومات حيث تشارك يف صنع السياسات الوطنية، فبينما هناك اقل من  إىلهام 

مؤسسة فرعية أجنبية،  500.000 شركة عاملية،  60.000، هناك تقريبا حكومة يف النظام العاملي اليوم
منظمة  ما بني حكومية مثل منظمة األمم املتحدة ، وحلف  250 منظمة غري حكومية  10.000و 

منظمة دولية غري حكومية مثل  5.800الشمال األطلسي واالحتاد األورويب ،ومنظمة النب الدولية ،و
عدد مماثل أو أقل للمؤمترات التحضريية  إىلوالصليب األمحر الدويل  إضافة منظمة العفو الدولية  

الدولية الثابتة  وشبكات املنظمات غري احلكومية، كل هؤالء الفواعل تلعب دروا منتظما يف السياسة 
بعض هذه الفواعل جند اموعات الفدائية والعصابات اإلجرامية الدولية هلا  إىلالعاملية وتتفاعل إضافة 

رغم ذلك فاملنظمات غري . 53فال أحد ميكنه أن ينكر عدد هذه املنظمات ومدى نشاطها . التأثري
احلكومية  تتردد يف مشاركة احلكومات يف بعض النشاطات االجتماعية املختلفة السيما يف جمال 

  :التنمية وترجع أسباب هذا التردد يف
 أن تريد فهي Autonomy االستقالل هي احلكومية غري للمنظمات األساسية السمات أحدي •

 صنع يف اشتركت إذا استقالليتها تفقد أن ، وختشىاهل تروق اليت الرؤى طرح يف مستقلة تكون
يفقدها  مما باحلكومة إحلاقها إىل يؤدي قد القرار صنع مراكز من أن قرا حيث العامة، السياسة

  .االستقالل
 منظمات هناك أن ما يعىن وهو بدقة، حصرها عبالص من وأصبح احلكومية، غري املنظمات تتعدد •

 بني املنافسة يشعل قد ما وهو بعيدة، ستظل العامة، وأخرى السياسة صنع دوائر من تقترب سوف
 غري على العمل سلبية نتائج إىل املنافسة تؤدى أن املنظمات هذه وختشى .غري احلكومية املنظمات
  .عام بوجه احلكومي

                                                   
52 James Robinson,op,cit,p05 

53J. B. Baylis and S. Smith (eds.), The Globalisation of World Politics, (Oxford: Oxford University 
Press, second edition, 2001), pp. 356-383   
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 على مجيعا إليها تنظر اتاحلكوم ولكن عملها وأسلوب هايترؤ يف خمتلفة احلكومية غري املنظمات •
 ذلك يؤدى أن املنظمات هذه وختشى .بينها لالختالفات اعتبار أي دون "حكومية غري منظمات" أا
  .54هلا اجلمهور على نظرة سلبا يؤثر قد ما وهو عملها، أسلوب تنميط وحماولة تفردها، إلغاء إىل

وامل الداخلية لزيادة دور املنظمات غري احلكومية يف احلكم العاملي يف األساليب اإلدارية كما تتعلق الع
الشفافية :اجلديدة والفعالة اليت بدأت تستخدمها يف إدارة نشاطاا ،واملتعلقة أساسا ب 

تدخل يف وكل هذه املفاهيم ...واملساءلة،والكفاءة يف التسيري والعقالنية يف استخدام املوارد املتاحة 
 املعايري هذه توافر ملدى وفقًا، ) Governance(  إطار ما يعرف مبعايري احلكم الراشد أو احلوكمة 

 أو واحلوكمة )  Good Governance( اجليدة، اإلدارة أو احلوكمة ما يسمى بني التمييز ميكن
زيادة الدور الذي تلعبه  فتحسني  أداء املنظمات غري احلكومية كان له اثر اجيايب على. السيئة اإلدارة

  .حمليا ودوليا
عقود من إشراك ، املنظمات الدولية غري احلكومية  يف املؤمترات الدولية ،صمدت  3بعد أكثر من      

فرضية واحدة حول مشاركتها هذه ،وهي أا وجدت من أجل تقدمي البدائل ،وتتركز مهمتها يف 
املية املطروحة السيما قضايا البيئة، حقوق اإلنسان مراقبة احلكومات اليت ضعفت أمام املشاكل الع

كما كونت . 55فهي حتاول تبيان أسباب هذه املشاكل ، واعتبار نفسها جزء من احلل..واملرأة،
شبكات إستراتيجية مع بعضها البعض، فبات نشطاء حقوق اإلنسان يساندون نشطاء البيئة،ونشطاء 

عكس على البيانات اخلتامية إنهذه املنظمات وهو ما املرأة،ويتبنون آراء واحدة؛ما عزز موقف 
عقاده مع النشاط املكثف ملنظمات حقوق اإلنسان اليت إنتزامن  1995 للمؤمترات ،فمثال مؤمتر بيجني

اجلدول التايل يوضح املؤمترات . 56ركزت يف ذات الوقت على حقوق املرأة على اعتبار أا أيضا إنسان
  :الدولية غري احلكومية املتعلقة بالبيئة، حقوق اإلنسان واملرأة  اليت شاركت فيها املنظمات 

                                                   
52،ص 2005اوكتوبر،ة ،اإلستراتيجياملركز الدويل للدراسات املستقبلية وسامح،فوزي ،احلوكمة ، 54  

55 Ann,Marie clark,Elisabeth j,Friedman,and Katheryn,Hochsteller,”the soverign limits of global civil 
society Acomparison of NGO participation in UNworld conferences on the environment ,Human rights 
and women “ world politics .(51 ,October ;1998)p,9 
56Ibid,p,4.  
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  حقوق اإلنسان ،البيئة ،املرأة:ميثل أهم  املؤمترات الدولية اليت شاركت فيها املنظمات الدولية غري احلكومية يف جماالت ) :07(رقم :اجلدول 

 
    :املصدر

limits of :Ann,Marie clark,Elisabeth j,Friedman,and Katheryn,Hochsteller,”the soverign global civil society 
Acomparison of NGO participation in UNworld conferences on the  , environment ,Human rights and women “ 

world politics .(51 ,October ;1998)p7.  
يتبني من اجلدول أن حجم مشاركة املنظمات الدولية غري احلكومية قد توسع وازداد بشكل        

ملحوظ،كما أا أثرت على أجندة األمم املتحدة والدول حبيث تبنت اهليئة األممية  أهم القضايا اليت 
، وقد ازداد حجم املشاركة يف فترة )املرأة، حقوق اإلنسان، البيئة (تمت ا هذه املنظمات اه

اليت )  1995، 1993، 1992(السبعينات ،وبعد سقوط االحتاد السوفيايت، وتنامي ظاهرة العوملة 
 أفرزت تطورا كبريا السيما على مستوى وسائط االتصال واليت سامهت يف زيادة وعي الرأي العام

وقد شاركت يف العمليات . العاملي، الذي ضغط باجتاه االهتمام أكثر حبقوق اإلنسان والبيئة واملرأة
عقاد جلسات هذه إنالتفاوضية داخل هذه املؤمترات،كما مسح هلا بإبداء االقتراحات، وحىت أثناء 

عالم ليتمكن املؤمترات،كما شكلت هذه املنظمات قنوات لالتصال اليت تقدم املعلومات لوسائل اإل
  .املواطنون من معرفة ما جيري داخل هذه املؤمترات يف مقابل حتفظ احلكومات عن ذلك

أوسع مشاركة للمنظمات الدولية غري احلكومية كانت يف مؤمتر فيينا حلقوق اإلنسان عام        
عىن بالنظر ، والنشاط األبرز كان ملنظمة العفو الدولية اليت طرحت فكرة ضرورة وجود حمكمة ت1993

وذا  .1998تهاكات اجلسيمة اليت متس حقوق اإلنسان وهو ما مت جتسيده عمليا يف عام نيف قضايا اإل
جانب األمم  إىلغري احلكومية استطاعت أن تفرض نفسها كشريك فعال  جند أن املنظمات الدولية

د من ضرورة إشراك خمتلف املتحدة يف مواجهة خمتلف التحديات اليت تواجه اتمع الدويل والذي تأك
الفواعل غري الدوالتية ومنها املنظمات غري احلكومية من أجل حتقيق نتائج أفضل ،فمثال ويف اال 

 1996البيئي بالتحديد جند أن الس االقتصادي واالجتماعي قد طلب من اجلمعية العامة يف سنة 

  املرأة  حقوق اإلنسان  البيئة  فترة املؤمتر
ملؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان ا – 1968  السيتينات

  بطهران
    

مؤمتر األمم املتحدة حلقوق البيئة  -1972  السبعينات
)UNCHE (بستوكهومل  

املؤمتر عام املرأة ب  -1975  
  مكسيكو سييت:

مؤمتر  أمم املتحدة  – 1980      الثمانينات
  .كوبنهاغن : العاملي للمرأة ب

املؤمتر العاملي ملتابعة  – 1985
  .نريويب :ات املرأة بازإجنوتقدير 

مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والبيئة  - 1992  التسعينات
  )UNCED(ريودجيانريو:ب

مؤمتر األمم املتحدة العاملي حلقوق  – 1993
  فيينا:اإلنسان ب

املؤمتر العاملي الرابع  – 1995
  .بيجني:للمرأة ب

دة  حلقوق مؤمتر األمم املتح – 2001  مؤمتر كوبنهاغن  -2010  األلفية
ديربان :اإلنسان ومكافحة التمييز العنصري ب

  جبنوب افريفيا 

  

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

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


ري احلكومية يف كل نشاطات األمم بضرورة وضع الترتيبات الالزمة لتسهيل مشاركة املنظمات غ
مكتب  54مكاتب خدمة،  9: املتحدة ،وبذلك أصبح هلذه املنظمات عدة مكاتب يف األمم املتحدة

مكاتب يف هيئات األمم املتحدة اإلقليمية  5مكاتب إقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة،  6اتصال، 
  .57مكتب وكالة متخصصة 19 

مات غري احلكومية يف القضايا العاملية ومشاركتها يف رسم السياسات العامة كما أن ازدياد دور املنظ
  الدولية يعود أساسا لألدوار اليت تقوم ا واألهداف اليت تسعى هلا هذه الفواعل 

تنوعت تدخالت  :أشكال تدخل املنظمات الدولية غري احلكومية يف احلوكمة العاملية. 3
 سياق احلوكمة العاملية، من أهم األشكال اليت ميكن أن تتخذها  املنظمات الدولية غري احلكومية يف

 :هذه التدخالت نذكر 
املنظمات غري احلكومية ميكن أن تسهل  ):Expert advice and analysis(التحليل واخلربة  •

املفاوضات ووصول السياسيني للتدخل عن طريق أفكار متنافسة وذلك بعيدا عن الوضع املعتاد 
 .ريوقراطيةللقنوات الب

املنظمات غري احلكومية هلا ):  competition to governments(املنافسة الفكرية للحكومات . •
 .من املسؤولني احلكوميني  أكربيف اغلب األحيان مهارات كثرية حتليلية وتقنية وقدرة للرد بسرعة 

كومية ميكن أن تؤثر املنظمات غري احل):  Mobilization of public opinion( تعبئة الرأي العام. •
 .على اجلمهور خالل احلمالت الواسعة اليت تقوم ا

املنظمات غري احلكومية ميكن أن ):Representation of the voiceless( متثيل من ال صوت هلم. •
 .متثل مصاحل  من ليس هلم من ميثلهم بشكل جيد يف عملية صنع القرار 

ت غري احلكومية ميكن أن تقدم خدمات تقنية املنظما): Service provision(تقدمي خدمة . •
املشاركة املباشرة يف  إىلللحكومات السيما مع حجم اخلربة اليت لديها يف خمتلف املواضيع  باإلضافة 

 .النشاطات العملية 
املنظمات الدولية ميكن أن تقوي ): Monitoring and assessment(  املراقبة والتقييم. •

 .بة جهود احلكومات ومدى التزامها باالتفاقيات اليت أبرمتها االتفاقيات الدولية مبراق
 Legitimization of global-scale( شرعية آليات اختاذ القرار على املستوى العاملي. •

decisionmaking mechanisms :( املنظمات غري احلكومية ميكن أن توسع قاعدة املعلومات الختاذ
،حتسن النوعية ،وشرعية اخليارات ) the base of information for decisionmaking(القرارات 

                                                   
  57 118،ص،املرجع السابقصاحل زياين ، مراد بن سعيد  
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 legitimacy of the policy choices of international(السياسية للمنظمات الدولية 
organizations(58.  

احلوكمة العاملية أتاحت فرصة اكرب للمنظمات الدولية غري احلكومية حىت تلعب دورا هاما يف 
حيث وفرت هلا قدرة على تقدمي املساعدات بشكل مباشر .ف ااالت السياسات الدولية، ويف خمتل

وبعيدا عن الضغوطات أو العوائق الرمسية اليت كانت تفرضها الدول ،كما مسحت هلا باملشاركة يف 
خلق بنية شبكية تنظيمية مع خمتلف الفاعلني واملهتمني بااالت التنموية أو احلقوقية أو البيئية يف جو 

يف عملية اختاذ القرارات على  أكربقاللية والشفافية ،كما أتاحت هذه البىن الشبكية مرونة من االست
ومن أهم ما استفادت به هذه املنظمات هي القدرة على مراقبة ورصد تنفيذ .املستوى العاملي 

فاهيم اليت باتت من أهم امل ةالقرارات عرب توفري املعلومات الصحيحة ،فالشفافية واملراقبة وتوفر املعلوم
  .تقوم عليها إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية اليوم

إذن من خالل هذه املداخل متكنت املنظمات غري احلكومية أن تؤسس لدور قوي يف إطار       
احلوكمة العاملية ، وللوقوف على ذلك نورد أهم األسس اليت تقوم عليها مشاركة املنظمات الدولية 

فاملنظمات الدولية . إرساء قواعد حلوكمة عاملية يف خمتلف ااالت اليت تنشط فيهاغري احلكومية  يف 
  :59غري احلكومية ومعها منظمات اتمع املدين األخرى تعمل عرب قنوات حمددة تتمثل يف 

إن ممثلي املنظمات غري احلكومية ميكن أن يكونوا ضمن وفود وطنية للمشاركة يف املؤمترات الدولية  •
 ).مؤمتر القاهرة حول السكان (النصائح ملندويب احلكومات  لتقدمي

إن ممثلي املنظمات غري احلكومية ميكن أن يكونوا ضمن وفود وطنية للمشاركة يف املؤمترات الدولية  •
 ).منظمة العمل الدولية (لتمثيل املنظمات غري احلكومية والقيام باملفاوضات 

االحتاد الدويل (املؤمترات الدولية شبه الرمسية  إىلندوبني املنظمات غري احلكومية ميكن أن ترسل امل •
الدول  إىلمنظمة غري حكومية باإلضافة  699حلماية الطبيعة واملوارد الطبيعية يتضمن عضوية 

 ).والوكاالت احلكومية 
املنظمات الدولية ميكن أن تكون جمموعات استشارية تتضمن اخلرباء من املنظمات غري احلكومية  •
 ).األمم املتحدة االستشارية حول قضايا نزع السالح  جلنة(
املنظمات الدولية ميكن أن تعطي املنظمات غري احلكومية فرص للمشاركة يف تطوير السياسات  •
 ).قراض ناتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املعرضة لإل(

                                                   
58 Barbara ,Gemmill& Abimbola Bamidele-Izu, The Role of NGOs and Civil Society in Global 
Environmental Governance(New Haven:D.C.Esty and M.Ivanvova (eds),Global Environmental 

Governance:option and opportunities ,yal school of forestry and environmental studies,2002)p,07.  
59 Charnovitz, Steve.. “Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance.” Michigan 

Journal of International Law 18(2): 1997pp281-282. 
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املندوب (تطبيق الربامج  املنظمات الدولية ميكن أن متنح املنظمات غري احلكومية فرص للمساعدة يف •
 ).السامي لالجئني باألمم املتحدة 

ليس بالضرورة يف (املنظمة الدولية ميكن أن تعطي املنظمات غري احلكومية الفرص يف املشاركة  •
الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة (يف مؤمترات رمسية لصياغة االتفاقيات ) التفاوض 

.( 
ميكن أن تعطي منظمات غري حكومية الفرص يف املشاركة يف اللجان التحضريية  املنظمة الدولية •

،قمة جوهانسبورغ حول التنمية  1992قمة األرض بريو دي جانريو يف عام (للمؤمترات الدولية 
 ). 2002املستدمية يف 

املنظمات الدولية ميكن أن تعقد جلسات خاصة إلعطاء املنظمات غري احلكومية فرص لتقدمي  •
 ). 1986اجلمعية العامة حول إفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف عام ( العروض 

اللجنة الدولية لالستكشاف (املنظمات الدولية ميكن أن تتضمن املنظمات غري احلكومية كأعضاء  •
  ).العلمي للبحر املتوسط 

لدولية غري هذه األدوار أو أشكال التدخل تعكس بشكل جلي األمهية املتزايدة للمنظمات ا     
احلكومية، وهي األمهية اليت تزداد بقدر نوع اال الذي تعمل فيه هذه املنظمات ، فمجال البيئة 
خيتلف عم جمال التنمية وعن جمال حقوق اإلنسان، هذا األخري الذي سيكون موضوع هذه الدراسة 

  .  اإلنسانولذلك البد علينا أوال حتديد ما نقصده حبقوق 
  

    HUMAN RIGHTS   اإلنسانمقاربة مفاهيمية حلقوق :  املبحث الثاين
 اخلصائص اليت يتميز ا، أهموكذا اإلنسان، نتناول يف هذا املبحث بالتحليل مفهوم حقوق    

ما يساعدنا يف فهم الدور احلقيقي الذي تلعبه املنظمات ، أكثرجل ضبط املفهوم بدقة أكمحاولة من 
  . اإلنسانقضايا حقوق  إدارةالدولية غري احلكومية يف 

  اإلنسانتعريف حقوق : األولاملطلب 
ال ميكنهم  فاألفرادهي تلك احلقوق اليت تتجسد من خالهلا الكرامة البشرية ، اإلنسانحقوق       

،هذه  اإلنسانتكون مثة حياة كرمية دون احترام حلقوق  أننه ال ميكن أالعيش دون كرامة ،كما 
لونه  إىلدون النظر  إنسان أنه،على اعتبار  اإلنسانيف  متأصلةشترى بل هي اليت ال تباع وال ت األخرية

يولد مجيع  :ما يلي  اإلنسانومما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق . 60.اخل...أومعتقده  أوجنسه، أو،
يعامل بعضهم بعضا بروح  أنيف الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عقال وضمريا وعليهم  أحراراالناس 
  .فهذا نص صريح بقدسية الكرامة اإلنسانية . اإلخاء

                                                   
60 United Nations,Human rights a basic handbook for un staff,(US:office of the high commissioner 

for human rights united nations staff college project,1997),p02.  
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الدول واحلكومات واملنظمات  أجندةمن القضايا اهلامة اليت فرضت نفسها على  اإلنسانحقوق       
وقد أخذت سان إنك باإلنسانالدولية وغريها من الفواعل اليت تنشط على املسرح الدويل ،فهي تتعلق 

اليت اتفق اتمع الدويل على ضرورة أن يتمتع ا كل أفراد تعزيز هذه احلقوق  أجلالدول تتسابق من 
متييز فاالتفاق على احلقوق األساسية لإلنسان ميكنها أن تؤسس مستقبال لنظام دويل  أياتمع دون 

  .61أكثر استقرارا وهذا ما كان يرمي إليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
تثري تباينات كبرية بني خمتلف الدارسني  اإلنسانماهية حقوق تزال  رغم تزايد االهتمام ا، ال      

هذه احملاوالت  أن إال ،اإلنسانلتحديد تعريف دقيق حلقوق ،ومثة العديد من احملاوالت  واملهتمني ا،
ويف هذا املطلب سنسلط الضوء على ابرز  .تماءات كل باحث ومهتم ذا االإنتصطدم خبلفيات و
الطويل وبعدها نقدم التعريف  أوللسرد اململ  اوذلك جتنب اإلنسانملفهوم حقوق التعاريف املقدمة 

  .وبالتايل يف جممل مراحل هذه الدراسة اإلنسانالذي سنعتمد عليه يف تعريف حقوق  اإلجرائي
ا كل مترابط ال يتجزأ، وهي حقوق مدنية وسياسية تعرف حقوق اإلنسان مبجموعها بأ

وترتبط . ية وثقافية ال ميكن الفصل بينها أو التركيز على فئة دون األخرىوحقوق اقتصادية واجتماع
هذه احلقوق مع قضايا التطور والتنمية على الصعيد الداخلي لكل بلد من جهة ومع القضايا اليت تواجه 

ليت تفرض ا، وهذا ما يعرب عنه بالعالقة املترابطة بني اخلصوصية احمللية والعاملية .العامل كله من جهة ثانية
  .62احترام نصوص املواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية الصادرة ذا الشأن وتطبيقها

املشهور " "Karel Vasak "كارل فاساك" الباحثوضع جمموعة من الباحثني وعلى رأسهم        
بأحباثه وأعماله يف ميدان حقوق اإلنسان، وضعوا حوايل مخسة آالف لفظ يستعمل يف جمال حقوق 

حقوق ": احلاسب، فحصل على التعريف التايل حبسب هذه الطريقة التقنية إىلاإلنسان وأدخلهم 
اإلنسان هو علم يهم كل شخص والسيما اإلنسان العامل الذي يعيش يف إطار دولة معينة، والذي إذا 
 ما كان متهماً خبرق القانون أو ضحية حالة حرب، جيب أن يستفيد من محاية القانون الوطين

   .63"والدويل، وأن تكون حقوقه وخاصة احلق يف املساواة مطابقة لضرورات احملافظة على النظام العام
على الرغم من أن هذه الطريقة يف استخالص التعاريف مبتكرة إال أن  األلفاظ املتعلقة حبقوق اإلنسان 

ت يصعب اإلملام ا  من أن يتم ضبطها زيادة على أن  مفهوم حقوق اإلنسان يرتبط بعدة جماال أكرب
كما أن التعريف املتحصل عليه يركز على املستوى القومي يف حني ميتاز موضوع حقوق اإلنسان 

  .بالطابع اإلنساين الشامل
                                                   

61 Andrew Kuper, Democracy beyond borders justice and representation in global 
institutions.(Oxford: Oxford university press,2006),p26 

:             ، يف"من الواقع الراهن إىل ضرورة االنطالق حقوق اإلنسان يف الوطن العريب"، سليمان الكريدي 62. 
62 http://www.banias.net/nuke/html/modules.php?name=News&file=article&sid=2648 

:، مت تصفح املوقع يف مسرية حقوق اإلنسان يف العامل العريب، رضوان زيادة  63 
: http://www.dchrs.com/download2.php?filename=admin/books/5/Rad.doc. 
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اإلملام  –من خالهلا –العديد من التعاريف اليت حاول أصحاا  اإلنسانلقد قدمت حلقوق       
،ومن بني هذه التعاريف نذكر على سبيل املثال  إلنسانابشكل دقيق مباهية وطبيعة ما يعرف حبقوق 

  :ما يلي 
 االجتماعية، العلوم فروع من خاص فرع " :بأا اإلنسانحقوق يعرف   كاسان رينيه األستاذ.1

 الضرورية والرخص احلقوق بتحديد اإلنسان، كرامة إىل استنادا بني الناس، العالقات بدراسة خيتص
  ". إنساين كائن كل  الزدهار

 دولة، ظل يف يعيش الذي العامل، اإلنسان سيما وال يتعلق بالشخص، علم:كما تعرف بأا  .2
طريق  عن تهاك،نلإل ضحية يكون عندما أو جبرمية، اامه عند القانون محاية يستفيد من أن وجيب
 احلق اسيم وال  أي اإلنسان  حقوقه تكون أن ينبغي كما .الدولية واملنظمات الوطين القاضي تدخل

 .العام النظام مقتضيات مع متناسقة املساواة، يف
 اليت املفاهيم ليشمل مجيع يتسع "اإلنسان حقوق" مصطلح بأن القول إىل ثالث باحث وذهب ".3

 وعلى عشر التاسع القرن يف والقوانني الوطنية الدساتري تداولتها اليت املصطلحات عليها تدل كانت
 احلريات يشمل الذي "اخلاصة احلريات" مصطلح :لعشرين، مثلا القرن من الثاين النصف امتداد
يشمل  الذي "العامة احلريات" ومصطلح وغريها، العمل وحرية التعاقد التملك وحرية كحرية املدنية

 ."64...وحرية الصحافة، اجلمعيات تأسيس وحرية التجمع كحرية السياسية؛ احلريات
محايتها فمختلف القوانني  أجلقوانني اليت وضعت من حتظى هذه احلقوق بأمهية كبرية بفضل ال    

تهاكات اليت متس احلريات ناملعنية مبجال حقوق اإلنسان، حتمي األفراد واموعات من خمتلف اإل
األساسية أو الكرامة اإلنسانية ،وهذه القوانني مل توجد حقوق اإلنسان بل هي تؤسس حلمايتها فقط 

وتندرج ضمن ما .اإلنسان وجدت مع وجود اإلنسان           ذلك أن حقوق                  
  .∗اإلنسانيعرف بالقانون الدويل حلقوق 

اإلنسان هو حمور احلقوق مجيعا وهو واحلقوق ال ينفصالن ،لكن بالرغم من وجود هذه العالقة الوثيقة 
ة حقوق هناك حقوقا رئيسية لإلنسان ال ميكن أن يستغين عنها ،كما ويف نفس الوقت مث إنف

من هنا جاءت التسمية احلريات .65ثانوية،أقل أمهية من األوىل ألا ال تضره يف كل األحوال 
  .األساسية

  :تتأسس حقوق اإلنسان على مبادئ أساسية هي

                                                   
  64  46،ص) 2001دة ،مطبعة النجاح اجلدي:الدار البيضاء(العاملي ، واإلعالن اإلسالميةبني الشريعة  اإلنسانعلي ،القامسي،حقوق 

إلنسان فرع من فروع القانون الدويل العام ويتكون من جمموعة القواعد واملبادئ القانونية املكتوبة والعرفية اليت تكفل احترام حقوق وحريات ا :اإلنسان هوالقانون الدويل حلقوق   ∗
ومصادره تتمثل يف املعاهدات، . جتماعية والثقافية وتكفل محاية احلقوق اجلماعية وضمان حقوق الشعبوالسياسية واالقتصادية واال وازدهاره، ودف حلماية حقوق الفرد املدنية 

 .والعرف، واملبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدويل والوطنية وقرارات املنظمات واملؤمترات الدولية
. 08،ص) 2004مبيوتر ،منشورات التنضيد بالك:ن.م.ب( 1طحقوق اإلنسان ،كمال سعدي ،مصطفى ،  65  
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 .احترام الكرامة اإلنسانية لكل شخص .1
  .حقوق اإلنسان عاملية ،فهي تطبق على اجلميع من دون أي متييز.2
ابتة وبالتايل ال ميكن ألي شخص أو جهة أن تنتزعها ،فإذا أخذت احلقوق أخذت حقوق اإلنسان ث.3

 ∗∗معها الكرامة اإلنسانية للفرد
تهاك ألي حق من احلقوق سيؤثر إنحقوق اإلنسان شاملة ،ومترابطة ،وغري قابلة للتجزئة؛ ألن أي .4

  . 66بالضرورة على باقي احلقوق
 :67فئات ثالث إىل اإلنسان حقوق تصنيف ميكن

 مرتبطة وهي ،احلقوق من األول اجليل أيضاً وتسمى: والسياسية املدنية احلقوق •
 والتحرر للتعذيب التعرض وعدم ؛واألمن واحلرية يف احلياة احلق :التالية احلقوق وتشمل باحلريات،

 يف اكاالشتر وحرية والدين؛ ،والضمري والتفكري الرأي والتعبري وحرية السياسية املشاركة العبودية؛ من
 .والتجمع اجلمعيات
 وهي ،احلقوق من الثاين اجليل :أيضاً وتسمى: واالجتماعية االقتصادية احلقوق •

  .الصحية والرعاية واملأوى واملأكل للمعيشة؛ الالئق والتعليم واملستوى العمل :وتشمل باألمن مرتبطة
 وتشمل ،قوقاحل من الثالث اجليل:أيضاً وتسمى:والتنموية والثقافية البيئية احلقوق •

 .∗∗∗واالقتصادية والسياسية الثقافية التنمية يف واحلق من التدمري؛ ومصونة نظيفة بيئة يف العيش حق
ببعدها  اإلنسانتعكس أمهية أن يتم احلديث عن حقوق  اإلنسانإنّ هذه األجيال الثالث حلقوق   •

جيال قد عمق اهلوة بني وجود هذه األ أنالواسع دون التركيز على فئة دون أخرى ، على الرغم من 
جيل كما كان احلال فترة احلرب الباردة  أنواع احلقوق و عكس أزمة أولويات يف التعامل مع كل

أيهما أكثر أولوية؟ احلقوق املدنية والسياسية؟ أم احلقوق : والسؤال الذي كان مطروحا آنذاك هو
حول العالقة بني الدميقراطية، لكن بوجود هذه األجيال أصبحت هناك قناعة تامة .68االقتصادية؟ 

وحقوق اإلنسان إذ ال ميكن أن تكون مثة عدالة ،أو حكم راشد، أو حكم للقانون، دون عالقة 
نظام سياسي مفتوح يضمن هذا احلق وحيميه  إىلحبقوق اإلنسان فاحلق يف املشاركة والتعبري حيتاج 

                                                   
∗∗تمع ففي هذه احلالة تسلب منه حريته قد تنتزع احلقوق يف حاالت معينة ويكون األمر مقبوال ،كاحلق يف احلرية وذلك يف حالة كان الشخص  مذنبا أو أقدم على جرمية يف حق ا

  بشكل دائم أو مؤقت وهذا ما تعمل به خمتلف القوانني الداخلية والدولية
66  Andrew Kuper,op,cit,p26 

. 146،ص) 2008، 06العدد ( ،جملة الباحث ،"آليات أعمال حقوق اإلنسان االقتصادية يف الدول العربية"حسني عبد املطلب األسرج،  67  
ن يتمتع ا مجيع املواطنني يف الدولة ،دومنا أي متييز من حسب الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس يترتب عن الدميقراطية التشاورية ثالثة أنواع من احلقوق واحلريات واليت جيب ا ∗∗∗

احلقوق .وهي جمموعة من احلقوق تتمثل يف حق املواطن يف احلياة حبرية طاملا اا ال ختالف القوانني وال تتعارض مع حرية اآلخرين :احلقوق املدنية :وهذه احلقوق هي .أي نوع 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية ...مواطن بالعضوية يف األحزاب وتنظيم احلركات واجلمعيات وحماولة التأثري يف القرار السياسي وتتمثل يف حق االنتخاب وحق كل : السياسية
ة فهي حق كل مواطن حبد أدىن أما احلقوق االجتماعي..تتمثل احلقوق االقتصادية أساسا حبق كل مواطن يف العمل يف ظروف منصفة وأبرزها احلرية النقابية واحلق يف اإلضراب:والثقافية

  .وتتمثل احلقوق الثقافية حبق املواطن يف التعليم والثقافة..من والرفاه االجتماعي واالقتصادي وتوفري احلماية االجتماعية واحلق يف الرعاية الصحية 
68 Sabina Alkire, A Conceptual Framework for Human Security,( Oxford : University of 
Oxford,2003) , p39. 
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فهناك حاالت  تتجاوز فيها الدول قدسية على الرغم من ذلك . ةوهذا ما تتعهد به األنظمة الدميقراطي
  .∗هذه احلقوق لدواعي خمتلفة

لذلك  مثة توازن صعب يف هذا السياق باتت تعيشه وضعية حقوق اإلنسان يف العامل اليوم 
عكاسات سلبية على وضع حقوق إناليت كان هلا " احلرب على اإلرهاب"ويظهر يف ما يعرف ب 

تهاكات صارخة واليت ازدادت نالدول الغربية، اليت تعرضت إل اإلنسان،خاصة األقليات املسلمة يف
  .2001سبتمرب  11حدة بعد أحداث 
  حقوق اإلنسان يف السياسة الدولية: املطلب الثاين

موضوع حقوق اإلنسان أصبح ذا أمهية كبرية، وباتت القضايا املتعلقة ذا املوضوع، تشكل        
بنية وتشكيل األنظمة احلديثة لإلدارة الدولية مبا تشمله من دول ثورة كامنة هلا تأثري غري حمدود يف 

وقد ترمجت هذه األمهية يف خمتلف املواثيق . ومنظمات دولية حكومية، ومنظمات دولية غري حكومية
واللوائح الدولية اليت صاغتها خمتلف الفواعل الدولية السيما تلك اليت تعىن مبجال حقوق اإلنسان مثل 

  .ولية غري احلكومية الناشطة يف هذا االاملنظمات الد
إنّ حقوق اإلنسان بدأت يف التشكل منذ القدم ،وكانت أسبق يف الظهور من الدول واملنظمات 

أن  أنهالدولية،بسبب ارتباطها بالطبيعة اإلنسانية وما يتعلق ا من البحث املستمر عن كل ما من ش
ارات سياسية أو عقائدية أو حىت أخالقية  قد حتد من اعتب أيحيسن حياته ،ويضمن بقاءه بعيدا عن 

  ∗∗حقه يف الكرامة اإلنسانية
تهاك ملختلف إن أيمع نشأة الدول صاحبها زيادة يف أمهية حقوق اإلنسان، بشكل بات فيه          

 إىل -كل حسب طبيعة أنظمتها  - احلقوق جيد  استنكارا من خمتلف الدول واحلكومات اليت سعت 
حلماية هلذه احلقوق، اليت تشكل العنوان األبرز على مدى حتضر الدول، ومستوى احلرية تكريس ا

 02: فيها، فقد كان من نتائج الثورة الفرنسية إصدار اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطنني يف
 سلم ، فهذا اإلعالن كان مبثابة إقرار على جناح هذه الثورة اليت جعلت حقوق املواطن يف1789أوت 

كما كان احلال ذاته مع الثورة . حرية عدالة وإخاء:أولويتها حىت يتجسد فعال الشعار الذي رفعته
الئحة احلقوق االمريكة واملتضمنة يف  إىلالربيطاين ، ومت التوصل  راألمريكية اليت قامت ضد االستعما

دت بداية صياغة املعايري أن هذه املواثيق وغريها جس. 1776وثيقة إعالن االستقالل األمريكي عام 
  .الدولية حلقوق اإلنسان وشكلت األرضية املناسبة؛ لصياغة أهم املواثيق الدولية املعروفة اليوم

                                                   
 حالة الطوارئ:يطلق على هذه الوضعية األمنية االستثنائية ب ∗
م واليت .ق570صيانة حقوق أفرادها وتعود أول نسخة مسجلة  إلعالن حقوق اإلنسان   عام  أجللقد حرصت خمتلف اتمعات القدمية على توثيق بعض اللوائح اهلامة من  ∗∗

مل ،حيث يقر الدستور الذي وضعه كورش حبرية البشر ويعترف باحلق يف احلرية واألمن وحرية التنقل واإلقامة ،وحق امللكية والدين ،وحق الع وضعها كورش العظيم يف بالد فارس
إىل  1648ية وستفاليا كما أشارت اتفاق، 1215الئحة احلقوق يف بريطانيا أو ما يعرف باملاجنا كارتا عام :بعدها توالت اللوائح اليت كرست بعض احلقوق منها . ،وحترمي العبودية 

  .بعض احلقوق
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جتسد قضية حقوق اإلنسان على املستوى الدويل أرضية التوافق الوحيدة بني مكونات اتمع 
ويات دولية رفيعة يف طار احلكم الدويل ،إذ ال تتوان الدول يف معاجلة كل ما يتعلق ا على مست

العاملي، فعلى الرغم من وجود بعض االختالفات املتعلقة حبقوق حمددة ،أو حول القيم األساسية 
وسنحاول يف هذا اإلطار . هو ضرورة احترام الكرامة اإلنسانية قمثة اتفا أنهحلقوق اإلنسان إال 

  :التركيز على
،امليثاق الدويل للحقوق املدنية  1948املي حلقوق اإلنسان ، اإلعالن الع1945ميثاق األمم املتحدة 

  .والسياسية وامليثاق الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية
  :1945ميثاق األمم املتحدة . 1 

، أصبحت محاية  Nations organization United(U.N.O) منذ إنشاء منظمة األمم املتحدة       
يت تشدد الدول واحلكومات على ضرورا على اعتبار أا باتت تناقش حقوق اإلنسان، من املواضيع ال

على املستوى الدويل، وقد عملت األمم املتحدة على تقدمي توليفة من اآلليات واإلجراءات اليت تكفل 
إنّ شعوب :"تعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق اإلنسان، واحلريات األساسية ،حيث جاء يف ديباجة امليثاق 

دة تؤكد إمياا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ،ومبا للرجال والنساء من األمم املتح
فالعالقة بني األمم املتحدة وحقوق اإلنسان وثيقة جدا، فحقوق اإلنسان موجودة ". حقوق متساوية 

السابق  األمني العام كويف أنانيف كل نشاطات ،وأهداف ،وبرامج األمم املتحدة، وهذا ما عرب عنه 
حنن لن نتمتع بالتنمية دون امن، ولن نتمتع باألمن دون تنمية، وحنن لن :" قال اعندم لألمم املتحدة

  ."نتمتع ما دون احترام حقوق اإلنسان
“we will  not enjoy development without security ,we will not enjoy security without 
development ,and we will not enjoy either without respect for human rights “  

  :ومن بني ما نص عليه ميثاق األمم املتحدة يف هذا الصدد
تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا، والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييز؛ " 

  .69" بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وبال تفريق بني الرجال والنساء
هذه املادة أقرت بضرورة احترام حقوق اإلنسان، كما أكدت على عدم التمييز بني الناس مهما ف

لكن األمم املتحدة عززت دورها يف محاية وترقية حقوق . اجلنس أو اللغة أو الدين:كانت االعتبارات
وق اإلنسان،ليس فقط عرب ميثاقها بل بإنشاء آليات واضحة تتلخص مهمتها يف مراقبة أوضاع حق

اإلنسان يف خمتلف الدول ورفع التقارير عن هذه األوضاع، وكانت هذه مهمة جلنة حقوق اإلنسان 
)the Commission of Human Rights( اليت أسست مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية ،

عضوا يعملون  18، واهلدف منها كان رصد تنفيذ ما جاء يف هذا العهد، تتكون من 1966والسياسية 
تقدمي التقارير الدورية، والرسائل املتبادلة : أشكال 3فة فردية ويتخذ الرصد الذي تقوم به اللجنة بص

                                                   
".من ميثاق األمم املتحدة ):"1/3(املادة  69  
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وقد قامت اللجنة بدور هام السيما على صعيد التعاون مع . بني الدول، والبالغات املقدمة من االفراد
  :املنظمات غري احلكومية ويظهر ذلك يف األرقام التالية

إضافة  written statements( بيان مكتوب  354 ظمات غري احلكومية،تفويض قدم للمن 261
ومل تقتصر . بيان شفهي مشترك indivdual oral statements( ، 61 ( بيان شفهي فردي  476:ل

إجراءات األمم املتحدة على إنشاء جلنة حقوق اإلنسان فقط؛ إذ هناك العديد من األجهزة والربامج، 
إلنسان، واليت تأسست عرب ميثاق األمم املتحدة، أو عرب معاهدات واتفاقيات ملراقبة ومحاية حقوق ا

 العاملية: بني الدول                     وارتكزت هذه األجهزة واالتفاقيات على مبادئ هامة هي
)Universality  الرتاهة )Impartiality( ، املوضوعية  )Objectivity ( ،تقائيةنوعدم اإل  )Non-

selectivity( .وأهم األجهزة واالتفاقيات اليت أنشا األمم املتحدة لتعزيز دورها يف محايةأا  وعقد 
  :نذكر مايلي اإلنسان قحقو

 . جملس األمن.1
 اجلمعية العامة  .2
 . الس االقتصادي واالجتماعي.3
 . ∗جملس حقوق اإلنسان.4
  ∗∗اتفاقية مناهضة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة .5
 .ائمجلنة منع اجلر.6

مع أن امليثاق كان واضحا يف التأكيد على أمهية حقوق اإلنسان وضرورة تعزيزها، إال أن مثة      
: تقادات منهانتقادات وجهت هلذا امليثاق يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان من أهم هذه اإلنالعديد من اإل

اإلنسان إال أن ميثاقها مل أنّ األمم املتحدة وبالرغم من اجلهود اليت بذلتها يف سبيل احترام حقوق 
احلقوق  ةيعكس ذلك بشكل كاف، إذ مل حيدد أصال ماذا نعين حبقوق اإلنسان كمفهوم، وال ماهي

مل حيدد بدقة اآلليات واإلجراءات أو بشكل عام سبل  أنهواحلريات األساسية الواجب احترامها كما 
من امليثاق حتدد بدقة ماهية حقوق  محاية حقوق اإلنسان ومن هنا كانت احلاجة لوثيقة أقوى وأعمق

  .اإلنسان وكذا خمتلف اآلليات الواجب إتباعها الحترامها
  
  

                                                   
يقضي بإنشاء جملس  2006مارس  15يف   60/ 251زيادة فعالية اإلجراءات واآلليات املتخذة على مستوى األمم املتحدة ، قامت اجلمعية العامة بإصدار القرار رقم  أجلمن ∗

حيث  انتقلت صالحياا إىل جملس حقوق اإلنسان ،وعقد الس أوىل جلساته يف .ليعوض جلنة املعنية حبقوق اإلنسان ) The Human Rights Council( ن حقوق اإلنسا
  وفق مبادئ ثابتة 2006جوان  19
 احلياة يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق من هلا مبا التمتع جمال يف املرأة ضد ييزالتم للقضاء على شامال قانونيا إطارا املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية وفرت ∗∗
  .الفردية الشكاوي نظام ،التقارير رفع :خالل الدويل،من املستوى على االتفاقية تنفيذ اخلاصة يتم وااالت     العامة
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  (Universal Declaration of Human Rights):اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.2
لقد اكتسب مفهوم حقوق اإلنسان قبوال على املستوى األكادميي،كما شاع يف العديد من األدبيات 

  إىلذلك بفضل اجلهود الكبرية اليت بذلتها األمم املتحدة  ،وأمثرت تلك اجلهود يف التوصل احلديثة و
  .1948(U.D.H.R ) اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

اليت ركز عليها عن باقي الوثائق الدولية األخرى  30يتميز اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبواده  
إذ مل يستثن : ة من حيث تعرضه جلل احلقوق األساسية ، والعامليةالشمولي:∗جبملة من املميزات أمهها

فئة معينة أو جنسية معينة، بل كان عاملي موجها لإلنسانية مجعاء، فقد جاء يف أعقاب حربني 
كما شكل اإلعالن العاملي منبعا أصيال للجهود الداخلية والعاملية . عامليتني،عانت البشرية من ويالما

فمثال .نسان ومحايتها،وجسد الفلسفة األساسية للكثري من اإلعالنات واملواثيق العاملية لتعزيز حقوق اإل
، على أمهية هذا اإلعالن   1968أكد املؤمتر الدويل األول حلقوق اإلنسان الذي عقد يف طهران عام  

 على ما أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ميثل تفامها  تشترك فيه شعوب العامل: "حيث جاء فيه
جلميع أعضاء األسرة البشرية، من حقوق ثابتة منيعة احلرمة ويشكل التزاما على كاهل أعضاء اتمع 

  .∗∗الدويل
  :وكان اهلدف من إصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو

 .تهاكات حقوق اإلنسانإنمنع .1
 .ضمان االحترام جلميع حقوق اإلنسان دون أي جتزئة .2
 .دويل يف جمال حقوق اإلنسان حتسني التعاون ال.3
 . األمم املتحدةيف، بني النشاطات ذات العالقة حبقوق اإلنسان ) Coordinating( التنسيق .4
 . ، وإصالح ،برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان)Strengthening ( تقوية .5
 :1966العهدان الدوليان لعام . 3

ال محاية وترقية حقوق اإلنسان من قبل اتمع الدويل مل تتوقف اجلهود الدولية املبذولة يف جم      
بإصدار العهدين الدوليني الستكمال وتعزيز  1966حيث قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 

اإلعالن العاملي ويتعلق األمر بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية، والعهد الدويل اخلاص 
  .ويوضح الشكل التايل أهم املواثيق الدولية يف جمال حقوق اإلنسان .جتماعية باحلقوق االقتصادية واال

                                                   
ل هذا املصطلح يف إطار املعايري الدولية اليت ليست هلا طبيعة املعاهدة فهي تفتقر للقوة القانونية اليت حتظى ا يطلق تعبري اإلعالن على جمموعة املبادئ أو جمموعة القواعد ويدخ ∗

له قيمة أدبية جمموعة أفكار ومبادئ عامة ، ال تتمتع بالصفة االلتزامية، و: فهو .املعاهدات ولكن هلا قوة حجية الن صدورها كان بعد مفاوضات بني الدول واحلكومات دامت سنوات
 واإلعالن غالباً ما يصدر يف. واإلعالن يعد من قبيل العرف الدويل. لألمم املتحدة وتتمتع بالثقل السياسي واألخالقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل اجلمعية العامة ومعنوية،

 مبادئ –مدونة  –مبادئ  –قواعد : واإلعالن مرادف .لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أمهية كربى وقيمة دائمة كما هو احلال بالنسبة
 .اإلنسان والتقييد بأحكامها قد أصبح اإلعالن معياراً تقاس به درجة احترام املعايري الدولية حلقوقل.توجيهية

وعدم التدخل يف   رير مصريها واحترام السيادة واختيار النظام السياسي واالجتماعييعترب مؤمتر طهران خطوة هامة على طريق تعزيز حقوق اإلنسان ،كحق الشعوب يف تق ∗∗
 .الشؤون الداخلية وحق الفرد يف العيش حبرية وكرامة
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لقد كان هلذه احلركية الكبرية للقوانني الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تأثريات كبرية، وواسعة حيث 
  : مت
هذا اعتبار موضوع حقوق اإلنسان كمبدأ أمر ملزم من مبادئ القانون الدويل، ومت التأكيد على  

 . 1975تأو01عقد يف إنمبوجب وثيقة مؤمتر هلسنكي لألمن والتعاون األورويب ،الذي 
  سان يف املنظمات الدولية غري احلكومية نحقوق اإل: املطلب الثالث 

معايري تكون مضبوطة  إىلدعم كبري، وكذا  إىل، حتتاج اإلنساننظرا لألمهية اليت حتتلها حقوق       
واملعادلة اهلامة اليت تؤسس حلماية دولية فعالة . إال عرب مأسسة حقوق اإلنسان وثابتة،وهذا ال يتحقق

 .تنسيق اتمع الدويل+فعالية اتمع املدين+التزام حكومي : تتألف من نحلقوق اإلنسا
    سسة حقوق اإلنسانأيوضح معادلة مل) 02( شكل رقم

  
  
  

  . من إعداد الطالب: املصدر

أن موضوع حقوق اإلنسان ميثل موضوعا مشتركا ملختلف الفواعل من خالل هذا الشكل جند 
واملستويات ، فعلى الرغم من الدور الذي تقوم به احلكومات حلماية حقوق مواطنيها إال أن هذا 

سواء على . الدور ال يكفي، إذا مل يتعزز بتعاون مع أطراف أخرى تتبىن الدفاع عن هذه احلقوق
عرب منظمات : على املستوى الدويل أوظمات اتمع املدين املختلفة ،ممثلة يف من: املستوى الوطين

وهنا يتضح لنا الدور الذي تقوم به املنظمات الدولية غري احلكومية،كأبرز . ∗اتمع املدين العاملي

                                                   
قاصرا على تقدمي اخلدمات وتبين القضايا ها ظهر مفهوم اتمع املدين العاملي يف التسعينات ،ليشري اىل جمموعة من املنظمات غري احلكومية واحلركات واجلمعيات ،اليت مل يعد نشاط ∗

وعلى رغم أن احلركات املناهضة للعوملة .ق االنسان العامة على املستوى احمللي بل أصبحت تنشط على الساحة العاملية ،وتتحرك جتاه قضايا عاملية مثل البيئة واآلثار السلبية للعوملة وحقو
أا ليست الوحيدة اليت جعلت الساحة الدولية جماال لنشاطها فقد ظهرت اىل جانبها جتمعات وتنظيمات جنحت يف استثمار آليات  ي إالّتعد اليوم من ابرز مؤسسات اتمع املدين العامل
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منظمات اتمع املدين ،حيث جند عددا كبريا منها تركز على محاية وترقية حقوق اإلنسان، هناك 
احثني يعرب عن هذا النوع من املنظمات ب اجليل الرابع للمنظمات غري احلكومية على عدد من الب

فهي تركز ...نوع من السلع واخلدمات املادية  أي أواغاثية  أوا ال تقدم مساعدات تنموية أاعتبار 
انت ويف بداية نشاطها ك. على قيم إنسانية ومبادئ الكرامة البشرية اليت تندرج ضمن حقوق اإلنسان

املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان تركز على احلقوق الفردية ، لكن ومع 
التحوالت اليت مرت ا باتت هذه املنظمات تتبىن استراتيجيات جديدة خاصة املنظمات الدولية غري 

جانب  إىلات اجلديدة هي التركيز على احلقوق اجلماعية لألفراد اإلستراتيجياحلكومية من هذه 
( احلقوق الفردية ،فأصبحت تدافع عن محاية الصحة العاملية،واالهتمام بالبيئة و قضايا تغيري املناخ 

Issues of climate change (   على اعتبار أن مثة عالقة قوية بني نغري املناخ والصحة ،وحقوق،
  .70اإلنسان 

  :اإلنسان يف تتمثل رسالة املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق
 .محاية حقوق اإلنسان.1
 .نشر ثقافة حقوق اإلنسان.2
 .مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان ،وتقدمي املساعدة القانونية.3
تهاكات والتجاوزات ضد ناختاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية ملعاجلة الشكاوي املتعلقة بضحايا اإل.4

 .حقوق اإلنسان
 .ات وعقد الندوات والدورات التدريبيةواألحباث وتوفري املعلوم الدراساتإعداد .5
 .إدارة احلمالت وإعالن املواقف املختلفة جتاه ما جيري حلقوق اإلنسان.6

تعزيز ومحاية حقوق  إىلكما دف املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان       
فعاليات املختلفة مثل يف حقل التربية على حقوق اإلنسان عرب ال النشاطاإلنسان،وذلك من خالل 

املؤمترات وحلقات النقاش ،والتدريب املتخصص والشعيب ،وقيام هذه املنظمات بأعمال احلماية املتمثلة 
اخلاصة  أوتهاكات والقيام باحلمالت الدورية، نرصد اإل أوبتقدمي املساعدة القانونية للضحايا 

جهات اإلنصات الداخلية والدولية  إىلء ملناهضتها،ونشر ذلك عرب التقارير ووسائل اإلعالم واللجو
71.  

                                                                                                                                                                     
ه منا بشكل كبري نأ إىل حركات السالم إالّالعاملي خالل احلرب الباردة حيث تعود أصوله  وقد ظهر اتمع املدين.االتصال احلديثة للتحرك عرب احلدود اإلقليمية مبا أعطاها صفة العاملية

  . خالل التسعينات وأصبح فضاء جديدا لتحرك االفراد بقصد فضاء جديدا لتحرك االفراد بقصد التأثري يف السياسة الدولية
70 Alexandra,Mcewan , Jennifer,Bowers & Timsaal,Ahman,Rights based Approach to mental health 
promotion in the context of Climate change in rural and remote Australia( Queensland ,Centre 
for rural and remote Mental Health)p,06.  

 1،ط اإلنسانت والتأهيل حلقوق مركز املعلوما: اليمن(وأثره على الشراكة يف اليمن ، اإلنسانواقع املنظمات غري احلكومية حلقوق .حممد امحد ، املخلفاوي وعبد البايف ،مشان  71 
   .17،ص،) 2006،
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يف -مع غريها من املنظمات  - تشترك املنظمات الدولية غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان
  :يف إدارة نشاطاها ومن بني هذه اآلليات نذكر  عليهااآلليات اليت تعتمد 

 . Research & Studyاألحباث والدراسات  .1
 . Representationالتمثيل واملشاركة   .2
 . Networkingالتشبيك  .3
 . Campaigningتنظيم محالت موجهة للتأثري على الري العام  .4
 .Media   Communication strategy& استراتيجيات إعالمية واتصال .5
  . : Aid and educationاملساعدة والتعليم .6

اإلنسان، يف درجة التفويض،  ختتلف املنظمات الدولية غري احلكومية  الناشطة يف جمال حقوق       
فئات واحدة بينما  أوصنف واحد من احلقوق  ىفمنها من متلك تفويض ضيق ومنفصل وتركز عل

غري احلكومية متتلك تفويضا هاما  تشاملة وأوسع، فاملنظما تفويضاتتوجد منظمات أخرى هلا 
ملنظمات الدولية غري واملالحظ على تفويض ا. القانون الدويلتستند يف نشاطها على  اباعتباره

ديناميكي ومرن حبيث يتغري طبقا  احلكومية كغريها من املنظمات غري احلكومية الوطنية هو تفويض
لتغري الظروف كالسياق السياسي ،واملؤسسايت واملذهيب واملوقع اجلغرايف وكذا قضية العضوية وعملية 

كما ترتبط درجة  .72خرى مجع التربعات وحجم الضغوطات من طرف اموعات واملؤسسات اال
التفويض املمنوح للمنظمات الدولية غري احلكومية بالتقسيمات  بني العامل املتقدم، والعامل النامي 

تركز أكثر من منظمات غري احلكومية يف   first worldعموما، منظمات العامل املتقدم أو العامل األول 
محاية األفراد من تدخالت الدول، : فهي تعمل على .73العامل النامي على احلقوق املدنية والسياسية 

يف حني جند أن املنظمات غري احلكومية الناشطة على مستوى العامل النامي تركز على احلقوق الثقافية، 
تباه إن،وذلك دف جلب ∗، واالقتصادية، أو ما يعرف باجليل الثالث من حقوق اإلنسان ةواالجتماعي

امل النامي الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، فبعض املنظمات غري حقوق الع إىلاتمع الدويل 
احلكومية يف العامل النامي تدفع باجتاه مقاربة اإلصالح العميق والشامل، كما هي جمسدة يف دول العامل 

جانب الدول والفواعل األخرى، فال ميكن أن جيري احلديث أو االتفاق يف  إىلكشريك هام .74املتقدم 
  .دون حضور هذه املنظمات اإلنسانحقوق جمال 

  إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية: املبحث الثالث 

                                                   
72 Jan,wouters& Ingrid,Rossi, op, cit.,p08 

73 Ibid,p.10 
   .احلقوق الثقافية واالجتماعية :احلقوق االقتصادية ،واجليل الثالث : احلقوق السياسية واملدنية ،اجليل الثاين :اجليل األول : اإلنسانهناك ثالث أجيال حلقوق  ∗

74 Henry .j. Steiner ,Divers Partners ,Non-Governmental Organization in the human rights 
movement .(U.K,Harverd law school human rights program and human rights internet)p,34-37. 
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لقد عرف عمل املنظمات غري احلكومية تطورا هاما على خمتلف املستويات، ومع التحوالت 
 حىت اليت عرفتها القضايا اليت تعىن ا هذه املنظمات كان البد لطرق تناول هذه القضايا من أن تتغري

وألن املنظمات الدولية غري احلكومية متتاز مبرونة كبرية، فقد استطاعت أن . تواكب هذه التحوالت
ها وقامت بتطوير القدرات أجلتوجد آليات وطرق جديدة يف التعاطي مع القضايا اليت تنشط من 

  .إدارة هذه القضايا والتحكم فيها مبا يضمن هلا نتائج أفضل أجلالالزمة من 
نظمات الدولية غري احلكومية ال ختتلف كثريا  ـ من حيث هي هيكل إداري ـ عن إن امل

 أيباقي املنظمات األخرى يف خمتلف القطاعات ،فهي من حيث الشكل هلا الطابع ذاته الذي متتاز به 
ومع ذلك فقد تتنوع إدارات املنظمة اعتمادا على . منظمة من حيث وظائف وأساليب إدارية خمتلفة

  :نظمة ،وطبيعة عملها، وإمكانياا وبشكل عام تضم املنظمات إدارات  خمتلفة أمههاحجم امل
  .إدارة شؤون املوظفني/ 1
  .اإلدارة املالية/ 2
  .إدارة املعلومات والتكنولوجيا/ 3
  إدارة العالقات العامة والتسويق واإلعالم/ 4
  
   
  احلكومية البد أوال من إعطاء مفهوموقبل الغوص أكثر يف الفلسفة اإلدارية للمنظمات الدولية غري 

  .the Management  :دقيق ملصطلح اإلدارة

  اإلدارة املفهوم واألمهية : املطلب األول
تعترب اإلدارة مبفهومها العام من أقدم األنشطة اإلنسانية على اإلطالق، فقد سعى اإلنسان منذ       
د مجاعية تعاونية تسري قي طريق واضح، وسليم حبيث تصبح جهو ،جمتمعه تنسيق جهود أفراد إىلالقدم 

  .حتقيق األهداف اجلماعية املنشودة أجلمن 
اإلدارة هي اليت تتلمس حاجات اتمع، ومطالبه وتعمل على تلبيتها عن طريق جتميع عناصر       

قيق داخل املشروع وخارجه، وحفز العاملني يف املشروع على حت:اإلنتاج والتوفيق بني أوجه النشاط 
فن اإلدارة هو : "اإلدارة بأا "  إدارة الورشة " يعرف فريدريك تايلور  يف كتابه. األهداف املشتركة

املعرفة الصحيحة ملا تريد من الرجال عمله مث التأكد من أم يقومون بعمله  بأحسن طريقة 
". مر والتنسيق والرقابة التنبؤ والتخطيط،والتنظيم وإصدار األوا:كما تعرف اإلدارة بأا"،وأرخصها 

وهذه " وظيفة تنفيذ األشياء عن طريق األشخاص ومعهم: "وبشكل مبسط ميكن تعريف اإلدارة  بأا
التعاريف ال تقتصر على مؤسسات بعينها، بل هي تنطبق على مجيع املؤسسات، حكومية خاصة، 

تعاون املستمر، والتنسيق الفعال ذلك النشاط املوجه حمو ال: فاإلدارة إذن هي. خريية، ودينية وسياسية
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وتتنوع . 75حتقيق هدف معني بدرجة عالية من الكفاءة  أجلبني اجلهود البشرية املختلفة العاملة من 
  :اإلدارة العامة وإدارة األعمال وفيما يلي تعريف لكال النوعني: اإلدارة بني

  : اإلدارة العامة/ أ
العام املعروف باإلدارة وهذا اجلزء خيتص بتسيري  يعترب موضوع اإلدارة العامة جزء من املوضوع

األعمال احلكومية، فكما نعرف اإلدارة هي تنفيذ األعمال بواسطة تنسيق وتنظيم ورقابة جهود 
: اإلدارة هنا تسمى ب إنه إذا كانت هذه األعمال تتعلق بتنفيذ السياسة احلكومية فإناآلخرين ،ف

ال والسياسات، املوضوعة بواسطة األفراد الذين يعملون يف تعاون تنفيذ األعم:"وتعين" اإلدارة العامة"
اهلدف أو األهداف املوضوعة  إىلمستمر يف حدود املؤسسة الواحدة، واجلهاز احلكومي العام للتوصل 

  ".من طرف السلطة السياسية واإلدارية يف الدولة 
اخلام العنصر البشري لتحقيق  تعرف بأا عملية استخراج املوارد من املواد: إدارة األعمال/ب 

مما سبق ".تنظيم، وتوجيه وتنسيق وتقييم األشخاص؛ لتحقيق هذه األهداف: أهداف معينة، وتتضمن
  :هداف اإلدارة تتلخص يف ما يليأميكننا أن نستنتج أن 

  .تنمية القدرات والكفاءات البشرية من أجل حتقيق أهداف املشروع/ أ
تكاليف  إنتاج ممكن وبأقل أكرب إىلسيقها بأفضل الطرق حبيث تؤدي استخدام عوامل اإلنتاج و تن/ب

  .ممكنة
 .االرتقاء بالقدرات  املعيشية لألفراد العاملني يف املشروع وحتقيق الرفاهية /ج

إدارة من حتقيق هذه األهداف وغريها البد هلا من وظائف هامة تساعدها وتسهل من  أيحىت تتمكن 
  .التخطيط، التنظيم، القيادة والرقابة: ظائف يفأداءها وتتمثل اعم هذه الو

حيدد التخطيط أين تريد املؤسسة أن تكون يف املستقبل، وكيفية الوصول هناك، ويعين  :التخطيط.1
حتديد املهام واستخدام املوارد : حتديد أهداف أداء املؤسسة يف املستقبل  وتشمل هذه األهداف"ذلك 

  .يرتبط بقوة و ضعف التخطيط ) املنظمة(ة أو ضعف املؤسسة فقو" املطلوبة يف حتقيق األهداف 
وهي الوظيفة اليت تعكس كيف حتاول املنظمة حتقيق أهدافها، وتتضمن حتديد  :التنظيم. 2

وقد أخذت بعض املؤسسات  حديثا التخلي عن .املهام،وجتميعها يف إدارات وأقسام وتوزيع املوارد هلا 
يف  أكربداله يكل غري مترابط أو مرن ،وبإعطاء املرؤوسني حرية اهليكل التنظيمي التقليدي واستب

اليت " فرق العمل"اهلدف أو إعادة التنظيم على أساس إجنازيف . اختيار برامج عملهم ، وتنظيم أنفسهم
  .يف مسؤولياا جتاه إدارة نفسها  أكربتتمتع حبرية 

                                                   
. 14،ص) 1،2005وم األمنية ،طجامعة نايف العربية للعل:الرياض.(إدارة عمليات األزمات األمنية  سعد بن علي ،الشهراين ، 75 
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تخدام التأثري حلفز املرؤوسني على حتقيق األهداف اس: وظيفة القيادة هلا أمهية كبرية وتعين :القيادة. 3
خلق قيم وثقافة مشتركة وإبالغ األهداف للمرؤوسني يف مجيع أحناء املؤسسة "املؤسسة وتعين القيادة 

.  
تعين رقابة العاملني ماذا كانت املؤسسة تسري يف الطريق الصحيح حنو حتقيق أهدافها، مث  :الرقابة.4

حية الضرورية، فيجب أن يتأكد املدير أن املؤسسة تسري يف االجتاه الصحيح اختاذ اإلجراءات التصحي
قيام بعض  إىلوقد ظهرت االجتاهات احلديثة يف متكني العاملني، والثقة م .حنو حتقيق أهدافها

أسفل واستبداهلا بزيادة أمهية تدريب العاملني  إىلاملؤسسات بتخفيض التأكيد على الرقابة من أعلى 
 .رقابة أنفسهم واختاذ إجراءات تصحيحية  أجلمن 

بعد أن وقفنا على مفهوم االدراة وأهم وظائفها ،سنحاول التركيز يف املطلب الثاين على الطبيعة 
ا نوع من اإلدارة ،وكذا على اعتبار أالتنظيمية اخلاصة باملنظمات الدولية غري احلكومية ، على اعتبار 

زات التنظيمية من شأنه . الرحبي  أوبع الرمسي، ا ختتلف عن املنظمات ذات الطاأإنّ معرفة هذه املمي
  .أن يسهل علينا إدراك طرق إدارة هذه املنظمات للقضايا اليت تدافع عنها

  للمنظمات الدولية غري احلكومية  ةالطبيعة التنظيمي: املطلب الثاين 
 hierarchical)( تراتبية(هراركية  املنظمات الدولية غري احلكومية هي يف الغالب ذات بنية      

structure  (  ومن أجل إجياد مقاربة لتطوير املنظمات غري احلكومية البد األخذ بعني االعتبار لطبيعة ،
 :76املنظمة اليت تتشكل من مقومات عديدة و  عوامل فهي متثل نظام معقد وحيتاج هذا النظام لـ

 .والتشخيص املشتركالتغذية الرجعية : تقييم الصورة الكاملة.1
 .تقييم اخليارات املتوفرة واالتفاق على الطرق املناسبة.2
 .التخطيط. 3
 .تطبيق، وإدارة عمليات التغيري.4
 . التقييم ،التعزيز واملتابعة املستمرة.5

املنظمات غري احلكومية متثل اجتاها آخر يف تطبيق القدرات اإلدارية، فكل املنظمات حتتاج لوجود       
فوظائف التخطيط والتنظيم والقيادة ،والرقابة تطبق يف املنظمات مهما كان نوعها، أو املستوى : رةإدا

كما أن املدراء يشتركون يف الكثري من املهارات، ويقومون .حملي أو دويل أو عاملي: الذي تعمل فيه
املنظمات يكمن يف  غري أنّ الفارق األساسي بني املنظمات غري احلكومية وغريها من. باألنشطة نفسها

أن نشاطات املنظمات غري احلكومية توجه حنو توليد نوع من التأثري االجتماعي، وهذا فرض على 
املدراء حتديات فريدة فاملوارد املالية للمنظمات غري الرحبية تتأتى بعضها من خمصصات احلكومة على 

بدال من بيع السلع وتقدمي .الدويل املستوى الوطين وعلى التربعات واشتراكات األعضاء على املستوى 

                                                   
76 David,Lewis,op,cit,p,03. 
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بينما يركز املدراء يف منظمات األعمال على تطوير وحتسني السلع واخلدمات . الزبائن إىلاخلدمات 
زيادة إيرادات املبيعات وهكذا جند أنّ املنظمات غري الرحبية أو غري احلكومية تقدم خدماا  أجلمن 

  :77ت تعاين صعوبات كبرية يف إدارة نشاطاا متس ن هذه املنظماإللزبائن دون مقابل ولذلك ف
املشكلة يف هذا الصدد تتعلق بضمان تدفق املوارد املالية الالزمة الستمرار العمل، :التمويل .1

فالقائمون على املنظمات غري احلكومية وامللتزمون خبدمة الزبائن، مبوارد حمددة جيب أن يركزوا على 
ى ممكن، وإن مل يتمكنوا من إثبات قدرة عالية يف استخدام املوارد، إبقاء التكاليف على أدىن مستو

وقضية التمويل يف . فإم سيواجهون معضلة يف تامني تربعات إضافية ،أو خمصصات حكومية
تبعية  أواملنظمات غري احلكومية حتظى باهتمام كبري بسبب أن التمويل هو الذي حيدد استقاللية 

  :اك مصدرين لتمويل املنظمات غري احلكوميةوهن.املنظمة غري احلكومية 
املوارد املالية  إىلتتمثل يف االشتراكات السنوية لألعضاء، إضافة : الدائمة/ مصادر التمويل اخلاصة •

حبكم املركز االستشاري الذي تتمتع به املنظمات  اليت متنحها منظمة األمم املتحدة واالحتاد األورويب،
مليون دوالر  205حوايل  1999يزانية املخصصة هلذه املنظمات عام غري احلكومية ، وقد بلغت امل

الثلث األول من ميزانيتها ممول من طرف مؤسسات دولية ،والثلث الثاين من طرف :حيث جند أنّ 
 .وكاالت التنمية واملؤسسات املالية الدولية ،والثلث األخري ممول من طرف الشركات الكربى 

تتمثل يف خمتلف التربعات واهلبات اليت حتصل عليها املنظمات غري : ؤقتةامل/ مصادر التمويل العامة  •
سويسرا ،الواليات املتحدة :من بعض اهلبات اليت تقدمها الدول مثل  أواحلكومية سواء من عامة الناس 
  . )1999(مليار دوالر 203واليت قدمت لوحدها ما يقارب 

د تقليدية دنيا لقياس األداء لذلك يعاين املديرون ليس للمنظمات غري احلكومية حدو :قياس األداء.2
من الصعب قياس أداء العاملني  أنهما مكونات النتائج والفعالية؟ حيث :من اإلجابة عن السؤال

، وجيب على مديري املنظمات غري احلكومية أن ةواملديرين عندما يكون اهلدف هو توفري خدمة عام
. ، واملتطوعني واملتربعني الذين تعتمد عليهم املنظمة يسوقوا خدمام من أجل جذب الزبائن

واإلشكال الذي يطرح هنا هو صعوبة اإلشراف املباشر والرقابة على املتطوعني بنفس األسلوب الذي 
ه من الواجب على القائمني على املنظمات أن يأخذوا بعني إنمن هنا ف. جنده يف املنظمات األخرى
  . التغري، والتعقيد:لمنظمات غري احلكومية اليت تتمثل أساسا يفاالعتبار الطبيعة املختلفة ل

إدارة العمل التجاري، يف حني أن املنظمات غري احلكومية : اإلدارة عندما عرفت ارتبطت بـ       
ترى نفسها منظمات غري رحبية،كما أن األساليب اإلدارية اليت جيري احلديث بشأا هي يف األساس 

املنظمات غري احلكومية الدولية تعمل يف مناخات وسياقات سوسيوثقافية غري أساليب غربية لكن 
غربية، بالتايل قد ال تتناسب هذه اآلليات مع تلك املناطق اليت تتعامل معها معظم املنظمات الدولية 

                                                   
. 47ص،). 2007، 1عمان ،دار الفكر،ط(، 21اإلدارة أصالة املبادئ واألسس ووظائف املنشاة مع حداثة وحتديات القرن كامل ،حممد املغريب ،  77  
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من هنا جتد املنظمات الدولية غري احلكومية نفسها يف مواجهة الدول، اليت قد ال .78غري احلكومية 
اون معها، لذلك تركز على إدخال أساليب جديدة يف إدارا تتماشى مع خمتلف السياقات اليت تتع

  .تعمل فيها، وفيما يلي سنحاول إعطاء مفهوم إلدارة القضايا يف املنظمات الدولية غري احلكومية 
   تعريف إدارة القضايا يف املنظمات الدولية غري احلكومية: أوال

احلكومية ضرورة وأمهية تبين منوذج إداري فعال يساعد على حتقيق  ملا أدركت املنظمات غري
حماولة استرداد أساليب إدارية  إىلاألهداف ،وجتاوز التحديات،سارعت بعض املنظمات غري احلكومية 

من القطاع اخلاص، يف حماولة إلجياد حلول سريعة لضعف إدارا سيما وأن القطاع اخلاص أثبت 
 ةات هامة، بالتايل وجدت املنظمات غري احلكوميإجنازمن القطاع احلكومي وحقق فعالية وكفاءة أكثر 

كآلية )   strategic planning(   اإلستراتيجينفسها يف حاجة كبرية لتطوير أنظمة التخطيط 
حتسني إدارا  أجلمن هنا باتت املنظمات غري احلكومية تكافح من .79ألسلوب اإلدارة اخلاص

الربامج واملشاريع، وبذلك تطورت املنظمات غري احلكومية من حيث املعايري، للقضايا من ناحية 
والطموحات وركزت على قضايا جوهرية كبديل عن األفكار املثالية اليت طبعت نشاطها يف بداية 
نشأا ،وعززت أطرها التنظيمية على اعتبار أن هلذه األطر أثرا اجيابيا على حل املشاكل اليت تواجهها 

  ....ملدى الطويل السيما تلك املشاكل املتعلقة بقضايا حماربة الفقر، وعدم املساواة على ا
   أمهية إدارة القضايا يف املنظمات الدولية غري احلكومية :ثانيا
إن أمهية إدارة املنظمات غري احلكومية بدأت يف الظهور يف منتصف الثمانينات، من طرف الس      

، يف جنيف ،واصدر نشرية كانت أساس لبداية نقاش حول )ICVA(ة الدويل للوكاالت التطوعي
مفهوم إدارة املنظمات غري احلكومية ،وما لبث أن اتسع النقاش حول هذا املوضوع وأصبح له شعبية 

، ومنظمات املواطنة العاملية )  CIVIL SOCIETY( واسعة واهتماما السيما من طرف اتمع املدين 
 )the Global citizen organizations (80 . وارتبطت هذه األمهية أساسا ب التدريب والتعلّم

فقضايا إدارة تدريب املوظفني بدأت  مببادرات الوكاالت . 81على مستوى املنظمات غري احلكومية
املتعددة اجلديدة مثل برنامج الشراكة العاملي للدراسات حول املنظمات غري احلكومية ،كما مت التركيز 

 Organization(لتعلم والتدريب والتنظيم من طرف منظمات اجلمعيات الريفية للتطوير على قضايا ا
of Rural Association for Progress  O.R.A.P ( يف زميبابوي، وجلنة التطوير الريفي يف

يف الواليات املتحدة األمريكية، وغريها من )  SIT(  ومدرسة التدريب الدويل )  BRAC( بنغالديش 

                                                   
78 David,Lewis,op,cit,p,12. 

79 Ibid,p,06 
 عاملي ،انظرللمزيد حول اتمع املدين ال 80

Oxford university press,2001):Helmut Anheier,Marlies ,Glasius and Mary ,Kaldor,Global civil society 
2001.(Oxford 
81  David,Lewis,op,cit,p,08 
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اإلدارة وذلك يف ثالث جماالت  إىلومهما كان نوع املنظمة فهي يف حاجة .والربامج العاملية الوكاالت
  : 82أساسية

 ).  structure and processes: ( يف جمال البناء اهليكلي الداخلي والعمليات.1
اليت ويتم التركيز يف هذا اال على النشاطات اليت تقوم ا املنظمة السيما ذات الطابع التنموي و.2

 .تكون على شكل مشاريع، أو برامج، أو محالت أو خدمات
 :الدول والقطاع اخلاص،كما يتضح من خالل الشكل التايل (مأسسة العالقة مع الفواعل األخرى .3
  

  ميثل ااالت الثالث إلدارة املنظمات غري احلكومية ): 03(شكل رقم 

  :  املصدر
David,Lewis,the management of NON-GOVERNMENTAL development 
organization.(London,Routledge,2001).P07 

  
ألن املنظمات  الدولية غري احلكومية يف تنامي مستمر، ودورها متزايد يف إحداث التنمية وتعزيز        

تفعيل أساليب إدارية قادرة على مساعدا يف حتقيق  إىلاحلقوق واحلريات األساسية ،فهي حتتاج 
أمهية وجود إدارة فعالة، إال أن  إىللى الرغم من إدراك املنظمات الدولية غري احلكومية أهدافها وع

أخرى، بل هناك من املنظمات من ترى أن التركيز  إىلدرجة االهتمام ذا اجلانب ختتلف من منظمة 
ا املنطلق مثة على البعد التنظيمي يف املنظمات غري احلكومية يعترب عائقا هلا وليس حمفزا لنشاطها من هذ

أسباب قد تكون وراء عدم رغبة املنظمات غري احلكومية يف وجود إدارة فعالة واليات تنظيمية مثلها 
  : 83مثل باقي املنظمات الرحبية  تتمثل هذه األسباب يف

 culture of(العديد من املنظمات غري احلكومية هلا مميزات خاصة تتعلق بالثقافة التنظيمية  :األول
Action (  داخل املنظمة، وتبعا لنوع هذه الثقافة يكون االهتمام بتطوير إدارة املنظمات غري

احلكومية،إذ قد تكون القيادة واملوظفني، رافضني ختصيص وقت للتفكري باألسئلة التنظيمية، ألنه قد 

                                                   
82  David,Lewis,op,cit,p,06 

83 David,Lewis,op,cit,p,07. 
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البعد األخالقي العايل الذي تتمتع به هذه  نيكون على حساب املهمة األساسية للمنظمة ،وأل
البحث عن أساليب  إننظمات مينعها من االهتمام بأمر آخر عدا وظيفتها األساسية، ومن هنا فامل

  .إدارية حمترفة وفعالة، إضافة الكفاءة التقنية مل يكن حسب وجهة نظرهم ذات أمهية كبرية
دات تقدمي املساع أجلتشارا ،فاملنظمات غري احلكومية وجدت من إنيعترب هذا السبب األكثر  :الثاين 

واألموال للفئات الفقرية واملهمشة ،وبالتايل فال جيب أن تصرف مواردها على التكاليف اإلدارة العامة 
معظم ميزانيتها تعتمد على  أنال تضيع الوقت يف حتسني اإلجراءات اإلدارية، سيما و أنللمنظمة، و

  .التربعات
اص يبحثون عن بدائل للتفكري أن تطوير املنظمات غري احلكومية قد يكون من طرف أشخ :ثالثا

السائد داخل املنظمة، وبالتايل قد يكون مضرا ا على صعيد القيم، إذ قد ميس القيم اليت تأسست 
عليها هذه املنظمات  فهذه البدائل اليت حتمل رصيدا قيمي معينا ومن مثة  تعطي األولوية هلذه القيم 

الثقافة التنظيمية (ظمة  وتؤثر  على  االستقرار الثقايف ها املنأجلعلى الوظيفة األساسية اليت وجدت من 
  .داخل املنظمة) 
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  خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل ميكننا القول  بأن مفهوم املنظمات غري احلكومية ليس من السهل حتديده       

اإلغاثة كان جمال  إناملنظمات إرتبط مفهومها باال الذي تعمل فيه،  هبدقة   فمنذ أن ظهرت هذ
فئة كانت منظمات دفاعية وهكذا،  أوقضية  أيكان جمال الدفاع عن  إنمسيت مبنظمات اغاثية، و

بالتايل شكّلُ النشاط هو الذي كان مييز هذه املنظمات بالتايل مل يكن املفهوم متعلقا مبميزات 
املنظمات غري ن ظهرت أو منذ . والصفات اليت تنفرد ا هذه املنظمات عن غريها من املنظمات

جيل  : ، اجليل الثاين ويعرف بـاإلغاثةاجليل األول ومسي جبيل : احلكومية مرت بثالث أجيال وهي
تنوع هذه األجيال . العامة السياسات يف املشاركة جيل: أما اجليل الثالث فهو الذات على االعتماد

ت بنيوية واليت كان هلا أثرها سجم مع ما متر باتمعات على املستوى الدويل من أحداث، وحتوالإن
  .على هذه املنظمات

ومع التطورات اليت حصلت هلا، السيما على صعيد تنامي أعدادها وإحجامها، وجماالا،       
جانب الفواعل الدولية  إىلتكون شريكا حقيقيا  أناستطاعت املنظمات الدولية غري احلكومية من 
الستشاري الذي تتمتع به يف الس االقتصادي و األخرى، وازدادت شرعيتها بفضل الوضع ا

، للمنظمات غري احلكومية وسهولة أكرباالجتماعي التابع لألمم املتحدة، ومنح هذا التفويض مرونة 
حيث قدمت منوذجا خمتلفا لقدرة املنظمة على لعب دور يف . يف التحرك، والتعامل مع احلكومات أكرب

وخمتلف ااالت  اإلنسانة اختاذ القرارات املتعلقة حبقوق صنع السياسات  واملشاركة يف عملي
كما استفادت .وساعدها يف ذلك البنية التنظيمية اليت متيزها عن غريها من املنظمات األخرى. األخرى

يف إدارا هذه من خمتلف املبادئ واألسس اليت أفرزا احلوكمة العاملية كنظام للحكم والتسيري الفعال 
  .حتسني الطبيعة التنظيمية هلا الشفافية املساءلة الرقابة، وساعدت هذه املبادئ يف :ملبادئ وأهم هذه ا

مما توصلنا إليه أيضا من خالل هذا الفصل األمهية اليت حتظى ا حقوق اإلنسان، واليت وجدت       
ذه القضايا هتماما دوليا على خمتلف األصعدة، وترجم ذلك يف خمتلف الصكوك الدولية اليت عنيت إ

وبقائه، وكان لألمم املتحدة الدور األهم واألقوى يف هذا  اإلنسانا ترتبط بكرامة أعلى اعتبار 
وجدت املنظمات -مع خمتلف الشركاء  - اال، وبفضل التعاون الذي تركز عليه املنظمة األممية

جانب الفواعل  إىل اإلنسان الدولية غري احلكومية جماال هلا للعب دور على صعيد محاية وترقية حقوق
الدولية األخرى،كما متكنت من وضع إدارة خاصة ا إلدارة القضايا اليت تدافع عنها وسنحاول من 
خالل الفصل الثاين التطرق بشكل تفصيلي لألهم ما مييز إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية من 

وكيف تساهم . فر عليها هذه املنظماتناحية األساليب، واآلليات للوقوف عل القدرات اليت تتو
ها ،خاصة أجلخمتلف األساليب يف مساعدة املنظمات غري احلكومية على إدارة القضايا اليت تنشط من 

من : يف ما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، وذلك عرب خمتلف املراحل اليت متر ا يف إدارة هذه القضايا
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وسعيها  اإلنسانصنع املعايري املتعلقة حبقوق  أولة إعداد مرح إىلمرحلة املشاركة يف وضع األجندة، 
املشاركة أيضا يف مرحلة التنفيذ ،ناهيك عن الدور البارز الذي تلعبه على مستوى مرحلة  أجلمن 

من أمهية ،وهذا ما سيتضح لنا هذا  اإلنسانالتعليم ملا حتتله عملية التعليم والتدريب يف جمال حقوق 
 .يت يف الفصول واملباحث القادمة من هذه الدراسةأكثر من خالل ما سيأ
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 أهم أســاليب وآليات: الفصل الثاين
  إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية

  .لقضايا حقوق اإلنسان
 

تعىن ا املنظمات الدولية غري احلكومية كثرية ومتنوعة، حيث ال ميكن أن إنّ ااالت اليت        
خمتلف اجلوانب اليت  إىلالصحية فقط، أو االقتصادية والتنموية، بل يتعدى نشاطها : جندها يف االت

وألن دراستنا هذه تتعلق مبجال حقوق اإلنسان واملنظمات الدولية . متس حياة اإلنسان بشكل مباشر
كان لزاما علينا أن نتحدث عن املميزات اليت تتميز ا هذه املنظمات،  ؛احلكومية املعنية ذا االري غ

السيما على الصعيد اإلداري والتنظيمي، وما تشتمل عليه من أساليب آليات إدارية تسعى من خالهلا 
فية، لإلدارة الفعالة لقضايا تطوير القدرات الالزمة، واخلربات الكا إىلاملنظمات الدولية غري احلكومية 

أساليب إدارة : مبحثني األول يتعلق بـ إىلوعليه فقد مت تقسيم هذا الفصل . حقوق اإلنسان
املنظمات الدولية غري احلكومية لقضايا حقوق اإلنسان، يف حني يركز املبحث الثاين على اآلليات 

  .اإلدارية املتبعة على مستوى هذه املنظمات
لقضايا حقوق  ةهم أساليب إدارة املنظمات الدولية غري احلكوميأ: املبحث األول

  اإلنسان
إن املنظمات الدولية غري احلكومية مهما كان نوع نشاطها، وحجمه، فإا تتبىن أساليب         

إدارية متنوعة لكنها يف معظم األحيان مشتركة  يف ما بينها، وتساعد هذه األساليب اإلدارية يف 
أداء املنظمات الدولية غري احلكومية، بشكل ميكنها من مواجهة  خمتلف التحديات اليت تسهيل وتنظيم 

وسنحاول من خالل هذا املبحث التركيز على أهم  هذه األساليب  .تواجهها يف سبيل حتقيق أهدافها
طيط التخ: واملفاهيم اإلدارية، وأكثرها تأثريا على طرق إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية وهي

).plaining.(  التدريبtraining)  ( التعلّم ،learning.  
السيما  هدف هذه األساليب اإلستثمار يف خمتلف القدرات اليت حتوز عليها املنظمات غري احلكومية،

: يف اال التنظيمي، والعمل على اإلستفادة من املوارد املتاحة، وكل هذا يندرج يف إطار ما يسمى بـ
جتميع املوارد القائمة أو "على أنه يعين  ) Pierre Bourdieu(تماعي الذي يعرفه رأس املال االج

يعترب رأس املال ". احملتملة يف سياق شبكة من العالقات املؤسسية على أساس من االعتراف املتبادل 
 واليت جيب أن جتمع أوصال أي تكوين كوملن االجتماعي مبثابة املادة اخلام على حد وصف األستاذ 
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ويف حالة ضعف أو غياب وجوده فإنّ قدرة منظمات اتمع املدين على إجناز املهام . غري حكومي
 .84املنوطة ا تتسم باحملدودية

إنّّ استقاللية املنظمات الدولية غري احلكومية ال تظهر فقط يف استقالل إرادا عن احلكومات،       
ة غري احلكومية، إذ متلك وحدها احلق يف وضع اهليكل بل حىت يف اجلانب اإلداري، الذي يسري املنظم

اإلداري واملؤسسي الذي يليب تطلعاا، وال يوجد كيان مؤسسي جيمع هذه املنظمات، ويفرض عليها 
وهذا من شأنه أن خيلق أزمة . اجتاهات ومناذج سلوكية معينة، على عكس املؤسسات الرمسية احلكومية

لية صنع السياسة العامة تتحدث باسم املواطنني عامة، فإنّ املنظمات شرعية فإذا كانت احلكومة يف عم
ختتلف فيما بينها يف أسلوب تناوهلا للقضايا  دغري احلكومية تم بقطاعات وفئات معينة، وق

  .واملشكالت
 Plaining التخطيط : املطلب األول  

 تعريف التخطيط: أوال
ها، اليت تعتمد عليه املنظمات مهما كان نوعها أبرزية ويعترب التخطيط من أهم األساليب اإلدار      

ما مل تكن قد خططت هلا، فعملية  اأن حتقق براجمها ومشاريعه ةوطبيعة نشاطها، فال ميكن للمنظم
  .التخطيط متثل الطريق الذي ينبغي أن تسلكه املنظمة من أجل حتقيق األهداف اليت تنشدها

ال ختتلف من حيث البنية التنظيمية عن غريها من املنظمات فإا ألن املنظمات الدولية غري احلكومية 
جانب أساليب أخرى، وميكننا أن نبني أهم العوامل اليت حتتاج  إىلتعتمد هي كذلك على التخطيط، 

 : 85إليها املنظمات الدولية غري احلكومية على الصعيد التنظيمي من خالل النقاط التالية
  ).ماذا تعمل؟(وم ا املنظمة فهم أهم الوظائف اليت تق/ 1
  )ماذا تستعمل؟: (االستعمال الفعال للموارد البشرية، و ملصادر املنظمة غري احلكومية/ 2
  ).ماذا ميكن أن تفعل؟:(التخطيط، وتطبيق النشاطات اليت تساعد املنظمة يف حتسني حياة الناس/ 3
  . تقوية قدرة املنظمة لتقدمي اخلدمات لزبائنها املختلفني/ 4
  .التكيف مع تغري البيئات الداخلية، واخلارجية بشكل مستمر/ 5
 .القدرة التمويلية ملختلف العمليات واملنافع / 6

 إىلوحيتاج التخطيط . التخطيط هو العملية اليت توجه النشاطات اليومية اليت تقوم ا املنظمة        
طوات اليت جيب أن تتمتع ا املنظمة للوصول تبيان ما الذي جيب إجنازه، توضيح اخل: العناصر التالية

وأهم ما ترتبط به عملية التخطيط هو الوقت، وتظهر أمهيته . أهدافها، ختصيص املوارد اليت حتتاجها إىل

                                                   
84 Graham .B ,Representation and party politics , (Oxford, Black Kwel ,1993),p245. 
85 Richard,Holloway pactinc, Establishing and running an Advocacy NGO,(asp,A.K.D.N civil sociaty 
Told,litman,planning principles and practices  ) ,p12. 
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 أي: املدة اليت حتتاجها عملية التخطيطمىت تبدأ املنظمة يف التخطيط؟  أي: بداية عملية التخطيطيف 
  .تخطيط؟كم من الوقت حتتاج عملية ال

  :إن التخطيط يلعب دورا حامسا يف مسار تطور املنظمات غري احلكومية فهو ميكنها من
  .التحفيز من أجل التفكري املبدع واستعمال موارد املنظمة بشكل عقالين •
  .حيدد املسؤوليات واملهام •
  .ينسق ويوحد اجلهود •
  .يسهل املراقبة والتقييم ،نشاطات املنظمة •
  .غلب على العقبات اليت تواجه املنظمةخيلق الوعي من أجل الت •
  .مينح الفرص •
  .وميكنها من تفادي التفكري اخلطي ،مينح مرونة لنشاط املنظمة •
  .يسهل تطور تقدم أهداف املنظمة •

إن عملية التخطيط تساعد يف عملية اختاذ القرارات، وتسمح بتنسيق املعلومات         
املستوى  إىلظمة بنقل أفكارهم من املستوى النظري والنشاطات،كما يتيح للقائمني على نشاط املن

  .86العملي 
عبارة عن الطريق الذي يرسم مسبقا ليسلكه املسؤولني عند :"نهوعليه ميكننا أن نعرف التخطيط على أ

  ".اختاذ القرارات وتنفيذهم للعمل 
تفاق بني مير التخطيط مبراحل خمتلفة، لكن وعلى الرغم من عدم اال:  خطوات التخطيط: ثانيا

  :87الباحثني حول هذه اخلطوات إال أن أغلبية هؤالء الباحثني يتفقون على اخلطوات التالية 
فاملنظمة تضع خطتها بناء على تصورات مستقبلية، فهي تتنبأ حبدوث أمور مستقبال، :  التنبؤ.1

 .ولذلك فهي جتهز ردود فعلها عن كل ما ميكن أن يستجد
 .وهي الوظائف اليت ستقوم ا املنظمة لتحقيق أهدافها: حتديد الوظائف الرئيسية.2
 .حتقيق أهداف كل وظيفة إىلاليت تؤدي   :وضع البدائل.3
وذلك بالوقوف على نقاط قوة وضعف كل بديل ومن مثة توضع السياسات : تقييم البدائل املتاحة.4

 .املالئمة اليت حتكم سري العمل جتاه حتقيق هدف املشروع
عندما يقرر املخطط خططه الرئيسية، ويعتمد على أفضل البدائل، يقوم : فرعيةوضع اخلطط ال.5

بوضع اخلطط التفصيلية يف شكل برامج وقواعد وإجراءات بشكل منظم، يتيح له فرصة اإلنتقال من 
 .بيسر وسهولة أخرى إىلنقط و

                                                   
86 Richard,Holloway pactinc,op,cit,12 
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معرفة املخطط بناء على اخلطط التفصيلية يف اخلطوة السابقة ،و: إعداد املوازنة التخطيطية.6
أرقام، متثل الكميات والقيم املوجودة يف  إىليقوم بترمجة كل هذا  للواجبات واملهام الواجب تأديتها،

اخلطة، وتدل هذه األرقام على اإليرادات واملصروفات من نواحيها كافة كي يلتزم كل مسؤول 
  .بالوجهة اليت ختصه من أجل حتقيق مهامه من اخلطة

قوم املخطط بوضع خطته يف تقرير كتايب ليعرضه على اإلدارة العليا، متهيدا ي: إعداد التقرير.7
معامل اخلطة بعنوان  أبرزوحيتوي التقرير عادة على . ملناقشته، وإقراره ووضعه، موضع التنفيذ

اخلطة،وأمساء األشخاص الذين اشتركوا يف وضعها والربامج واإلجراءات اليت ستتبع يف تنفيذ اخلطة، 
 .ذي حتتاجه، وبيان املوارد املطلوبةالوقت ال

عملية التخطيط ال تنتهي مع إعداد التقرير، بل البد من أن يتابع هذا التقرير، : متابعة تنفيذ اخلطة.8
  .وهذه اخلطة حىت ميكن تقييمها وإدخال التعديالت الالزمة عليها

ة على حتديد أهدافها بدقة، إن خمتلف هذه اخلطوات واملراحل تساعد املنظمات الدولية غري احلكومي
وحىت السبل الكفيلة بتجسيد هذه األهداف عمليا، وتنفرد املنظمات غري احلكومية مبيزة خاصة ا 
على صعيد وظيفة التخطيط، فالتخطيط األكثر استخداما على مستوى املنظمات غري احلكومية هو ما 

نفس األسلوب املستخدم على  وهوstrategic planning . : يالتخطيط االستراتيج: يعرف بـ
 .مستوى منظمة العفو الدولية اليت سنخصص احلديث عنها يف الفصل الثالث من هذا البحث

يعرف التخطيط االستراتيجي على أنه تلك العملية اليت من خالهلا تتمكن املنظمة من حتديد حاجياا 
التخطيط من حتديد رؤية املنظمة ويبدأ هذا . وكيف ومىت حتققها ؟ ويتضمن ذلك املوارد الضرورية

هدف التخطيط االستراتيجي هو . وبيان مهمتها مستندة على األهداف طويلة وقصرية املدى املوضوعة
إنتاج خطة واقعية وبرامج إلجناز أهداف املنظمة ، ويتم وضع التخطيط االستراتيجي من طرف فريق 

  : من املوظفني تتمثل مسؤوليام  األساسية يف
 .القيم واملهام التنظيميةتوضيح  .1
 .تبيان الفئات املستهدفة من عمليات املنظمة .2
 .تقييم البيئة اخلارجي .3
 .تقييم البيئة الداخلية .4
 .إبراز القضايا اإلستراتيجية .5
 ).خلق البدائل (صياغة استراتيجيات إلدارة هذه القضايا  .6
 .تأسيس رؤية تنظيمية فعالة للمستقبل .7
 ).budgets(، وميزانيات )activity plans(لنشاط خطط ا إىلحتويل رؤية املنظمة  .8

من خالل هذه األدوار أو املسؤوليات ميكننا أن نستنتج أن مهمة هذا الفريق الذي خيطط ترتكز       
البيئة اليت تعمل فيها املنظمة واالستراتيجية املتبناة من طرف : على األخذ بعني االعتبار لعاملني رئيسيني
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ما تتوفر عليه املنظمة من  إىلية، مبا تشمله هذه اإلستراتيجية من رؤية، إضافة املنظمة غري احلكوم
 موارد
االستعداد للتخطيط، : املراحل التالية إىلتقسم عملية التخطيط االستراتيجي : مراحل التخطيط: ثالثا

  .88حتليل البيئة، األهداف واالستراتيجيات األساسية، إبراز احلاجات والقدرات التنظيمية 
وتشتمل على معرفة وحتديد الوقت الكاف ):  preparing to plan(مرحلة االستعداد للتخطيط .1

  ....للعملية واملوارد، اليت جيب ختصيصها لعمليات املنظمة، والفئات املستهدفة ،
: إىلتنقسم هذه البيئة ):environmental analysis(مرحلة حتليل البيئة اليت تعمل فيها املنظمة  2

  .داخلية وبيئة خارجية بيئة
تضم الوضع االقتصادي، واالجتماعي والسياسي الذي تعمل فيه املنظمة، ودرجة : البيئة اخلارجية  •

  . القيود القانونية املفروضة عليها، واخللفيات السياسية والثقافية اليت تؤثر على اخلطة اإلستراتيجية
تها الداخلية ونوعية أدائها، وما أهم اخلربات اليت اليت تتعلق باملنظمة على مستوى بني:البيئة الداخلية •

مع املعلومات احملصل عليها ومصادرها، وكيف تستفيد من كل هذا  لميتلكها أعضاؤها، وكيف تتعام
مثل هذا التحليل للبيئة اخلارجية والداخلية يساهم يف معرفة العوامل .يف وضع خطتها اإلستراتيجية
 .ية التخطيط االستراتيجياملختلفة اليت قد تؤثر على عمل

وهذه املرحلة ختتلف من منظمة غري : )Strategic Goal(مرحلة حتديد األهداف اإلستراتيجية.3
  .... أخرى تبعا للنوع النشاط الذي نقوم به، واال الذي تنشط فيه، إىلحكومية 

يف هذه : )Financial Capacity( وباألساس القدرة التمويلية، ةإبراز احلاجات والقدرة التنظيمي.4
املرحلة يتم فحص احلاجات املالية للمنظمة، ويتضمن ذلك حتديد حاجيات املنظمة، وحاجيات الفئات 
اليت تستهدفها املنظمة من خالل عملياا، بعد ذلك يتم وضع ميزانية يف إطار خطة إستراتيجية، حيث 

لف العمليات من خالل اخلطة يتم ختصيص ميزانية كافية، وأجهزة، واخلدمات، واملوظفني ملخت
وبذلك جند أن التخطيط االستراتيجي له أمهية كبرية يف إدارة املنظمة غري احلكومية . 89اإلستراتيجية 

،من أجل حتقيق أهدافها وتوسعة قدراا، ويوفر مؤشرات لقياس مدى تقدم املنظمة، ويوفر فرصة 
 .لتنظيم، وقياس النمو املستقبلي للمنظمة 

  Learning  التعلّم : ايناملطلب الث
 التعلم يف املنظمات : أوال

يف املنظمات يف أواخر الثمانينات  ،حيث  ساعدت ) Learning(مفهوم التعلّم   علقد أشي        
زيادة عدد املنظمات ما خلق منافسة : عوامل عدة يف نشر هذا املفهوم تتجلى أهم هذه العوامل يف

                                                   
88 Michael Ewards, NGO Rights and Responsibilities: A New Deal for Global Governance, 

( London: Foreign Policy Centre, 2000),p24. 
 

89Michael Ewards,op,cit.p25 
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لباحثون واملهتمون مبجال اإلدارة يف العمل على تقوية وسائل شديدة يف ما بينها، ولذلك اخذ ا
خلق : املنظمة اليت تكون ماهرة يف: تنظيمية أحسن، كما  بات مفهوم التعلم يف املنظمات اختزاال ل

 .90معرفة ورؤية جديدة إىلوحتويل املعرفة، وتعديل سلوكها،  واكتساب
 إىلفقط على الشركات، لكن سرعان ما مت نقله  إن هذا املفهوم للتعلّم كان يف البداية مقتصرا 

  :املنظمات، اليت أضفت عليه خصائص وميزات جديدة تتمثل يف
  A learning approach to strategy                            مقاربة إستراتيجية : التعلم •
 .participative policyاملشاركة يف صنع القرار  •
 .نظمة على استخدام تقنيات املعلومات من أجل تعبئة الناسف التعلم يساعد امل: املعلومات •
 .Acconting and controleاحملاسبة، واملراقبة  •
 .العالقات داخل املنظمة الذي يضمن بناء internal exchangeالتبادل الداخلي  •
بأداء حيث يشجع التعلم على اإلبداع بني املوظفني فمن يقوم   reward flexibilityمرونة املكافأة  •

 .جيد يكافئ عليه
 .التمكني للهياكل اإلدارية داخل املنظمة •
إدراك قيمة العمال الذين يتعاملون مع العامل اخلارجي، كمصادر للمعلومات اهلامة، واملؤثرة يف  •

 .عملية اختاذ القرار
 .strategy partnershipsإتاحة الفرص لربط شراكات إستراتيجية  •
ملي والسماح بالتعلم من املناخ الذي تعمل فيه املنظمة، واالستفادة من التسهيل الع:التعلم من البيئة •

 .األخطاء واستخدامها كفرص
  .الذي يتيح فرص اكرب لألعضاء من أجل تطوير مهارام self-developmentالتطوير الذايت  •

تقوم به،    هذه امليزات اليت أضفتها املنظمات على التعلم، كانت نتيجة لطبيعة النشاط الذي        
فمثال جند ميزة املرونة اليت تظهر أكثر يف طريقة تعامل املنظمات غري احلكومية مع خصوصية كل بلد 
أو منطقة، فهي تتحلى مبرونة كبرية يف التعامل مع قوانني وثقافة البلد  الذي تعمل فيه ،فهي ال تسعى 

منظمة سواء كانت وطنية أو  أيلتعلّم يف من هنا جند أنّ ا.مواجهة هذه القوانني، بل التكيف معها  إىل
دولية حكومية أو غري حكومية، هام جدا فهو كأسلوب، يساعدها يف تطوير قدرات العنصر البشري 
الذي حيرك هذه املنظمة ويتم التعلّم على مستويات عدة فهو يرتبط باألعضاء وباملنظمة يف حد ذاا 

  : 91نقاط التاليةوميكن أن نقف على هذه املستويات من خالل ال
 . individual learningتعلم على مستوى الفرد   .1
 team or work group learningالتعلم على مستوى فريق العمل . 2

                                                   
90 Bruce,B ritton ,the learning NGO,(UK.INTRAC.july 1998),p02. 
91 Bruce,B ritton, Op, Cit ,p 2. 
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 .  cross-functional learningالتعلم عرب وظيفي    .3
 . operation organiazationتعليم على مستوى العمليات املنظمات  .4
تعلم الطرق  إىلإذ تسعى املنظمة   strategy of the organizationنظمات تعليم استراتيجيات امل .5

  .اليت تساعدها على التعامل مع التغريات اهلامة يف البيئة اليت تؤثر على اإلستراتيجية العامة
   التعلم يف املنظمات الدولية غري احلكومية: ثانيا  

غريها من املنظمات اليت تعطي أمهية كبرية لدور  ال ختتلف املنظمات الدولية غري احلكومية عن       
األساليب اإلدارية املختلفة يف تقوية أداء املنظمة، وحتسني نوعية اخلدمات اليت تقدمها يف جمال نشاطها  
فالتعلم بالنسبة للمنظمات الدولية غري احلكومية هام جدا فهو يسمح هلا بتطوير املمارسات، 

و التعلم يف . عمل، اليت حتسن قدرا بشكل مستمر لتحقيق األهدافوسياسات وإجراءات وأنظمة ال
املنظمات غري احلكومية هو إجياد جمموعة معقدة من املمارسات واألنظمة والعالقات اليت ترتبط برؤية 

التعلّم يكون فعاال بالنسبة للمنظمات عري و. 92املنظمة، واملهمة والقيم والسلوك الذي تقوم عليه
  :ما توفر فيه احلكومية إذا

 .وذلك حىت يتم حتقيق األهداف اليت تسعى إليها املنظمة: استخدام طرق أكثر فاعلية •
وذلك بالوقوف على احلاجات املختلفة لألعضاء واجلهات : إعداد املشاريع ،ومتطلبات التعلم. •

 .اليت تتعامل معها املنظمة
 
التجريب، املخاطرة، اإلبداع، والقدرة : يتضمن االهتمام بـ:للمساعدة املالئم الربنامج ابتكار.  •

وميس التعلم يف املنظمات غري احلكومية مستويات خمتلفة، لكل منها مهام . على بناء اخلربات الالزمة
 :تقوم ا على مستوى املنظمة، وتبعا هلا يكون التعلم اخلاص ا، كما يوضحه اجلدول التايل
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 يف املنظمات غري احلكومية والفئات املعنية بهميثل مستويات التعلّم  ):  08(جدول رقم

  
 Bruce,B ritton ,the learning NGO,(UK.INTRAC.july                                         : المصدر

1998),p12        
  

   التعلّم للمنظمات الدولية غري احلكومية فاهدا .1
كان مستوحى من القطاع اخلاص، والذي خيتلف  إن معظم ما كتب حول التعلم يف املنظمات، 

 competitive(امليزة التنافسية، : بشكل كبري عن املنظمات غري احلكومية، فالقطاع اخلاص ميتاز بـ
advantage .(أما قطاع املنظمات غري احلكومية، فله مؤشرات . والبحث عن احلد األدىن من الرحبية

عن التعلم فالسؤال املطروح هل تنظر املنظمات الدولية غري  وميزات أخرى للنجاح، ومبا أننا نتحدث
احلكومية للتعلم كمؤشر لنجاحها؟ اإلجابة عن هذا السؤال يكمن يف طبيعة املهمة اليت تقوم ا 
املنظمات غري احلكومية، فاملنظمات اليت تعمل يف جمال التطوير والتنمية يكون الغرض التنظيمي للتعلم 

فالتعلم يطور القدرات التنظيمية الضرورية . نظمات اليت تعمل يف جماالت أخرىفيها خمتلف عن امل
  .للعمل، وإجناز األهداف املطلوبة

 ملن جيب  التعلّم ؟ كيف يكون  التعلّم  ؟
 .املشاركة يف العملية التعلّمية

 .الفعال)  (empowermentالتفويض 
 .املستوى الداخلي ومع احلكومات واملنظمات غري احلكومية األخرى: التعاون على مستويات خمتلفة

 .من اجل التطوير الداخلي ) النوع االجتماعي (األخذ بأبعاد اجلندر 

 مستوى املوظفني/    1
staff 

 .التركيز على عامل اخلربة 
 .طرق التكامل مع ااالت األخرى 

 .كيفية حتسني تأثريات التكلفة 
 .كيف جند السياسات الداخلية واخلارجية املؤثرة على األداء

مستوى املختصني التقنيني /2
 الفنيني

Technical 
specialist 

 ).funding conditions(ماهي عوامل إجياد وتبين املشاريع اجليدة مع مراعاة شروط التمويل
 ).املقصود هنا الربح غري املادي (كيف يكون أكثر رحبا 

 .داخليا وخارجيا ) co-ordinate(كيف ينسق

 مستوى املدراء املسريون/ 3
Operational 

specialist 
 ). professional donors(بادئ والرؤى اليت تستخدم يف املفاوضات مع املتربعني الرمسينيالتركيز على امل

 ). إدراك هدف املتربعني اخلواص(التركيز على الرسائل الواضحة للمسامهني اخلواص
 مستوى مجع التربعات/ 4

 كيف حتسب اخليارات واالستراتيجيات السياسية  عمليا؟
 ثر فاعلية ؟كيف تصنع عالقات خارجية أك 

 كيف ميارس التأثري األفضل؟
 ماهي العوامل البيئية اليت كان هلا تأثريات غري متوقعة ،وجيب أن تؤخذ يف احلسبان؟

 .نوعية وتكاليف املتربعني

Leders 5 /مستوى القادة 

 .درجة رضا أصحاب احلصص 
 .بني املهام، اإلستراتيجية والتأثري) consistency(االتساق 

 .ومصداقية املنظمة حتسني وضع 

 مستوى املدراء
LEVAL OF 

Governors 
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مهما كان املستوى الذي تنشط فيه وطين، دويل، - التعلم بالنسبة للمنظمات غري احلكومية         
ير املستمر للمنظمة غري يعترب ضرورة وليس خيارا، فهو العنصر املكمل ألي خطط التطو -عاملي

  :    93احلكومية، وهي تتوخى من خالله حتقيق العديد من األهداف تتمثل أمهها يف ما يلي
تستعمل املنظمة غري احلكومية التعلم بشكل منظم، لتقيم ممارساا، ومن أجل التأثري على سياسة،  •

  .وممارسة املنظمات أو الوكاالت األخرى
وتنشر جتربتها موعة واسعة من القراء، من دون أن تستخدم مفردات  أن تكتب إىلاملنظمة تسعى  •

  . متخصصة أو تقنية غري ضرورية؛ حىت تسهل عملية إيصال ما تكتبه
  .تسعى املنظمة لدعم إستراتيجيتها وزيادة تأثريها •
  .تغري املنظمة ممارساا وأولوياا، حىت تعكس املعارف والرؤى اجلديدة •
 . تكون قدراا ثابتة عرب احلرص على عملية التعلم املنظمة تسعى ألن •

فهذه األهداف تربز أمهية التعلم لدى املنظمات غري احلكومية، فهي تستخدمه من أجل زيادة التأثري، 
ونقل رؤيتها وخمتلف معارفها سواء ألعضائها وخمتلف موظفيها أو ملن يستفيد من نشاط املنظمة أو 

  .سلع أو غريها من النشاطات يهتم مبا تقدمه من خدمات أو
  طبيعة العملية التعلمية يف املنظمات غري احلكومية .2

ألنّ العملية التعلّمية يف املنظمات غري احلكومية عملية تكاملية بني أعضاء املنظمة ،وهياكلها        
ا مل تتوفر فيه واهم هذه املستويات العنصر البشري فإذ. اإلدارية، البد أن متس العملية كل املستويات

درجات معينة من املعارف واملدركات بشكل يضمن فعالية يف أدائه ،فإن املنظمة يف حد ذاا لن 
تكون قادرة على تطوير قدرا التعلمية يف املستويات األخرى، لذلك فإن هناك نظرية يف هذا الصدد 

ديد على مستوى سلوك هؤالء تؤكد أن قدرة املنظمة يف العملية التعلمية تبدأ من أعضائها وبالتح
  :من هنا، فإنه البد من، توفر عنصرين هامني يف هذا الصدد. املنظمة ككل إىلاألعضاء مث تتسع 

فاملوظفني واملدراء يف املنظمات مهما كان نوعها سواء : قدرات املوظفني واملدراء يف املنظمات / أ
 :هاأبرزفة حكومية أو غري حكومية البد هلم من مهارات وقدرات خمتل

 ).  change management (إدارة التغيري •
 ).  leadership -motivation( القيادة ة واحلافز •
 ).  decision -making( اختاذ القرار •
 ). performance management( إدارة األداء  •
 ). training and development( التدريب والتطوير •
 ). communication(  االتصال  •
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 .Building external relationships (94( خارجية بناء عالقات  •
إنّ هذه القدرات وغريها، يف إمكاا أن تشكل أمناط تفكري جديدة، أكثر تأثريا، وفاعلية        

وتساعد هذه القدرات على تنمية مهارات املنظمات .وتتجاوز النماذج العقلية الستاتيكية والغري ناجعة 
فقط مبهام الدفاع واحلماية بل ميكن أن تعمل كآليات لإلنذار املبكر وعرب غري احلكومية واليت ال تقوم 

التأكيد على أمهية  إىلاحلرص على متابعة تنفيذ  بعض االتفاقيات الدولية، وهذه األدوار حتتاج 
االتصال، و بناء العالقات اخلارجية ،فلكل دور مهارات  خاصة به، ومع تنامي األدوار البد من جتديد 

 .95رات واملهارات اإلداريةالقد
 Peter( لقد ميز الباحث يف املنظمات بيتر سينج  :تطوير عملية التعلم لقدرات أعضاء املنظمة/.ب

senge ( متطلبات إدارية ضرورية بالنسبة ملوظفي وأعضاء املنظمة يف عملية التعلم تتمثل يف  5، بني
 :96املتطلبات التالية

لى توسيع القدرات الشخصية لألعضاء؛ من أجل خلق نتائج التعلم يساعد ع: حتسني الشخصية •
 .ترغب فيها املنظمة، وخلق بيئة تنظيمية، تشجع كل أعضائها على تطوير أنفسهم

يوضح التعلم وحيسن التصورات الداخلية لألعضاء مبا حييط ): Mental Models:( مناذج عقلية •
 .ركام وقرارامم بشكل مستمر من أجل معرفة مدى التأثري الذي ميس ح

عرب ) (commitmentالتعلّم يعمل على بناء إحساس بااللتزام ): shared vision( الرؤية املشتركة •
للمستقبل الذي يراه األعضاء وكذا املبادئ واملمارسات )  shared images(تطوير الصور املشتركة 

 .اليت يتمنون الوصول إليها
على حتويل املهارات والتفكري اجلمعي إذ تستطيع يساعد ): team learning( فريق التعلم •

 .جمموعات من األفراد أن تطور، وتعرض بشكل موثوق، قدرات، ومواهب املوظفني وأعضاء املنظمة
التعلم ميكن من بناء أنظمة للتفكري تقوم أساسا على اللغة ):  system thinking( أنظمة التفكري •

وكل ذلك يشكل سلوك املنظمة  ) interrelationships( العالقات الداخلية  إىلوالفهم إضافة 
 .ضباط فيها وهذا يسهل من الوقوف على حجم التغيري الذي تريده املنظمةنودرجة اإل

ال ميكن لعملية التعلم أن تنجح إالّ إذا توفرت هلا مقومات النجاح، واليت تشترك فيها كل        
الوعي، : اليت تضم∗هذه العملية تستند على املعرفة املنظمات مهما كان نوعها، ومستوى نشاطها، ف

                                                   
94 Bruce,B ritton, Op, Cit ,p 30. 
95 Gayle Allard,Candace Agrella Martinez ,” The Influence of Government Policy and NGOs on Capturing 

Private Investment” ,Global Forum on International Investment( 27-28 march 2008):p4-5  
96 Ibid, p. 31. 

،ومعرفة كيف   cognitive knowledgeمفاهيمية  أووهي معرفة إدراكية :  know –whatمعرفة ماذا :قواعد أساسية هي 5هلا )   knowledge(   :املعرفة  ∗
know –how  : وهي مهارات ختصصية متقدمةadvanced special skills  واقع تطبيقي فعلي ،معرفة ملاذا  إىل، ميكن أن تتحقق من عملية حتويل تعلم النظريات والنماذج
know –why  : وهي اجتاهات معمقة حول فهم األنظمةunderstqnding systemsالرعاية ملاذا /4أجزائها ،،ذات الصلة بعمل املنظمة وcar-why : وهي معارف

-knowمعرفة التالف / 5حبيث تتناول املعرفة حول حاالت االستعداد والتحفيز ،:self-motivated creativityمرتبة تتوجه حنو حتريك إبداع العاملني ذاتيا 
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والذاكرة، واللذان يطوران بالتجربة والتقييم، فالوعي إذا ماتوفر فإنه يزيد من قدرة استيعاب أعضاء 
املنظمة للنشاطات اليت تقوم ا املنظمة كما ميكنهم من فهم خمتلف املعارف واملدركات اجلديدة اليت 

  .97التعلمية  تأيت يف إطار العملية
فاملنظمات قد تعلم . ، فإنها ذات عالقة وطيدة بالتعلم على مستوى املنظمةالذاكرةأما عن   

أعضاءها لكنهم قد ينسون بعض ما تعلموه، فهذا من خصائص العنصر البشري، من هنا فإن املنظمة 
استخدام  إىلد لذلك جند أن املنظمات ومنها املنظمات الدولية غري احلكومية تعم. تكون ضعيفة

تقنيات املعلومات وبشكل خاص تقنيات احلفظ، من أجل ترسيخ املبادئ، والقيم والسلوك الذي 
ومن األساليب اهلامة هي التركيز على نظام معلومات . حترص عليه يف عمليات التعلم اليت تتبناها

ة، واحلديثة، متكامل؛ حىت ميكن ألي عضو من أن يتواصل مع خمتلف العمليات التعلمية القدمي
تقنيات التوثيق، وقواعد : ويتكون هذا النظام املعلومايت من. واالطالع على اخلربات والتجارب

فحىت لوترك بعض األعضاء مناصبهم، . البيانات واليت تصبح مستقبال مرجعا لكل األعضاء واملوظفني
جتارب أولئك املوظفني الذين فإن املنظمة ال تتأثر بل تستمر وهذه االستمرارية تكون ببقاء معارف ،و

قاموا بتسجيلها وتدوينها بشكل منتظم ، ما يسمح لألعضاء اجلدد بتكوين خربات واالستفادة من 
فلكل منظمة قاعدة بيانات خاصة ا ،متثل . األعضاء السابقني، ما ميكن املنظمة من مواصلة عملها

  .سجال خلربات أعضائها، يستفيدون منها حاضرا ومستقبال
فهي أداة ميكن أن تكون مساعدة يف العملية التعلمية، فهي متكّن املنظمات غري  التقييم أما عن        

: احلكومية من زيادة قدرا التعلمية بشكل فعال وغالبا ما يتم هذا التقييم عن طريق ما يعرف  بـ
وة، وضعف ، الذي يعترب اخلطوة األساسية اليت تبني مدى ق∗) Questionnaire( االستبيان

املنظمة،كما يفحص قدرا يف عملية التعلم، فاالستبيان يشجع أعضاء املنظمة على اإلنفتاح على 
  .98بعضهم، وال يفرق بينهم على أساس مناصبهم وصالحيام، فالكل يف إمكانه املشاركة 

للمنظمة أن ماذا ميكن : يتمثل هذا االستبيان يف أسئلة تتعلق بـ نشاط املنظمة وطرق عملها، مثال
تقوم به لزيادة قوا؟ و ماهي الوظائف اليت تتطلب اهتماما اكرب؟ وماهي املعيقات اليت تواجه 

  .املنظمة؟
مما سبق ذكره فإننا ميكننا أن نلخص مقاصد املنظمات الدولية غري احلكومية من وراء احلرص على 

  :العملية التعلمية يف النقاط التالية
                                                                                                                                                                     

belonging:ا يف خلق الصفات الضرورية لتحقيق اندماج االفراد يف فرق مبدعة ومجاعات متماسكة ،وشبكات عمل وتعين تلك القابلية املتطورة ملديري املنظمات اليت يتمتعون 
  .socail capitalبناء رأس املال االجتماعي  إىلدف 

97 Bruce,B ritton, Op, Cit ,p 23. 
للعمل وغريها من   األعضاءونظرة  األداءحبثية ، وتشمل اقتراحات لتحسني  غراضأليتم تعينها  أخرىفئات  أواملنظمة ، أعضاءتوزع على  أسئلةعبارة عن استمارة تضم :االستبيان ∗

   ..املنظمة  أداءكمية تساهم يف معرفة مستوى  وإحصائياتبيانات  إىلاليت تتحول  األسئلة
98 Bruce,B ritton, Op, Cit ,p 23. 
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ختلفة للمنظمة، وزيادة تكيفها بشكل أفضل؛ من أجل استغالل الفرص، حتسني متاسك األجزاء امل •
 .والتعامل مع التحديات، واألحداث املتقلبة

 .حتسني استعمال املوارد املتاحة للمنظمات غري احلكومية: زيادة تأثري املنظمة، وكفاءا، من خالل •
 .أفضلزيادة حافز املوظفني واألعضاء، من أجل زيادة قدرة أدائهم بشكل  •
 .مسامهة األعضاء يف تطوير املنظمة عرب خلق أنظمة أفضل للمكافأة وزيادة معارفهم  •
 .إقامة قاعدة بيانات للمعرفة والتجربة •
إجياد فرص أكرب لإلبداع داخل املنظمة غري حكومية، فالتعلم يساعد على اإلبداع واالبتكار،  •

 .ويشجع العمل اجلماعي
وير، فالتعلم يزود املنظمة بالثقة، واملعلومات الضرورية، من أجل زيادة القدرة على التغيري والتط •

 .اختاذ املبادرات ومواجهة األخطار
  .Resources for learning : مصادر التعلّم:ثالثا

األكثر أمهية من أجل إجياد منابع ثابتة للتعليم؛ هي أن تنظر للتعليم على أنه جزء  ةاإلستراتيجي        
أهم مصادر ) Donors(ويشكل املتربعون . املنظمة تطوير وإدراجه ضمن ميزانيةأساسي لعمليات ال

التعلم، فوجود التربعات الكافية للمنظمة غري احلكومية، يسمح هلا بتبين أساليب وتطبيقات من عملية 
التعلم التنظيمي، وهنا البد من أن يقتنع املتربعون بأمهية هذه العملية كأسلوب يساعد على تطوير 

جانب اقتناع هؤالء املتربعني بأن هذه العملية ميكن أن  إىلنظمة، ويدعم تنمية مهارات أعضائها، امل
تكون مصدرا يوفر متويال إضافيا للمنظمة، وذلك من خالل مبيعات املنشورات ،واملطبوعات 

التقارير  ىلإإضافة  واالستشارات التدريبية اليت ميكن أن تستفيد منها املنظمات غري احلكومية األخرى،
الدورية اليت تنشرها ال سيما املنظمات الدولية غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان والبيئة 

، وحتتاج مليزانية كافية حىت حتقق ما ترمي إليه، ولذلك فدعم املتربعني فالتعلم عملية مكلّفة...وغريها 
متر العملية التعلّمية . 99ة التعلمية بكل ثقةواملمولني للمنظمة غري احلكومية هام حىت تستمر العملي

  .بصعوبات كثرية، قد تعيقها أو حتد من جناحها، وهذا ما سنتعرف عليه يف مايلي
  معيقات العملية التعليمة: رابعا

هناك العديد من العوائق اليت تقف أمام جناح أو مواصلة العملية التعلمية، وهي باألساس        
  :توى املنظمة وتتمثل أهم هذه املعيقات يفمعيقات داخلية على مس

                                                   
99 Willetts, P, The Conscience of the World’. The Influence of Non-Governmental 
Organisations in the UN System, (London: Hurst and Co., 1996),p45. 
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واليت قد ترى بأن التعلم ،أسلوب اختياري وهو ثانوي ): Activist culture(ثقافة النشاط  •
، إذا كانت ترى ∗(Organizational Culture)باملقارنة مع األساليب األخرى، فالثقافة التنظيمية

 .ح العملية التعلميةهذا، فإا لن تشجع على التعلم وبالتايل فلن تنج
 .غياب الفضاء، والوقت الكاف •
 .اختالف األساليب التعلمية والتعدد الثقايف يف املنظمات الدولية غري احلكومية •
 .التراتبية واملركزية اليت قد تعطّل عملية التعلم يف املنظمة •

 Training التدريب :املطلب الثالث 
تطلبات اهلامة اليت حترص عليها املنظمات باختالف امل أبرزيعد التدريب من : تعريف التدريب:أوال

عملية : بأنه بويعرف التدري. أنواعها، ويتعلق هذا التدريب مبختلف املستويات اليت تضمها املنظمة
رفع كفاءة األفراد وتزويدهم باملهارات الالزمة؛ لتمكينهم من أداء األعمال  إىلمنظمة مستمرة دف 
عمل التدريب على اكتساب أعضاء مهارات ومعارف وتعلم أدوات ي. 100املطلوبة منهم بنجاح

أما فيما يتعلق . 101جديدة، فضال عن أن التغريات يف مستويات ونظم اجلودة تتطلب تدريبا مستمرا 
  :بتعريف التدريب جند أن معظم التعاريف اليت تناولت هذا املفهوم ركزت على أن

 .عملية منظمة ومستمرة: التدريب. 1
 .نشاط خمطط: بريالتد. 2
 .عملية التعديل االجيايب لسلوك الفرد واجتاهاته : التدريب هو. 3
 .عملية إلعادة تأهيل األفراد: التدريب هو. 4
  .عبارة عن خربة منظمة لنقل وتعديل وصقل املهارات واملعلومات، واملعارف: هو بالتدري. 5
تغري يف سلوك : "نقول بأنّ التدريب هووبشكل عام ميكن أن . 102عملية تقابل بناء: هو بالتدري. 6

  .103"الفرد لسد الفجوات املعرفية واملهارية، واالجتاهية، حىت يكون األداء على الوجه املطلوب

                                                   
كون تصف احلالة النفسية والتصرفات واخلربات واملعتقدات والقيم الفردية أو االجتماعية ملنظمة ما، ميكن أن ت واإلدارة الدراسات التنظيميةهي فكرة يف حقل  املنظماتيةالثقافة  ∗

مواتية مالئمة لصاحل املنظمة، فإن املنظمة  ثقافة املنظمة قوية أو ضعيفة حسب مكوناا ونتائجها، وحيث أن ثقافة املنظمة هي حمصلة لعدد من القوى املتداخلة، إذا كانت هذه القوى
اليت تنتشر عرب املنظمة كلها وحتظى الثقافة القوية قوة جتاه حتقيق اهلدف العام للمنظمة، ستكون لديها ثقافة يتم اعتناقها وتقبلها من مجيع أعضاء املنظمة، حيث تعتمد على توحيدهم ب

كم سلوكهم داخل املنظمة، وميكننا حتديد مدى قوة بالثقة والقبول من قبل أفراد املنظمة، حبيث يشتركون يف مجلة متجانسة من القيم واملعتقدات والتقاليد واملعايري واالفتراضات اليت حت
هي عبارة :  املعتقدات التنظيمية: القيم التنظيمية.يقصد ا مدى متسك العاملني داخل املنظمة بالقيم واملعتقدات والتقاليد: الشدة:. اإلمجاع- :ثقافة املنظمة بواسطة عاملني أساسيني مها

هي معايري يلتزم ا العاملون يف التنظيم على اعتبار :  األعراف التنظيميةعمل واملهام التنظيمية،عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل، واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل، وكيفية إجناز ال
قعات تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي، والذي يتم بني املوظف والتنظيم، وميكن أن نضيف هنا أن هناك تو:التوقعات التنظيمية إا معايري مفيدة للتنظيم وبيئة العمل،

  . خمتلفة داخل التنظيم، مثل توقعات الرؤساء
  . 4ص 2008)1العدد 12الد  جملة جامعة األزهر".(فلسطني–مشاكل التدريب اإلداري يف املؤسسات غري احلكومية العاملة يف قطاع غزة "وائل حممد، ثابت ،  100
  . 96،ص) 2009دارا اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،:عمان.(األعمال  سعد ،الغرتي ،وامحد ،علي صاحل،إدارة رأس املال الفكري يف املنظمات  101

. 05وائل ،حممد ثابت ،املرجع السابق ،ص   102  
. 171،ص،)2008، 01دار الراية للنشر والتوزيع ،ط:عمان (اإلدارة احلديثة للموارد البشرية بشار ،يزيد الوليد ،  103  
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 :وهى أساسية جماالت عدة يف التدريب يعمل :جماالت التدريب: ثانيا
  .مات واملبادئواملعلو احلقائق وتذكر وفهم تعلم على املتدرب حصول يف وتتمثل :املعرفة .1
  .املتدرب ا يقوم اليت األعمال أو التصرفات وتتضمن :املهارات .2
  فعلى موقف يف واملهارات للمعرفة تطبيق ا ويقصد :األساليب .3
  .تعديله املمكن السلوك ا ويقصد :االجتاهات .4
 خمتلفة يف مواقف واألسلوب واملهارة للمعرفة العملي املمارسة، والتطبيق نتاج وهى :ة اخلرب .5

  .104طويل زمنية فترات وخالل
عمليات التدريب اليت جتريها املنظمات، هي عملية الفحص، واالختبارات اليت جتريها اإلدارة،         

وقد مت تبين هذا األسلوب نظرا ألمهية . للتأكد من كفاءة وفعالية املوظفني واألعضاء وفعالية النظام
رك الرئيس ألي منظمة، بالتايل وجب على اإلدارة التركيز على أن العنصر البشري الذي ميثل احمل

يسمح التدريب بتصنيف الوظائف . يكون أكثر وعيا، واهتماما، وإدراكا، لألهداف ورسالة املنظمة
  .وحتديد املؤهالت

تنشيط  إىلالتدريب يف املنظمات غري احلكومية يهدف : التدريب يف املنظمات غري احلكومية : ثالثا
ور أعضاء املنظمات غري احلكومية، وحيسن  أداء اإلدارة وفريق العمل بشكل يتوافق مع نوع وحجم د

والتدريب يف املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق .  105النشاط الذي متارسه املنظمة
  :اإلنسان، يكون من خالل

، للمجموعات )   training courses( تنظيم ورشات حقوق اإلنسان، ودورات تدريبية .1
 .املختلفة تشمل موظفي اخلدمات االجتماعية ، واملسؤولني

، مثل املسرحيات )  cultural events( بناء وعي حبقوق اإلنسان من خالل األحداث الثقافية.2
تظام  منذ إنوعروض الفن، واحلفالت املوسيقية وهو األسلوب الذي تستخدمه منظمة العفو الدولية ب

 .يف جمال محاية حقوق اإلنسان بدء مسريا
 .خلق مراكز استعالمات، لترقية ومحاية حقوق اإلنسان.3
-HIV( السجناء، مرضى نقص املناعة املكتسبة: برجمة دورات تعليمية لفائدة فئات معينة مثل.4

positive persons  ( والالجئني ،..... 
 . املسابقات املدرسية ونوادي الشبابإقامة نشاطات لتعليم حقوق اإلنسان لألطفال، والشباب عرب.5
: إعداد منشورات وكتيبات مكملّة من أجل زيادة الوعي حبقوق اإلنسان لبعض الفئات املعنية.6
 .....).الشرطة، مسؤولو السجون، األطباء، النساء،(

                                                   
.8املرجع نفسه ،ص،  104  

105 Abey, Hailu senbeta ,op ,cit,p 29.  
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دمج حقوق اإلنسان يف نظام التعلم ملختلف الدول ال سيما تلك اليت تعرف وضعا حقوقيا سيئ .7
تم ذلك عرب الكتب واملناهج الدراسية حىت تنقص حدة االحتكاكات بني خمتلف اموعات وي

 .والعرقيات وتتعزز فكرة احترام حقوق اإلنسان أكثر
 .الكتب املصورة، األلعاب: استخدام أدوات خمتلفة للتواصل تكون أكثر جاذبية مثل.8
 .قوق اإلنسانالتركيز على الصحف، وإقامة املؤمترات من أجل تعليم ح.9

لتعليم حقوق اإلنسان، ملا تتميز به هذه الوسائل من  ةاستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصري10
 .سرعة وسعة إنتشار حىت تصل لعامة املواطنني

  :تنطوي العملية التدريبية على مكونات خمتلفة تتمثل يف 
 .ات والقوانني اليت تسري املنظمةيتجلى هذا املكون يف خمتلف القواعد، والنظري: املكون املعريف
اكتساب وتنمية وتطوير الكيفيات األدائية للقدرات املتاحة ،اليت تعزز تنمية مهارات : املكون املهاري

 .املوظفني وقدرام
توفري اخلربات املباشرة اليت تعمل على امتصاص األفكار واملعتقدات أو تعديلها أو : املكون االجتاهي
 . 106أهداف التغيري السلوكية، اليت سعت إليها العملية التدريبية تغيريها مبا حيقق

حىت تكون  املنظمات الدولية غري احلكومية قادرة على إدارة عملية التدريب بنجاح ال بد من مراعاة 
  :مايلي

  .احلكومية غري للمؤسسات واضحة تنظيمية هياكل وجود •
  .للتدريب خاصة ميزانية وجود •
  .احلكومية غري املؤسسات داخل العاملة إلداراتا بني كامل تنسيق وجود •

من خالل هذا املبحث استطعنا التعرف على أهم املفاهيم اإلدارية اليت تركز عليها املنظمات غري        
  :احلكومية يف إدارة قضاياها، وهي مفاهيم تعرب عن أمرين أساسيني

تم ا، وبسبب تركيبتها القائمة أساسا على إنّ املنظمات غري احلكومية بسبب طبيعة املواضيع اليت / أ
التطوع تركز بشكل كبري على عنصري التدريب والتعليم، ملا هلما من اثر على تأهيل الكادر البشري 

  .احملرك للمنظمة غري احلكومية
تويل املنظمات غري احلكومية أمهية بالغة لعملية التخطيط، واليت يتوقف عليها جناح أو فشل  /ب

أخرى تبعا لنوع وحجم  إىل، وهذه العملية اليت تشترك فيها مجيع املنظمات، ختتلف من منظمة املنظمة
والتخطيط االستراتيجي الذي بدأت املنظمات غري احلكومية يف إنتهاجه، يعرب عن . وجمال نشاطها

ذي قطع حد ما القطاع اخلاص ال إىلرغبتها يف حتسني أدائها، و زيادة قدراا اإلدارية حىت حتاكي 

                                                   
. 172بشار ،يزيد الوليد ،املرجع السابق ،ص، 106  
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يف القطاعات  ةواجلدول التايل يوضح أهم املفاهيم اإلدارية املستخدم. أشواطا هامة يف هذا اال
  .القطاع العام، القطاع اخلاص، والقطاع الثالث أو قطاع املنظمات غري احلكومية: الثالث

  
  م واخلاص واملنظمات غري احلكوميةميثل  أهم املفاهيم اإلدارية املستخدمة يف إدارة القطاع العا) 09: ( جدول رقم 

  القطاع العام القطاع اخلاص   )قطاع املنظمات غري احلكومية( القطاع الثالث 
 إدارة التطوع •
 إدارة مجع التربعات  •
 احلوكمة  واهليئات احلاكمة  •
 .الدفاع والتقييم التشاركي  •

 .التخطيط االستراتيجي  •
 اإلدارة باألهداف  •
 التحليل والتعلم اإلداري •

 .التمكني واملسؤولية •
 بناء القدرات  •
 املشاركة وتكافؤ الفرص  •

                              David,Lewis,the management of NON-GOVERNMENTAL development :المصدر
           organization.(London,Routledge,2001)p,193.  

 تإدارة كل قطاع، غري أننا نالحظ أن هذه الفرو قافهذا اجلدول ينب لنا االختالفات اليت متيز        
عن جمال ونوع نشاط كل قطاع، فحني تركز املنظمات غري احلكومية  -ناجتة أساسا كما قلنا سابقا 

كما نالحظ أن مفهوم .على إدارة مجع التربعات، ال جند مثل هذا املفهوم يف القطاع اخلاص أو العام
األهداف هي كمفاهيم حديثة يف جمال إدارة املنظمات غري احلكومية التخطيط االستراتيجي واإلدارة ب

فلكل قطاع مفاهيمه اإلدارية اخلاصة به وفقا للسياق . هي بالفعل مفاهيم مستوحاة من القطاع اخلاص
الذي يعمل فيه، لكن باملقابل هناك تداخل كبري بينها، فالقطاع الذي جنح يف جمال نشاطه يصبح مثاال 

  .بالتايل تصبح مفاهيمه وطرق إدارته حمط اهتمام قطاعات أخرىلقطاع أخر و
بعد أن تعرفنا على األساليب اإلدارية املعتمدة يف املنظمات غري احلكومية، سنحاول من خالل املبحث 

عليها  اليت تعتمدالتايل التركيز على  أهم االليات اليت تستخدم يف جمال حقوق اإلنسان، وهي اآلليات 
 احلكومية يف إدارة القضايا اليت تدافع عنها، كما سنركز على دور هذه اآلليات يف تعزيز املنظمات غري

 .دور املنظمات غري احلكومية اليت تتخذ من حقوق اإلنسان جماال لنشاطها
  أهم آليات إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية لقضايا حقوق اإلنسان:  املبحث الثاين

دى املنظمات الدولية غري احلكومية الناشطة يف  جمال حقوق اإلنسان، حيتم طبيعة االهتمام ل       
، وأساليب، متكنها من حتقيق نتائج أفضل، يف مثل هذه تعليها العمل من أجل تبين استراتيجيا

( إستراتيجية بيانات ومعلومات فإنّ الثانية) جلنة تقصي احلقائق(القضايا، فإذا كانت اآللية  األوىل 
إستراتيجية إعالمية تركز على اإلعالن والدعاية والرأي العام ،أما اآللية  الثالثة ) ور الرأي العامتعزيز د

اآللية  القانونية واليت تتجسد يف حماولة املنظمات : ال تقل أمهية على عن اآلليتني السابقتني أال وهي
صياغة املعاهدات الدولية الدولية غري احلكومية املهتمة بإدارة قضايا حقوق اإلنسان البحث عن 

واملشاركة يف إعداد املواثيق الدولية اليت تساهم بشكل كبري جدا يف محاية وتعزيز وترقية حقوق 
وسنحاول من خالل هذا املبحث، التركيز على هذه اآلليات وتبيان . اإلنسان على خمتلف املستويات

  .أمهيتها يف جمال إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية
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     جلان تقصي احلقائق:طلب األولامل
  تعريف جلان تقصي احلقائق:أوال 

، من األساليب اهلامة اليت تعتمد عليها الدول  fact finding missionتعترب جلان تقصي احلقائق       
واملنظمات الدولية وكذا املنظمات الدولية غري احلكومية يف العديد من احلاالت، السيما تلك اليت 

وقد دأبت اموعة الدولية على . ضايا الفساد، أو الرتاع، أو انتهاكات وقعت حلقوق اإلنسانتتعلق بق
معرفة األسباب والكشف عن  إىلإتباع هذا األسلوب بشكل دائم،نظرا للنتائج اليت حيققها يف التوصل 

  :جلان تقصي احلقائق بأا∗يعرف املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية . احلقائق
للتحقيق ذات طابع مؤقت، ومرخص هلا رمسيا، يتم إنشاؤها يف حماولة لتوضيح معامل فترة  هيئات

سابقة من القمع، أو الصراع، أو الفظائع اإلنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان ومعاجلة ما يستوجب 
اية مهمتها متثل هذه اللجان هيئات قضائية كما أا تنشأ ملدة حمددة مسبقا، وتصدر يف . العالج منها

تقريرا عن النتائج اليت توصلت إليها واليت تشمل عادة على اقتراحات وتوصيات اإلصالح يف 
يتم تسميتها باسم القضية اليت حتقق  - وللتمييز بني جلنة وأخرى    -املستقبل، ويف كثري من األحيان

  .107فيها
صي احلقائق آلية من عدة آليات تعد جلان تق :جلان تقصي احلقائق يف املنظمات غري احلكومية: ثانيا

سواء منها العاملة على املستوى الوطين أو   -متاحة للمنظمات غري احلكومية، وتعتمد هذه األخرية 
بشكل كبري على الدور اهلام الذي تضطلع به جلان تقصي  -تلك اليت تعمل على املستوى الدويل 

  .فيها إذا ما طلب منها ذلكاحلقائق، فهي قد تبادر يف إنشاء هذه اللجان أو تشارك 
إتباع املنظمات غري احلكومية بكل أنواعها هلذا األسلوب يف إدارة القضايا اليت تدافع عنها، نابع        

  :أساسا من عدة أسباب ميكن تلخيصها يف ما يلي
   ..حيث ميكن للمنظمات الدولية غري احلكومية أن تسهم خبربا، يف جناح عمل اللجان:اخلربة. 1
مثل الضحايا الذين (املنظمات بفضل شبكة عالقاا ميكنها أن تضمن متثيل الفئات املعنية :التمثيل. 2

  ).القطاعات املهمشة  إىلينتمون 
تستطيع املنظمات الدولية غري احلكومية أن تساعد اللجان على دعم بنيان املؤسسات :الدعم. 3

  .السياسية الضعيفة

                                                   
ويعمل يف جمتمعات خرجت لتوها .انتهاكات حقوق االنسان أوحماسبة املسؤولني عن الفظائع اجلماعية  إىليعمل هذا املركز على مساعدة البلدان اليت تسعى : مركز العدالة االنتقالية  ∗

يقدم املركز معلومات مقارنة وحتليالت قانونية وسياسية ويقوم بالتوثيق وإجراء البحوث اإلستراتيجية للمؤسسات املعنية بالعدل وتقصي .صراع املسلح ال أومن مرحلة احلكم القمعي ،
اة املرتكبني لالنتهاكات  توثيق االنتهاكات من مقاض: . احلقائق وللمنظمات غري احلكومية واحلكومات كما يساعد على وضع االستراتيجيات اخلمس للعدالة االنتقالية واملتمثلة يف 

  .إصالح املؤسسات اليت تنتهك حقوق االنسان تقدمي التعويضات للضحايا تعزيز املصاحلة.خالل الوسائل القضائية مثل جلان تقصي احلقائق 
نيويورك (جلان نقصي حلقائق ، بادئ فرايت التوجيهية للمنظمات غري احلكومية العاملة مع العالقة األساسية م:مركز العدالة االنتقالية ،جلان تقصي احلقائق واملنظمات غري احلكومية  107
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تقوية العالقات املتبادلة بني  إىلمع جلان تقصي احلقائق ميكن أن يؤدي  العمل: العالقات املتبادلة. 4
  .خمتلف األطراف املشاركة يف هذه اللجان 

إنّ جلان تقصي احلقائق كآلية تعتمد عليها املنظمات غري احلكومية يف إدارة قضاياها  ختتلف         
، وسبب ذلك يعود لكون جلان تقصي كثريا عن غريها من اللّجان، السيما تلك اليت تنشئها الدول

احلقائق اليت تشرف عليها املنظمات غري احلكومية خاصة يف جمال حقوق اإلنسان حتظى مبصداقية اكرب 
حيث أن الدول متارس تأثريا كبريا على اللجان اليت أنشأا من . يف نظر الرأي العام الوطين والدويل

أمام  االدولة وال يضر مبصاحلها السيما مبصداقيتهأجل أن يكون التقرير الصادر عنها يف صاحل 
مواطنيها، وكثريا ما كانت الدولة أو األجهزة الرمسية التابعة هلا طرف من األطراف املتورطة يف 

 إىلإرتكاب اإلنتهاكات موضوع التحقيق الذي جتريه هذه اللجان، ومع ذلك جند أن الدولة تسارع 
طباع بأنه ليس هلا إنمتصاص غضب الرأي العام احمللي وإعطاء إيفاد جلنة تقصي احلقائق من أجل إ

عالقة مبا جرى، ومن هنا كانت مصداقية هذه اللجان أقل من مصداقية جلان تقصي احلقائق اليت 
تنشئها  املنظمات غري احلكومية، واليت حتظى بقبول أكثر وبتغطية إعالمية واسعة حىت أن نتائجها 

الدول واملنظمات الدولية ،واليت قد تتبىن يف كثري من احلاالت التقارير كثريا ما تكون موضع نقاش 
تشارا من إنوسبب ذلك أن تقارير هذه اللجان أكثر مشوال ودقة وأوسع  اليت تصدر عن هذه اللجان،

  .التقارير احلكومية
حلقائق للتعرف أكثر على أمهية وطبيعة عمل جلان تقصي ا :مراحل عمل جلان تقصي احلقائق:ثالثا 

، ةمرحلة التحضري للجن: مراحل 3 إىلبالنسبة للمنظمات غري احلكومية سنقوم بتقسيم دراستنا هلا 
مرحلة عمل اللجنة، مرحلة ما بعد اللجنة ،وسنقوم بتبيان خصائص كل مرحلة بشكل مفصل 

  .ياهاللوقوف على الدور الذي تقدمه هذه اآللية  للمنظمات الدولية غري احلكومية يف ادارة قضا
  :تتضمن هذه املرحلة خطوات عديدة أمهها  :مرحلة التحضري للّجنة: 1
  .حتديد الصالحيات، واالختصاصات •
  .تعيني، وتوظيف أعضاء اللجنة •
  .االتصال باألطراف املعنية مبهمة اللجنة •
  ).التشبيك(التأكيد على التعاون مع باقي املنظمات غري احلكومية  •
إذ جيب على اللجنة أن حتدد اختصاصاا منذ البداية وقبل :تحتديد الصالحيات واالختصاصا/ أ

الشروع يف عملها و أن تكون هذه الصالحيات واضحة، إذ أن بعض اجلوانب يستحيل تعديلها يف 
مراحل الحقة من مراحل اللجنة، مثال ذلك أنه يف اية التحقيقات اليت قامت ا جلنة تقصي احلقائق 

نظمات غري احلكومية على اللجنة من أجل اإلعالن عن أمساء مرتكيب يف غواتيماال ضغطت بعض امل
اإلنتهاكات، األمر الذي ميثل خمالفة لصالحياا واختصاصاا اليت وضعتها يف البداية، وبالتايل مت رفض 

لذلك فإن هذه اخلطوة ذات أمهية كبرية يف تشكيل جلنة تقصي احلقائق، فهي اليت حتدد كيفية . طلبها

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

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


حتقيقها، وذلك عرب حتديد األطر الزمنية والقانونية،  إىل، كما تنص على األهداف اليت ترمي عملها
ومن أمثلة الصالحيات اهلامة اليت تركز جلان تقصي احلقائق على . والسياسية للتحقيقات اليت جتريها

  :ضرورة توفرها نذكر مايلي
  .سلطة استدعاء الشهود •
  .صالحيات التفتيش والضبط •
  .محاية الشهودصالحيات  •
  .صالحية تقدمي التقارير ووضع التوصيات  •
 .108القدرة على توسعة التحقيق مبا خيدم مسار عمل اللجنة  •
عند تعيني أعضاء جلان تقصي احلقائق والعاملني ا، البد من : تعيني وتوظيف أعضاء اللجنة/ .ب

ى التزام املنظمات غري احلكومية التأكيد على مد(مراعاة عدة أمور منها ضرورة التكافؤ بني اجلنسني 
، إذ يعترب  هذا الشرط من األسباب اليت تساعد على جناح مهمة اللجنة ) بقضايا النوع االجتماعي 

فوجود املرأة ضمن هذه اللجان سيسهل عملية التواصل مع الضحايا والشهود السيما من النساء 
  :يف وتكمن أمهية االختيار السليم ألعضاء اللجنة. واألطفال

  .الشمولية، والشفافية املعقولة •
  .إضفاء املزيد من املشروعية على عمل اللجنة •
  .احترام أراء الضحايا •
  .االلتزام بالضوابط القانونية القائمة  •
  .اختيار أعضاء يتمتعون بأعلى قدر من االحترام  •
حلون باملثابرة اختيار أعضاء يأخذون املهمة االخالقية الواقعة على عاتق اللجنة مأخذ اجلد ،ويت •

 .وحسن االستماع
من األمهية، فهم ميثلون واجهة اللجنة،  من هنا نستنتج أن عملية إختيار األعضاء على قدر كبري        

وبالتايل مصداقيتها، ومدى إحساسها باملسؤولية يف أداء عملها، وإصدار تقريرها يتوقف على نوعية 
واملصاحلة يف تيمور الشرقية كان فيها ستة من األعضاء جلنة االستقبال واحلقيقة : فمثال. أعضائها

السبعة املكونني هلا ذوي خربة واسعة يف جمال العمل مع اتمع املدين، وخباصة مع املنظمات غري 
  .احلكومية، وهذا األمر كان له اثر على جناح مهمة اللجنة

طراف املعنية بعمل اللجنة منذ البداية من املهم حتديد األ: االتصال باألطراف املعنية مبهمة اللجنة/ .ج
وحتديد طبيعة العالقة معهم وحدود كل طرف، واهم األطراف اليت تكون على صلة بعمل اللجنة 

  :بصفة عامة ويف جمال حقوق اإلنسان جند أنّ أهم األطراف املشاركة يف عمل اللجنة هي
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  .ولية منظمات حقوق اإلنسان احلكومية وغري احلكومية ،احمللية والد •
  .املنظمات املعنية بتسوية الصراعات •
  .منظمات مساندة الضحايا •
  .منظمات الصحة النفسية •
  .املنظمات العمالية •
  .املنظمات املعنية حبقوق املرأة •
  .املنظمات األكادميية والبحثية •
  .املؤسسات الدينية •
حضري إلنشاء جلنة عند الت): التشبيك(التأكيد على التعاون مع باقي املنظمات غري احلكومية /. د

تقصي احلقائق، البد من أن تتوافر التعبئة الكافية ،لكل نشاطات اللجنة، وال ميكن ملنظمة غري حكومية 
واحدة أن تقوم بكل شيء، السيما إذا ما كانت مواردها غري كافية، بالتايل البد هلا من أن تتعاون مع 

هلا العديد من القدرات واملوارد، كزيادة منظمات أخرى ،وهذا من شأنه أن يسهل مهمتها، ويوفر 
توفر املهارات اجلديدة واخلربات العالية، تساعد يف حتقيق نتائج أفضل ،لكن البد من أن يكون . الثقة

هناك مستوى كاف من التوافق فيما بينها، ألنّ حسن إدارة عملية التشاور بني هذه املنظمات يرفع من 
ع املنظمات غري احلكومية اليت مل تكن تتوقع نقاشا حول جلنة تقصي مستوى الفعالية والتأثري، ويشج

 .109احلقائق، على املشاركة االجيابية يف هذه العملية
مثل هذا التعاون والتنسيق بني املنظمات غري احلكومية أو ما يعرف بالتشبيك ، أصبح من املميزات 

أنّ هذا التنسيق والتعاون البد له من شروط اهلامة للمنظمات غري احلكومية السيما منها الدولية، إالّ 
فيجب على هذا االئتالف الذي مجع أكثر من منظمة غري حكومية، أن يتسم باملشاركة الواسعة، 
واملتكافئة، فلو اختذت منظمة واحدة موقع الصدارة يف سياق عملية الربط، فإنّ ذلك سوف يكسب 

   .جلنة تقصي احلقائق القدرة على حتقيق أهدافها
عملية التشاور بني املنظمات غري احلكومية اليت تضمن التمثيل العريض واملتكافئ ملختلف       

جلنة  أيقطاعات اتمع، وتعترف باملطالب االجتماعية الرئيسية، ميكن أن تصبح أداة ال غىن عنها يف 
  :لتقصي احلقائق فهذه العملية توفر

  .ادة القصوى من املوارد املتاحةزيادة الفعالية من خالل االستف: الفعالية •
  .متثيل املصاحل املتعددة لألطراف املعنية بقضية التحقيق أي: التمثيل •
  .حتسني سبل االتصال بني اللجنة واملنظمات غري احلكومية واملواطنني أي: االتصال •
  .أدىن حد هلا ومعاجلتها إىلمبعىن تقليل اخلالفات   : إدارة العالقات •
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  .ة اللجنة وبناء الثقة وتوطيد ركائز اتمع املديندعم شرعي: الشرعية •
  .إعطاء اتمع املدين صوتا مسموعا: اإلعالن •
 .إملام املنظمات بكل املعلومات، وإحاطة الغري جبوانب عملية جلنة تقصي احلقائق :التوعية •
أجل  بعد اإلنتهاء من مرحلة التحضري للجنة وتوفري خمتلف الشروط من: مرحلة عمل اللجنة. 2

وبدورها تتميز هذه املرحلة خبطوات خمتلفة . جناحها، تأيت املرحلة املوالية وهي بداية عمل اللجنة
  :أمهها
كما ذكرنا سابقا أن املنظمات غري احلكومية حترص كثريا على :حتقيق التواصل وإقامة العالقات/. أ

ويف هذه املرحلة يكون التنسيق  ،ااالتصال باألطراف املختلفة، من أجل التنسيق معها وزيادة موارده
كما تكون هذه العالقات بني .على مستوى عال، حيث تتشاور املنظمات فيما بينها وتوزع املهام

اإلعالم، وتترجم هذه العالقات يف عقد  إىلأعضاء جلنة تقصي احلقائق وكذا الضحايا والشهود إضافة 
ا ميكن جلنة التحقيق من احلصول على اجتماعات دورية، واملقابالت، وتسجيل كل احملادثات مب

  .املعلومات
جلنة تقصي  أيتشكل املعلومات عنصرا هاما وفعاال لنجاح عمل : مجع وحتليل املعلومات/. ب

حقائق، فهذه املعلومات تعترب أرضية إنطالق هلا وكذا أرضية الوصول، فهي تبدأ عملها جبمع 
اكات كما أا تقدم يف اية عملها معلومات املعلومات اليت حتتاجها من أجل الكشف عن اإلنته

لذلك فقد أولت املنظمات الدولية غري . ∗كافية لتفسري حجم هذه اإلنتهاكات واملتسبب فيها 
  .110احلكومية أولوية كبرية هلا يف أداء عملها خاصة عرب جلنة تقصي احلقائق اليت تنشئها 

  .املتاحف واحملفوظات الوطنية •
  .حلكومات الوطنيةاملنظمات الدولية وا •
  .املواد املرخص باالطالع العام عليها يف ظل القوانني الوطنية والدولية اخلاصة حبرية املعلومات •

ختتلف جلان تقصي احلقائق املنشاة عن بعضها البعض يف نوعية  املعلومات اليت تعتمد عليها ،فمثال 
من الشرطة واجليش، لكنها مل تعتمد جلنة التحقيق اليت أنشأت يف البريو استخدمت معلومات مستقاة 

على احملاكم كمصدر للمعلومات بسبب أن القانون يف البريو ال يسمح باالطالع على امللفات 
القضائية املفتوحة ،من هنا جند أن مصدر املعلومات للمنظمات غري احلكومية يف ما يتعلق بلجان 

  .يت تعمل وفقها تقصي احلقائق ختتلف تبعا لنوع هذه اللجنة والقوانني ال

                                                   
 3.اجلمعيات املعنية بالضحايا ،مبا يف ذلك  امللفات اليت جيمعها األفراد  2..مراكز توثيق حقوق اإلنسان وملفاا  1:ائق يفوتتمثل أهم املصادر اليت تعتمد عليها جلنة تقصي احلق ∗

  7جهزة االستخباريةسجالت األ 6.مدونات جلسات احملاكم ووقائعها ،وسجالا  5.أعمال جلان تقصي احلقائق السابقة  4.اجلماعات واألفراد يف املنفى ،وامللفات اليت أعدوها 
  ).واإلعالمية واألكادميية  القانونية والطبية ،(سجالت اهليئات املهنية 
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حتديد مصادر املعلومات هام جدا لعمل اللجنة، لكن هناك شروط أخرى يف عملية اجلمع وهي       
اليت جيب أن تكون صحيحة ودقيقة و أن تكون صيغة تدوينها، وقواعد بياناا مع . نوعية املعلومات

لوقت الكبري املنفق يف تنظيم تقليل اجلهد، وا إىلوهذا ما يؤدي . متطلبات اللجنة ونظم معلوماا
بعد عملية مجع املعلومات يتم حتليلها والتأكد من صحتها بناء على التحريات اليت .املعلومات وتبويبها 

جتريها اللجنة واملقابالت اليت تكون مع الضحايا أو صناع القرار كما يتم يف هذه املرحلة نشر 
وتتمثل أمهية هذه العملية بالنسبة للمنظمات . علوماتاملعلومات واليت ال تقل أمهية عن عملية مجع امل

  :غري احلكومية يف
  .الدعاية جلهود اللجنة  •
  .اإلعالن عن عمل املنظمات غري احلكومية، وحجم مشاركتها يف اللجنة •
  .توعية الرأي العام •
  .تدريب العاملني يف اللجنة •

جلنة لتقصي احلقائق، وهي تتفاوت  أيإنّ املعلومات على قدر كبري من األمهية يف جناح عمل        
من حيث  نوعية املعلومات اليت يتم نشرها من قبل جلنة تقصي احلقائق حسب املرحلة اليت متر ا 

أو مرحلة عمل اللجنة أو مرحلة ما بعد اللجنة واجلدول التايل يوضح  اللجنة بني مرحلة التحضري
  :111ذلك

  علومات اليت يتم التركيز عليهاونوع املمراحل جلنة تقصي احلقائق ): 10:(جدول رقم 

  . بمن إعداد الطال:املصدر
  .ما بعد اللجنة:مرحلة. 3

متثّل مرحلة النتائج اليت توصلت إليها اللجنة بعد : املرحلة الثالثة لعمل جلنة تقصي احلقائق       
  :ةويتم التركيز يف هذه املرحلة على النقاط التالي.عمليات التحقيق اليت قامت ا

  .مساعدة الضحايا الذين تعرضوا لإلنتهاكات وأثبتت التحقيقات حجم املعاناة اليت مرت م •
 إىلتوعية الرأي العام، خاصة مبدى النشاط واجلهد الذي بذلته جلنة تقصي احلقائق؛ للوصول  •

  .احلقيقة
  .العمل على ختليد ذكرى الضحايا الذين قضوا يف األحداث •
  .يذ توصيااتقييم اللجنة، ومتابعة تنف •
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  .إقامة ورشات عمل، ملناقشة أداء اللجنة والعراقيل اليت واجهتها •
  .ضمان بقاء االهتمام اإلعالمي باللجنة •
التصدي ملختلف وجهات النظر اليت تابعت عمل اللجنة، السيما اإلنتقادات اليت كثريا ما تتعرض  •

 .جلنة للتقصي أيهلا 
تركز فيها اللجنة أوال على تبيان ظروف العمل اليت ميزت فمرحلة ما بعد اللجنة أو مرحلة النتائج 

  :أداءها ،وتبيان حجم الصعوبات اليت اعترضتها ،وتتمثل أهم اخلطوات اليت متيز هذه املرحلة يف
  :إعداد ونشر التقرير النهائي للجنة/. أ

عملها ،وحترص أهم ما مييز هذه املرحلة هي التقرير النهائي الذي تصدره اللجنة يف اية        
املنظمات غري احلكومية على نشر ما جاء يف هذا التقرير على نطاق واسع، ويساعدها يف ذلك 
امتالكها للقدرات الكافية يف جمال اإلعالن والتواصل مع الرأي العام الوطين والدويل وكذا العاملي 

اخلطوة السيما من  وخمتلف وسائط االتصال، وقد تواجه املنظمات غري احلكومية صعوبات يف هذه
طرف احلكومات، اليت قد ترفض التقرير أو تتحفظ على نشره بشكل كامل، لدواعي أمنية أو 
اجتماعية حسب وجهة نظرها وكثريا ما يكون مثل هذا املوقف يف قضايا اإلنتهاكات اليت متس حقوق 

ت الدولية غري احلكومية اإلنسان يف املناطق ذات التركيبة العرقية املعقدة، وهنا البد على املنظما
التصدي ملثل هذه املواقف و أن تعمل بكل مالديها من قدرات وموارد من أجل نشر التقرير الذي 

  .∗أعدته 
ختتلف طرق عرض املعلومات احملصل عليها بعد اية عمل جلنة تقصي احلقائق، إذ تعمل اللجنة        

  :يف تقريرها النهائي تبعا لـعلى نشر املعلومات اليت حتصلت عليها واليت جاءت 
الصالحيات اليت منحت للجنة منذ بداية تشكلها، هي اليت حتدد سقف املعلومات اليت ميكن للجنة  •

  .نشرها
نوع اجلمهور الذي ختاطبه اللجنة حيث تستخدم جلنة تقصي احلقائق وسائل االتصال تبعا  •

  :للجمهور الذي ختاطبه حيث تعتمد على
يكون االعتماد على هذه الوسيلة عند عرض التقرير على صناع : ياستخدام العرض التقدم •

  .السياسات واملسؤولني احلكوميني
                                                   

لى إقامة الندوات الصحفية والورشات اإلعالمية مع خمتلف وسائل اإلعالم املسموعة واملكتوبة السيما تلك العمل ع: يتم نشر تقرير جلنة تقصي احلقائق عرب العديد من الوسائل منها ∗
   اليت حتظى بنسب متابعة كبرية

  .اللغات املختلفة  إىلترمجة التقرير النهائي  •
  إعداد ملخصات قصرية للنتائج والتوصيات األساسية  •
  .احية للنتائج واإلجراءات اليت مت استخدامهاإعداد طبعات مصورة ،ومزودة بالرسوم االيض •
  .قائق العمل على دمج عمل جلنة تقصي احلقائق يف صلب املناهج الدراسية اليت يتم التدريس ا على مستوى الدولة اليت عملت ا جلنة تقصي احل •
يف إمكاا  ةساليب اهلامة للمنظمات غري احلكومية  فهذه األفالم وكذا الصور الفوتوغرافيإعداد أفالم قصرية وأفالم وثائقية توضيحية ،وهذه الطريقة أثبتت فعالية وأصبحت من األ •

   .تدعم نتائج اللجنة أن تعكس حجم اإلنتهاكات املمارسة ضد حقوق اإلنسان يف البلد الذي عملت فيه جلنة تقصي احلقائق وهذه الوسائل ميكنها أن
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وذلك عند التعاون مع املنظمات غري احلكومية وهذا لعرض النتائج : االعتماد على الكتب املرشدة •
تاحة جلميع اليت مت التوصل إليها وكذا اآلليات اليت مت استخدامها يف عمل اللجنة واليت ستكون م

املنظمات غري احلكومية األخرى اليت تستخدمها يف براجمها التدريبية املختلفة، كما تقوم بدراسات 
  .وحتليالت لتقييم أداء اللجنة 

مثل  إىلويتم اللجوء : االعتماد على وسائل االتصال املتاحة بشكل سهل مثل تسجيالت الفيديو •
  .واتمعات احمللية والرأي العام الوطين هذه الوسائل عند عرض التقرير على الضحايا

  :وتتم هذه اخلطوة عرب:  وضع استراتيجيات لدعم الضحايا/. ب
  .مواصلة الكشف عن احلقائق •
  .حتريك الدعاوى القضائية  •
  .تقدمي التعويض، واإلنصاف •
 .تقدمي الدعم النفسي، واالجتماعي •

تركز يف جلان تقصي احلقائق ليس على النتائج مما سبق جند أن املنظمات الدولية غري احلكومية        
فقط، بل حتاول البحث عن أفضل الطرق ملساعدة الضحايا، والتخفيف من حجم معانام السيما يف 

أين تركز املنظمات الدولية غري احلكومية الناشطة يف هذا اال على حتريك . جمال حقوق اإلنسان
وتقدمي املساعدة القانونية واملشورة الالزمة للضحايا سيما دعاوى قضائية ضد املنتهكني هلذه احلقوق 

وأنّ خربا يف هذا اال كبرية، ناهيك عن الدعم النفسي واالجتماعي الذي توفره هذه املنظمات 
  .للضحايا

  :من خالل هذه اخلطوة، تركز املنظمات غري احلكومية على أمرين أساسيني:تقييم أداء اللجنة .ج
وتكمن أمهية هذه اخلطوة، يف احليلولة دون : نتائج اليت توصلت إليها اللجنةعملية توثيق ال •

  .حدوث فجوة معلوماتية مع اللجان اليت ستأيت بعد هذه اللجنة
  .و ذلك من أجل العمل على حتسني أدائها مستقبال:تبيان نقاط الضعف والقوة يف أداء اللجنة •

مات الدولية غري احلكومية يف إدارة قضاياها السيما جلنة تقصي احلقائق كأسلوب تستخدمه املنظ      
قضايا حقوق اإلنسان ،هي آلية  فعالة جدا، وكثرية االستخدام ،نظرا ملا حتققه من نتائج تساعد هذه 

خمتلف اإلنتهاكات اليت تتعرض  ىاملنظمات على ضمان أن تتحرى الدقة ،والوقوف الدائم واملباشر عل
فلجنة تقصي احلقائق توفر للمنظمات الدولية . كانت تلك االنتهاكات هلا حقوق اإلنسان، وأين ما

: غري احلكومية مجيع الشروط املوضوعية اليت حتتاجها يف إدارة قضايا حقوق اإلنسان من خالل
إال أنّ هذه العوامل وحدها غري .. التحضري واإلعداد اجليد للموارد، األداء الفعال، ومصداقية النتائج
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عمل جلنة تقصي احلقائق، إذ توجد هناك عوامل أخرى تساهم يف تعزيز دور هذه كافية لنجاح 
  :112اللجان وضمان أداء جيد وتتمثل هذه العوامل يف 

أن يقتنع الضحايا، وصناع الرأي والقرار، أنّ  أي: وجود مطلب اجتماعي واضح وحمدد.1
تقصي احلقائق، واليت يف  اليت وقعت حلقوق اإلنسان يف بلدهم تستوجب إنشاء جلنة تاإلنتهاكا

  .فيها يف املاضي أو احلاضر مقدورها أن تكشف حجم اإلنتهاكات واملتسببني
 إىلجمال وعرب خمتلف اآلليات حيتاج  أيإنّ عمل املنظمات غري احلكومية يف : اإلرادة السياسية. 2

لى جناح عمل جلنة تعاون وتنسيق مع الدول واحلكومات، فهذه األخرية تعترب من العوامل املساعدة ع
تقصي احلقائق، فالتنسيق معها قد يكون يف معظم األحيان لصاحل عمل جلان تقصي احلقائق  شرط أن 
يكون يف حدود ما تقبل به املنظمات غري احلكومية، وال يكون من باب التدخل يف عملها، من أجل 

  .القضايا احلساسة للدول التأثري على سياستها جتاه إدارة قضايا حقوق اإلنسان اليت تعترب من 
إنّ هذا العامل ميثل الشق القانوين اهلام يف عمل جلنة : إحكام صياغة الصالحيات واالختصاصات. 3

مدى مساندة الدولة والسلطات الرمسية لعمل اللجنة  أيتقصي احلقائق ويرتبط أيضا بالعامل السابق، 
عملها دون التدخل يف صالحياا أو الضغط حبيث متنحها الصالحيات الكافية كما تقوم بتسهيل جناح 

  .على أعضائها أو إعاقة عملها مبوجب قوانينها الداخلية
البد على املنظمات غري احلكومية املنشأة هلذه اللجان أو املشاركة فيها مع : املعلومات املتاحة.4

كاف ومتاح تردد وبشكل  أيأطراف أخرى أن تقدم املعلومات الكافية، وأن تكشف احلقائق دون 
  .للرأي العام

  :إنّ هذا العامل يكون على مستويني:توافر املوارد الكافية. 5
 إىلحبيث تكون امليزانية اليت أعدا املنظمة كافية، إضافة : مستوى املنظمات الدولية غري احلكومية •

  .نوعية األعضاء الذين مت اختيارهم من قبلها
وهذا عرب السماح للجنة بالتحرك كيفما تشاء ):نةاليت تعمل داخلها اللج(على مستوى الدولة  •

دون  الضغط عليها، أو التدخل يف شؤوا ،وأهم شيء هو عنصر األمن ألعضاء اللجنة، فكثريا ما 
تنشط مثل هذه اللجان يف أماكن حساسة، وغري آمنة أو تشهد حالة طوارئ فهنا يكون لزاما على 

  .ءاعتدا أيالدولة أن حتمي أعضاء اللجنة من 
  .تعزيز دور الرأي العام الدويل:املطلب الثاين

اكتسب الرأي العام الدويل أمهية كبرية، فالعالقات الدولية تتأثر بشكل :تعريف الرأي العام:أوال      
متزايد بالرأي العام الدويل، السيما مع تنامي ظاهرة العوملة اليت طرحت قضايا عديدة ،وأتاحت اال 
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قضايا ترقية ومحاية حقوق اإلنسان، البيئة، : لالدويل ليتناول القضايا اليت أفرزا مثلتدخل الرأي العام 
  ..التمييز العنصري، منع عمالة األطفال، اإلرهاب

يشكل الرأي العام مبختلف مستوياته الوطين، والدويل، والعاملي، عامال مهما يف جناح إدارة        
القضايا اليت تم ا سواء يف جمال التنمية االقتصادية، أو جمال  املنظمات الدولية غري احلكومية ملختلف
تنبع قوة الرأي العام يف اتمع املدين وخباصة يف املنظمات . حقوق اإلنسان، أو يف جماالت أخرى

 Global Policy(الدولية غري احلكومية يف كونه بات مشاركا يف حوار السياسة العاملي 
Dialogue(113شاط هذه املنظمات مستقى من اهتمامات الرأي العام كما تعرب ، ألن معظم ن

  :اهتماماا عن اهتمامات هذا الرأي، بالتايل فهي تسعى من أجل  حتقيق هدفني أساسيني
  .إما أن تعرب عن اهتماماته وتوجهاته وطموحاته: أوال
ميارسه على احلكومات تعتمد عليه يف جناح نشاطاا وخمتلف عملياا عن طريق الضغط الذي : ثانيا

مثة تأثري وتأثر بني هذه املنظمات  أيواهليئات الرمسية املختلفة، مما ينعكس اجيابيا على جناح محالا، 
الدور االجيايب الذي يلعبه الرأي العام يف جناح إدارة املنظمات الدولية غري  إىلوالرأي العام وسنعرض 

  .الل هذا املطلباحلكومية لقضايا حقوق اإلنسان بشكل مفصل خ
موقف اجلماهري حنو القضايا العامة يف اتمع، اليت حتيط ا بصورة : يعرف الرأي العام على أنه       

ويعترب الرأي العام اليوم عنصرا ضروريا لنجاح األنظمة .مباشرة أو غري مباشرة يف فترة معينة
حكومات جتاهله إذ له القدرة على تعزيز الدميقراطية،فهو يعبر عن وجهة نظر املواطنني وال ميكن لل

سلطة األنظمة والقدرة أيضا على إسقاطها، لذلك فإنّ الكثري من الدارسني يف هذا اال يرون بأن قوة 
النظام الدميقراطي تكمن يف إحترام توجهات الرأي العام، ألن توجهات املواطنني تساعد األنظمة 

بني القمة  أيأرضية للحوار والتفاعل بني املواطنني وأنظمتهم الدميقراطية على حل مشاكلها فهي ختلق 
  :والقاعدة من هنا فإنّ أمهية الرأي العام تكمن يف أنه

  .يعمل الرأي العام كمرشد للحكومة يف احترام املؤسسات السياسية: مرشد للحكومة.1
، فكل القوانني ألن احلكومة هي دائما حتت أنظار الرأي العام: يساعد يف تشريع القوانني.2

والقرارات اليت تصدرها يتعاطى معها الرأي العام فيدعمها أو ميارس الضغط من أجل تغيريها أو 
  .إلغائها،وبالتايل فهو يساعد احلكومة يف تبين القوانني اليت ترضى بقبول املواطنني

سياساا اخلاطئة فالرأي العام يعمل كلجنة للمراقبة، فهو يراقب أداء احلكومة وينتقد : يراقب.  3
  .ويعمل مبثابة جهاز إنذار للحكومة

ففي . الرأي العام يؤدي دور احلافظ واحلامي حلقوق وحريات املواطنني:حيمي احلقوق، واحلريات.4
          .الدول الدميقراطية، حيظى األفراد باحلق يف النقد والدعم للحكومة بطريقتهم اخلاصة
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أما عن أمهية الرأي العام للمنظمات الدولية غري . بالنسبة للدول هذا عن أمهية الرأي العام       
ومن االستراتيجيات الرئيسية اليت طورا املنظمات الدولية غري احلكومية .احلكومية فهي أمهية كبرية 

فاملنظمات . هي التركيز على صناع السياسة والقرار وكذا وسائل اإلعالم املختلفة والرأي العام
احلكومية األكثر فاعلية ال تسع لقيادة الرأي العام بقدر ما تسعى من أجل إجياد توافق مع  الدولية غري

  .مواقف الرأي العام
  أمهية الرأي العام للمنظمات الدولية غري احلكومية: ثانيا 
لقد أدركت املنظمات غري احلكومية مبكرا الدور الذي يلعبه الرأي العام يف دعم خمتلف       

استخدام وسائل االتصال من  إىلليت تقوم ا، والقضايا اليت تدافع عنها، لذلك عمدت النشاطات ا
أجل التأثري على توجهاته، وتركز املنظمات الدولية غري احلكومية بشكل كبري على إصدار 
التقارير،كنوع من الرصد واملتابعة ألوضاع حقوق اإلنسان، وكذا نوع من التأثري الذي تركز عليه 

وختتلف التقارير اليت تصدرها املنظمات غري . طباعات الرأي العامإننظمات لتوجيه أراء وهذه امل
  .احلكومية بني تقارير نوعية وأخرى سنوية

ختصص ملتابعة قضية من القضايا على مدى فترة طويلة نسبيا ما يسمح للمنظمة : التقارير النوعية •
  .من اخلروج بنتائج وتقييم دقيق لوضع حقوق اإلنسان

تربز وضع حقوق اإلنسان يف خمتلف الدول اليت ا فروع وأجهزة تابعة : التقارير السنوية •
للمنظمة،ما ميكنها من فضح اإلنتهاكات ،وتعبئة الرأي العام الدويل ضد تلك احلكومة لوقف 

  .تعسفاا
باملعلومات وخاصة  إهتمام املنظمات الدولية غري احلكومية بالرأي العام يندرج إنطالقا من اإلهتمام    

  : 114نشر املعلومات ويف هذا الصدد نذكر األنواع الرئيسية للمعلومات وهي
 .معلومات توثيق املشاكل .1
 .تقييم الرأي العام .2
 .تقدمي احللول احملتملة .3

بعد أن تتحصل املنظمات الدولية غري احلكومية على املعلومات، تتأكد منها وتوثقها مث تعمل        
فاملنظمات غري احلكومية الناشطة يف . الجتاه الذي تنشط من أجله أي مبا خيدم رسالتهاعلى نشرها يف ا

جمال التنمية يف اجلنوب تعمل على التأثري يف قناعات األفراد يف الدول املتقدمة حىت يضغطوا على 
حكومام للمساعدة الفقراء يف الدول املتخلفة، إذ كيف يعلم مواطنون يف هولندا حجم الفقر 
واجلوع يف مناطق بعيدة يف إفريقيا ؟ فاملنظمات الدولية غري احلكومية تزود الرأي العام اهلولندي 

حبجم املعاناة يف خمتلف دول العامل، واليت قد ال توضع حمل اهتمام بالنسبة للجهات ...واألمريكي و
                                                   

114 Julian lee,Kigali,Rwanda ,Camparing NGOinfluence in the 
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كل، اليت باتت أو قد جتد صعوبات يف التعاطي مع  هذا النوع من املشا 115الرمسية يف هذه الدول
فصناع القرار واملسؤولني يبحثون دائما عن احللول للمشاكل، .مشاكل دولية وال تعين دولة يعينها

لذلك تقدم املنظمات غري احلكومية املعلومات اليت حيتاجون إليها حلل املشاكل، فصناع القرار قد ال 
كبرية لدى هذه املنظمات بسبب جييدون الوقت الكايف لدراسة املشاكل بالتفصيل، كما أنّ اخلربة 

  . عملها يف دول كثرية وهذا ما يطرح بدائل كثرية لصناع القرار
تدرك املنظمات الدولية غري احلكومية أمهية الرأي العام يف دعم نشاطاا، وخمتلف العمليات اليت        

من . على الرأي العام تقوم ا، لذلك جندها تركز على األدوات اليت تساعدها يف التواصل، والتأثري
أهم هذه األدوات نذكر وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها ،اليت متثل حجر األساس يف إستراتيجية 
املنظمات  الدولية غري احلكومية، وعالقتها بالرأي العام، فوسائل اإلعالم تساعد املنظمات غري 

  : 116هم هذه األدوار نذكراحلكومية يف أداء عملها عرب خمتلف األدوار اليت تقوم ا، من أ
مثل الصحف، ااالت، اإلذاعة أو التلفزيون تستخدم لإليصال املعلومات لفئات : قنوات لالتصال .1

 .واسعة من اجلمهور
 إىلعموم اجلمهور، و إىلتساهم وسائل اإلعالم يف النقل املنتظم للمعلومات : املعلومات نقل .2

فهي تلعب دور هام )  International decision makers( صناع القرار الدوليني إىلاحلكومة، و
 .وكبري يف التسويق، وتشكيل النقاش العام

أجهزة اإلعالم تؤسس للتحالفات األكثر أمهية بالنسبة لتجمع املنظمات  : للتحالفات تؤسس .3
الدولية غري احلكومية، وتنشئ العالقات اجليدة مع الصحفيني، حيث يعترب الدور الذي يقومون به 

 . للحمالت الفعالة اليت تقوم ا املنظمات غري احلكوميةمكمال
تعمل وسائل اإلعالم على التعريف بعمليات وأنشطة املنظمات غري : خمتلفة نظر وجهات تقدم .4

فيشكل ذلك نوع من الضغط السياسي على ... احلكومية كما تقدم رأيها فيها عرب املقاالت، والصور
ليت تندرج ضمن عمليات التعليم اليت تركز عليها املنظمات غري احلكومات، كما تنقل املعلومات وا

 . احلكومية
مساندة ودعم احلمالت اليت تقوم ا  إىلفهي تعمل على دعوة احلكومات : احلكومات دعوة .5

احلملة اإلعالمية اليت مارستها أجهزة اإلعالم من أجل املصادقة : املنظمات غري احلكومية مثال ذلك
ساسي لروما، وتطبيقها على املستوى القانون الوطين، كما عملت على منع التجديد على القانون األ

 .املتعلق مبنح  حصانة جلنود حفظ السالم 1422للقرار األممي 

                                                   
115 Abey, Hailu senbeta , Non Governmental Organizations and Development with Reference to 

the Benelux Countries,( Louvain: University catholique de Louvain, Novembre 2003),p24.  
116 the Coalition for the International Criminal Court,NGO Media Outreach: Using the Media as an 

Advocacy Tool,September 2003,p1-11. 
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أهم ما ميكن التركيز  عليه من خالل هذه األدوار، هو أن وسائل اإلعالم هلا تأثري كبري على  إن    
لكن حىت تتمكن هذه األدوات اإلعالمية من . يف خمتلف ااالتالنقاشات العامة وتوجهات االفراد 

  :إىلالنجاح هي حباجة 
  ).صناع السياسة  / مواطنون( حتديد اجلمهور املتلقي  .1
  ).عاملي / دويل/ حملي ( واملستوى  .2
 .وهل هذا اجلمهور يساند القضية اليت تدافع عنها املنظمة أو يعارضها .3

بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية سواء على املستوى الوطين أو فالرأي العام، ميثل جسرا قويا 
الدويل، فعلى الرغم من األمهية املتزايدة للمنظمات غري احلكومية إالّ أن بعض احلكومات ال تنظر إليها 

ا العب مساوي هلا أو يف إمكانه أن حيل حملها، ولذلك جند مثال أن املنظمات غري احلكومية قد أعلى 
مرحلة صياغة (ارك يف املؤمترات الدولية لكن قد متنع من املشاركة يف املراحل احلامسة للمؤمتر  تش

  117..، وتتوقف مشاركتها عند مرحلة  املشاركة يف وضع جدول أعمال املؤمتر )التوصيات والقرارات
  صياغة املواثيق واملعاهدات الدولية:املطلب الثالث

لدولية غري احلكومية يف أداء عملها مرهون حبجم النشاط الذي قياس مدى جناح املنظمات ا       
تترمجه اإلجنازات اليت حترزها هذه املنظمات، كما أنه مرهون مبدى التسهيالت اليت جتدها هذه 
املنظمات غري احلكومية السيما، التسهيالت القانونية، اليت تساعدها على أداء مهامها، خاصة إذا تعلق 

  .لدولية غري احلكومية اليت ال يشمل نشاطها دولة واحدة بل دول عديدةاألمر باملنظمات ا
من هنا كان تركيز املنظمات الدولية غري احلكومية على املشاركة يف صنع املعايري الدولية اليت        

فإعداد االتفاقيات  .اليوم إىلختدم نشاطها، وهذه اآللية رافقت ظهور هذا النوع من املنظمات 
جمال تنشط فيه املنظمات سواء كانت دولية حكومية أو دولية غري حكومية يساعد  أيات يف واملعاهد

هذه املنظمات على مأسسة هذا النشاط  من جهة ومتابعة خمتلف  ما يطرأ على هذا اال من 
حتوالت، وهذا ما جنده مثال على مستوى األمم املتحدة، حيث وضعت يف جمال محايتها حلقوق 

امج وأجهزة خمتلفة  لكنها مل تغفل املعاهدات واالتفاقيات اليت تساعدها على رصد خمتلف االنسان بر
االنتهاكات اليت حتصل حلقوق االنسان ومن مثة تعمل وفق هلذه االتفاقيات على املتابعة القضائية 

را اهليئة والسياسية للمنتهكني هلذه احلقوق، ففي هذا االجتاه هناك العشرات من االتفاقيات اليت أصد
األممية حلث الدول على املزيد من االهتمام والدفاع عن حقوق االنسان واحلريات األساسية جلميع 

  ..). حقوق الطفل ،حقوق املرأة ،حقوق املعاقني،:( الفئات االجتماعية 
جمال   أيهكذا أدركت األمم املتحدة أمهية املعاهدات واالتفاقيات الدولية كآلية قانونية هامة يف       

وهو اإلدراك ذاته الذي توصلت إليه املنظمات الدولية غري احلكومية ، حيث قامت باملشاركة القوية 

                                                   
117 Jan Wouters & Ingrid Rossi,op,cit,p12. 
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وأحيانا كانت املبادرة من أجل دعوة اتمع الدويل اىل صياغة اتفاقيات ختدم اال الذي تعمل 
؛ تاريخ ففي هذا األخري ..سان ، أو يف جمال البيئة  أو يف جمال حقوق االنةفيه،سواء كان جمال التنمي

املنظمات الدولية غري احلكومية حافل باإلجنازات اليت قدمتها على صعيد الترسانة القانونية الدولية 
اخلاصة حبقوق اإلنسان؛ إذ عملت على تقدمي توليفة من القوانني الدولية اليت ختدم خمتلف الفئات، 

  .واليت متس خمتلف أجيال حقوق اإلنسان
ومع التحديات اجلديدة اليت فرضتها األحداث الدولية السيما منذ اية احلرب العاملية الثانية        

كان لزاما على هذه املواثيق واملعاهدات أن تتغري وأن تتجدد، بل أن تستحدث صيغ جديدة من أجل 
دأبت عليه  مواجهة هذه التحديات مبا يضمن تكفال حقيقيا واحتراما جادا حلقوق اإلنسان، وهذا ما

وسنركز من خالل هذا املطلب على إجنازين هامني، يف . خمتلف املنظمات الدولية غري احلكومية
إمكاما أن يوضحا لنا العمل اهلام الذي قامت به املنظمات الدولية غري احلكومية على صعيد صياغة 

شاركة يف عملية رسم املواثيق واملعاهدات الدولية يف إطار إدارا لقضايا حقوق اإلنسان وامل
ويتعلق األمر بإنشاء حمكمة اجلنايات الدولية  على  .السياسات العامة الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان

اعتبار الدور الكبري الذي لعبته املنظمات الدولية غري احلكومية  اجل إجياد هذه احملكمة مث نتناول اجناز 
  .االلغام املضادة لألفراداتفاقية اوتاوا  حتظر استخدام : أخر يتمثل يف

      حنو إرساء قواعد العدالة اجلنائية الدولية:حمكمة اجلنايات الدولية: أوال
  من  :لعبت املنظمات الدولية غري احلكومية دورا هاما يف تشكيل فروع القانون الدويل املختلفة       

   ∗.إلنسان القانون الدويل حلقوق ا إىلإرساء قواعد القانون الدويل اإلنساين 
 تأثرياا على تنقيح،وسد الثغرات القانونية واإلجرائية، وتنامى دور املنظمات الدولية غري احلكومية  و

  . 118ستوى إثراء القواعد املوضوعية السائدةمعلى 
كما عملت املنظمات الدولية غري احلكومية على تكريس العديد من املبادئ القانونية الدولية        

قدمته يف هذا اال هو تكريس مبدأ االختصاص القضائي العاملي، وهذا يف إطار إرسائها  ومن أهم ما
تهاكات، إذ جتاوزت نوقد كان هلذا املبدأ دور كبري يف احلد من اإل. ∗لقواعد العدالة اجلنائية الدولية

تهاكات نوقوع اإل مكان: ذا املبدأ العوائق اليت كانت تعيق إمتام التحقيقات وتسليم ارمني ومنها
                                                   

هو فرع من فروع القانون الدويل  اإلنساينوالقانون الدويل حلقوق االنسان، خصوصا عند غري املختصني أو املهتمني بقضايا حقوق االنسان، فالقانون الدويل  اإلنساينهناك من ال مييز بني القانون الدويل  ∗
مفهوم القانون  أما. للعمليات العسكريةاليت ليست هلا عالقة مباشرة  األموالكما دف إىل محاية . ر عن ذلك الرتاع من آالماملتضررين يف حال نزاع مسلح مبا اجن األشخاصالعام دف قواعده محاية 

وراثتها، فهي حقوق  أواكتساا  أوا املرء البتياعهالدويل حلقوق االنسان فهو فرع من فروع القانون الدويل العام واليت دف قواعده محاية االنسان رد انه من بين االنسان فال حيتاج 
  اا حقوق طبيعية أي. سبب أليفرد أن جيرد منها فردا آخر  أليثابتة ال جيوز 

. 145ص، املرجع السابق،عمر ،سعد اهللا ،  118  
ات اخلطرية للقانون اإلنساين اليت مت ارتكاا يف رواندا يف الفترة ما معاجلة االنتهاك: نذكر اإلنسانيةذلك احملاكم اليت انشات لتقصي حقائق يف املناطق اليت عرفت جرائم ضد  أمثلةمن  ∗

وقد مت اعتماد النظام األساسي لتلك احملكمة  1994عام 955اخلاصة برواندا مبقتضى القرار  أنشأ جملس األمن كذلك احملكمة اجلنائية الدولية 1994ديسمرب  31جانفي و  1بني 
اإلبادة اجلماعية اجلرائم ضد اإلنسانية من قبيل ما مت إدراجه يف القائمة اخلاصة باحملكمة اجلنائية  :ق يف مقاضاة األفراد الذين ارتكبوا اجلرائم التاليةمبوجب القرار ذاته وللمحكمة احل

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  4- 2املواد  ضايفوالربوتوكول اإل 1949املشتركة بني اتفاقيات جنيڤ لسنة  3الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة وكذلك انتهاكات املادة 
  .من النظام األساسي 7ورة املادة الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة كما ميكن للمحكمة مقاضاة اجلرائم اليت ارتكبها مواطنون راوانديون يف إقليم دولة من الدول اا
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وجنسية مرتكبيها و متكنت املنظمات الدولية غري احلكومية من تكريس هذا املبدأ يف املعاهدات 
فمبدأ االختصاص . 1984119اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن األمم املتحدة عام : الدولية  مثل

تهاك إن أومة بتهم اإلبادة اجلماعية احملاك إىلالقضائي العاملي كان سببا يف تقدمي الكثري من املسؤولني 
حلقوق اإلنسان، و لذلك حترص املنظمات الدولية غري احلكومية على توسيع هذا املبدأ ليشمل أكثر 

  .∗∗من بلد
لقد قامت املنظمات الدولية غري احلكومية بالعديد من اإلجنازات على صعيد املشاركة يف 

حبقوق اإلنسان وقد استمرت يف تبين هذا األسلوب نظرا  صياغة القوانني واملواثيق الدولية املتعلقة
إال أن اإلجناز األكرب . وترقية حقوق اإلنسان زلتأثرياته الكبرية على صعيد جناح هذه املنظمات يف تعزي

 international criminal justice(واألهم     يف هذا اال متثل يف إنشاء حمكمة اجلنايات الدولية 
تارخيا هاما يف جمال محاية حقوق اإلنسان وكذا على صعيد  1998جويلية  17يخ ، حيث كان تار)

ازات بالنسبة للمنظمات الدولية غري احلكومية، حيث مثّل تاريخ التوقيع على اتفاقية روما اليت جناإل
 18، معلنة بذلك عن قيام حمكمة اجلنايات الدولية اليت تضم 2002دخلت حيز التنفيذ يف جويلية 

  . 120ا ويقع مقرها يف الهايقاضي
 يراود حلما الوحشية، كان اجلرائم مرتكيب حتاكم لكي دولية جنائية حمكمة إنشاء موضوع

 واآلخر ويتداوهلا احلني بني تظهر الفكرة هذه األوىل، وظلت العاملية احلرب اية منذ البشرية
 مثل حمكمة بعينها حالة ملواجهة أتنش مؤقتة حماكم خالل من أحيانا تفعيلها األكادمييون، وكان يتم

 يف روما عقدإن عندما واقعة حقيقة احللم هذا أصبح أن إىل رواندا، حمكمة أو السابقة يوغوسالفيا
 1998 جويلية 1وحىت 1998 جوان 15 بني الفترة يف الدولية اجلنائية احملكمة إلنشاء الدبلوماسي املؤمتر
 لدخول التصديقات الالزمة اكتمال مت وقد .الدولية ئيةاجلنا للمحكمة األساسي النظام أقر والذي
  ∗متوقعة تكن مل قصرية فترة خالل التنفيذ حيز النظام

 على ختصاصهاإ ممارسة سلطة هلا دائمة دولية هيئةمن حيث املفهوم   الدولية اجلنائية احملكمة       
 القانونية بالشخصية اجلنائية مةاحملك وتتمتع، الدويل اتمع ضد اجلرائم يرتكبون الذين األشخاص

                                                   
146.، ص املرجع السابقعمر ،سعد اهللا ، 119  

 يف الصادرة جنيف التفاقيات اجلسيمة اإلنتهاكات مرتكيب مبعاقبة اخلاص القانون" صدر ، 1993 جوان16 يف: الدول املعروفة بتطبيق هذا املبدأ جند دولة بلجيكا حيث زأبرمن  ∗∗
 قضايا بنظر االختصاص هلا تتيح عاملية قضائية والية احملاكم القانون هذا ومنح) 1993 عام قانون"( 1977 عام جوان 8 يف املعتمدين والثاين األول والربوتوكولني 1949 أوت 12

 1999 فيفري القانون هذا وعدل ً.مجيعا والربوتوكولني االتفاقيات على بلجيكا صادقت وقد. الثاين الربوتوكول وانتهاكات األول والربوتوكول جنيف التفاقيات اجلسيمة املخالفات
  البند يف اإلنسانية ضد واجلرائم 1 املادة من 1 البند يف اجلماعية اإلبادة ليشمل نطاقه وسع الذي" الدويل اإلنساين للقانون اجلسيمة اإلنتهاكات مرتكيب مبعاقبة اخلاص القانون" خالل من
  .نفسها املادة من 2

120 Hector Olasolo ,Reflections on the international criminal court's jurisdictional reach , 
criminal law forum .(springer DOI 10.1007/S10609-005 . 2006), P04. 

  .احملكمة هذه إلنشاء األمريكية للواليات املتحدة الشديدة عارضةامل بسبب ∗
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 من وهي الدولية؛ اجلرائم مرتكيب ومعاقبة حماكمة يف وظائفها ملمارسة القانونية األهلية وهلا الدولية،
 متميزة فهي االستقاللية هذه وحبكم مستقالً دولياً قضائياً جهازاً الدويل القانون حيث من تعد مث

  .121املتحدة مماأل ملنظمة التابعة اهلياكل عن ومستقلة
حسب البند اخلامس لنظام اتفاقية روما، تنظر هذه احملكمة وتعىن باجلرائم األكثر شناعة، واليت 

وجرائم  جرائم احلرب ، جرائم اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية،(متس اموعة الدولية بكاملها 
 شاركت بشكل كبري يف إجياد هذه  ومن أمثلة املنظمات الدولية غري احلكومية اليت. 122 )العدوان 

منظمة الصليب األمحر الدولية، اليت شاركت بنشاط يف املفاوضات اليت جرت يف : احملكمة نذكر
نيويورك وروما حول إنشاء احملكمة، وأدلت ببيانات أمام اللجنة التحضريية واجلمعية العامة لألمم 

يف  يف إقامة هذه احملكمة، حيث سامهت بقوةكذلك كان دور منظمة العفو الدولية هاما . 123املتحدة
الذي حترص عليه املنظمات الدولية غري ) التشبيك(ويف إطار التعاون . "احملكمة اجلنائية الدولية"إنشاء 

لتحالف الدويل من ا:احلكومية مت تأسيس حتالف دويل من املنظمات الدولية غري احلكومية مسي ب
منظمة غري احلكومية من  1000ويضم هذا التحالف ،حوايل  ،إنشاء حمكمة اجلنايات الدولية أجل

، وعملت من أجل التوعية بدور هذه احملكمة وزيادة )2009إحصائيات (خمتلف أحناء العامل 
صالحياا، وزيادة عدد الدول املصادقة على نظام روما األساسي الذي يعد من أكثر االتفاقيات 

  .∗∗من إجراءات الدولية أمهية ومتيزا بسبب ما استحدثه
مثل هذا االتفاق أمرا هاما، يبقى جتسيده يف الواقع أكثر أمهية  إىللكن بقدر ما ميثل التوصل 

من ذلك، وهذا  هو التحدي األكرب بالنسبة للمنظمات الدولية غري احلكومية، ذلك أا واجهت 
 إىلتوقع على هذا االتفاق  فهناك من الدول من مل. صعوبة يف إقناع الدول بالتوقيع على اتفاقية روما

اليوم،  فهي ترى أنه ال خيدم مصاحلها وهو سيجعلها يف مواجهة مباشرة مع اتمع الدويل يف حال ما 

                                                   
) 2011 ،الثالث العدد:دمشق (،انونيةوالق االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة،"الوطين والقضاء الدولية اجلنائية احملكمة بني التكاملية العالقة"النايف، حسني حممد لؤي 121

  .529ص،
   122. 146عمر ،سعد اهللا،املرجع السابق،ص 

   . 148املرجع نفسه،ص 123
 بأثر يطبق قانونال أن أي .رجعي بأثر اجلنائية القوانني تطبيق جواز بعدم واليت تقضي العامل يف القانونية األنظمة مجيع يف املطبقة العامة بالقاعدة أخذ للمحكمة األساسي فالنظام ∗∗

 أن للمحكمة جيوز فال نفاذه بعد األساسي النظام يف طرفًا اليت تصبح للدول بالنسبة احلال وكذلك .نفاذه قبل وقعت اليت اجلرائم على يطبق لكي املاضي إىل يرتد وال ومباشر فوري
 إىل لالنضمام للدول تشجيعا يعد احملكمة من قبل ومباشر فوري بأثر القانون وتطبيق .الدولة لتلك ةبالنسب النظام نفاذ بدء بعد ترتكب اليت يتعلق باجلرائم فيما إال اختصاصها متارس
   .املاضي يف ارتكبتها قد الدولة تكون اليت اجلرائم يف البحث وإثارة املاضي إىل العودة من اخلوف دون للمحكمة األساسي النظام
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، ولذلك فنجاح املنظمات الدولية غري احلكومية يف إرساء نظام ∗تهاك ما حلقوق اإلنسان إنقامت ب
  .رب مصادقة كل الدول عليهللعدالة الدولية يبقى مرهونا بتجسيده عمليا وذلك ع

من طرف الدول واملنظمات سيما املنظمات   كثرية جهود حصيلة هي إمنا الدولية اجلنائية احملكمة إن 
 .الدولية اجلنائية العدالة إرساء يف األساسي هدفها حتقيق إىل اآلن حىت تصل مل ولكنها غري احلكومية ،

 أن الدول مجيع على جيب أساسيا وحمورا مهما تطورا تشكل بأا نعتقد فإننا ذلك، من الرغم وعلى
  .تدعيمه يف وتسعى عليه حتافظ
  :اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد: ثانيا

تنوع اهتمام املنظمات الدولية غري احلكومية يف جمال محاية حقوق اإلنسان ،فبعد إنشاء حمكمة        
ال فيما يتعلق مبوضوع اجلرائم ضد اإلنسانية، إنتقل اجلنايات والتصدي لاللتباس الذي كان حاص
االستخدام : جمال وحتد آخر ال يقل أمهية، يتعلق بـ إىلاالهتمام لدى املنظمات الدولية غري احلكومية 

. غري اإلنساين لألسلحة السيما احلديثة منها، واليت تشكل خطرا وديدا حقيقيا حلقوق اإلنسان
هلا كان يف  برزكومية تنشط يف جمال مناهضة التسلح، و لكن النشاط األفاملنظمات الدولية غري احل

  :    حيث عملت هذه املنظمات على. ∗∗نزع االلغام األرضية املضادة لألفراد:جمال
  .إعداد دراسات وحبوث حول عدد املدنيني املصابني يف حوادث إنفجار األلغام •
  .ه األسلحةتعبئة الرأي العام الدويل بالنتائج املدمرة هلذ •
  .الضغط على الدول اليت التزال تستخدم هذا النوع من األسلحة •

  -ضم العديد من املنظمات الدولية غري احلكومية - بفضل هذه اجلهود، وغريها متكن ائتالف        
هي و  1997اليت عقدت يف عام ”اتفاقية أوتاوا“اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد إىلمن التوصل 

  عن اليت تفرض حظراً كامالً على األلغام املضادة لألفراد، ونتجت االتفاقية، .االتفاقيات شهرة أكثر
ومنظمات  واألمم املتحدة، مفاوضات قادها حتالف قوي وغري عادي اشتركت فيه حكومات، طريق

شبكة منظمة غري حكومية من خالل  1 400وما يزيد عن  دولية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر،
يف  الذي مل يسبق له مثيل -وهذا التحالف  .124معروفة باسم احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية

استخدم املناصرة لزيادة الوعي العام بأثر األلغام -جمال التنسيق والتعاون بني املنظمات غري احلكومية 
                                                   

 الدويل القانون قواعد خمالفة يف حتقق دولية جنائية حمكمة وجود أن فيه الشك ا نذكر الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل فممامن الدول اليت ترفض املصادقة على اتفاق روم ∗
 تشكل تصرفات من يهاإل ينسب ما بسبب احملكمة أمام مثوهلا احتمال من بالقلق األمريكية املتحدة الواليات سيشعر أمر هو واإلبادة احلرب جرائم مرتكيب وتالحق اإلنساين
  من املالحقات جنودها حلماية الدول مع ثنائية اتفاقيات بعقد املتحدة الواليات تقوم لذلك .الدويل القانون قواعد على وصرحيا فظًا خروجا

لغام  عن غريها من األسلحة ،فهي ال تعرف بني احملاربني وغريهم وختتلف هذه اال.بدأت عملية استخدام االلغام األرضية املضادة لألفراد تتبلور منذ أواخر احلرب العاملية االوىل ∗∗
ا واسعا من طرف املنظمات الدولية غري األسلحة االخرى تسعى مفعوهلا مع انتهاء الرتاع ،يف حني يستمر مفعول االلغام األرضية حىت بعد انتهاء الرتاع وبالتايل كان االهتمام 

  .دحة والطويلة املدىاحلكومية بسبب اآلثار السلبية الفا
   http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml . 14/07/2011:إدارة شؤون اإلعالم األمم املتحدة،االمم املتحدة وااللغام ،مت تصفح املوقع يف 124
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على  ل فرض حظر كاملوحلشد الدعم العاملي من أج، على املدنيني،األرضية املضادة لألفراد 
  .استخدامها

جائزة  جودي ويليامز، ، منِحت للحملة الدولية حلظر األلغام األرضية وملنسقها،1997يف ديسمرب 
ويف مارس . 1999مارس  1دخلت معاهدة حظر األلغام املضادة لألفراد حيز النفاذ يف . نوبل للسالم

  .∗بلداً 153ضمت إليها إنقية أو ، كان عدد البلدان اليت صدقت على االتفا2007
لكن على الرغم من اجلهود اليت بذلتها هذه املنظمات واليت ال تزال تقوم ا، إال أنّ عمل       

املنظمات غري احلكومية يف هذا اال واجه العديد من العراقيل من أجل عدم املصادقة على اتفاقية 
لحة، واليت ترى بأنّ التصديق على هذه االتفاقية اليت أوتاوا خاصة من طرف الدول املنتجة هلذه األس

حتظر بشكل شامل تطوير وإنتاج وختزين ونقل واستخدام االلغام املضادة لألفراد، تضر مبصاحلها 
وهذا ما يفسر حجم املعارضة اليت جتدها املنظمات الدولية غري احلكومية على صعيد إقرار . االقتصادية

  .مثل هذه االتفاقية
جمال تنشط  أيآلية  صياغة املواثيق واملعاهدات الدولية يف   عملية أو نّما ميكن قوله مما سبق أ        

كافية وجادة من طرف خمتلف الفاعلني من  تضمانا إىلفيه املنظمات الدولية غري احلكومية؛ حتتاج 
فهذا هو العائق . منهاأجل جتسيدها عمليا وإضفاء نوع من اإللزامية عليها حىت تؤدي الفائدة املرجوة 

األكرب أمام نشاط املنظمات الدولية غري احلكومية السيما على صعيد صنع املعايري واملشاركة يف صياغة 
ولتجسيد هذه االتفاقيات على أرض الواقع حتتاج املنظمات الدولية غري احلكومية . االتفاقيات الدولية

ل املنظمات غري احلكومية أو تقوض هذا العمل عرب التنسيق مع الدول اليت تعمل إما على جناح عم إىل
  . التملص من مثل هذه االلتزامات

                                                   
أو يف االتفاقية فإنه يكون قد وافق على أالّ يقوم يف أي وقت باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو ختزين أو نقل ألغام أرضية مضادة لألفراد، ” دولة طرفاً“عندما يصبح أحد البلدان  ∗

سنوات مجيع  10وعلى أن يزيل خالل فترة مساعدة أي طرف آخر على القيام ذه األنشطة؛ وعلى أن يدمر خالل فترة أربع سنوات مجيع خمزونات األلغام األرضية املضادة لألفراد؛ 
غام وتدمري املخزونات ومساعدة الضحايا يف مجيع أحناء األلغام األرضية املضادة لألفراد اليت مت زرعها؛ وعلى أن يقدم املساعدة، يف حدود إمكاناته، ألنشطة إزالة األلغام والتوعية باألل

  .طرف أن تبلِّغ األمني العام لألمم املتحدة بالتدابري املالئمة اليت اتخذت للوفاء مبا عليها من التزامات مبوجب االتفاقية، يتعين على كل دولة 7مبوجب املادة . العامل
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  خالصة الفصل 
تبدو املنظمات غري احلكومية باعتبارها بناء تنظيمي، مثل باقي املنظمات احلكومية ،من حيث        

ا من الوظائف اليت اعتمادها على خمتلف الوظائف اإلدارية املعروفة من ختطيط وتنظيم وتنبؤ  وغريه
إالّ أنّ . تعمل على مساعدة  املنظمة غري احلكومية من أجل إدارة فعالة وقوية للقضايا اليت تدافع عنها

هلذه املنظمات أساليب إدارية أخرى ترتبط خصوصا مبجال نشاط املنظمات الدولية غري احلكومية 
 إىلريب والتعلّم املوجهة بشكل خاص والفئات املستفيدة من هذا النشاط، واملتمثلة خاصة يف التد

االخرى بالكادر  يفاملنظمات غري احلكومية تعىن ه.الناشطني واملنخرطني يف املنظمات غري احلكومية
فهذا الكادر حيتاج ألن يكون ضمن . تنظيم أيالبشري الذي ميثل الركيزة األساسية اليت حترك 
تلقينه خمتلف املهارات واألسس اليت تساعده يف  أولويات إدارة املنظمات غري احلكومية، وذلك عرب

املنظمة  إىلأدائه وترفع من مستواه بقدر ما تشتد التحديات والعراقيل اليت مير ا سيما وأن انضمامه 
جاء عرب التطوع بالتايل أدركت املنظمات الدولية غري احلكومية مبكرا أمهية املوارد البشرية واليت تعد 

  .ح أو فشل املنظمةاملعيار األول لنجا
ألن األساليب خمتلفة فقد اعتمدت املنظمات غري احلكومية على آليات خمتلفة أيضا ولكل آلية       

أهم اآلليات املعتمدة  إىلوقد عرجنا من خالل هذا الفصل . من هذه اآلليات هدف، وفئة تستهدفها
ية جلان تقصي احلقائق وقدرا على التركيز على  أمه: من طرف املنظمات غري احلكومية واملتمثلة يف

احلقيقة والتمكن من املعلومة الصحيحة، وعلى الرغم من صعوبة هذه  إىلمساعدة املنظمة يف الوصول 
منظمة غري  أياآلليات اليت ال تستغين عنها  أبرزاآللية كما رأينا وتعدد مراحلها، إال أا تبقى من 
هذه اآللية أدركت  إىلإضافة . أو يف جمال آخرحكومية سواء كانت يف جمال حقوق اإلنسان 

املنظمات الدولية غري احلكومية دور الرأي العام الدويل وذلك يف إطار املقاربة اإلعالمية اليت تعتربها 
املنظمة ذات أمهية قصوى ، فمصداقية وشرعية املنظمة تستقيها من دعم الرأي العام الدويل هلا وال 

حكومة ،وقد أسست  أيح دون االعتماد عليه فهو الكفيل بالضغط على ميكن ألي منظمة يف أن تنج
  .يعرف اليوم بالدبلوماسية الشعبيةاملنظمات بذلك ملا بات 

واآللية األخرى اليت ذكرناها كانت يف إطار املقاربة القانونية واملتمثلة يف صياغة االتفاقات       
 احلكومية يف خمتلف املفاوضات الدولية، أو املؤمترات فمشاركة املنظمات الدولية غري.واملواثيق الدولية

أتاحت فرصا هلذه املنظمات إلبراز كفاءا يف خمتلف املستويات ومنها املستوى القانوين فخرباء املنظمة 
غري احلكومية جيتهدون من أجل ترمجة أهدافهم واالستفادة من دور الرأي العام يف قضية من القضايا 

 شكل قوانني حىت يتسىن جتسيدها على ارض الواقع ويف هذا الصدد أثبتت من أجل صياغتها يف
 أياملنظمات الدولية غري احلكومية كفاءة كبرية فاقت قدرة الدول و املنظمات الدولية على جتاهل 

العديد من القوانني، وحتقيق العديد  إىلوبذلك مت التوصل . اقتراح يتم طرحه من قبل هذه املنظمات
زات يف جماالت متعددة مثل إنشاء حمكمة اجلنايات الدولية، والتوصل التفاقية دولية بشأن من اإلجنا
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لغام املضادة لألفراد وغريها من التوليفات القانونية اليت زادت يف أمهية ما تقوم به هذه الفواعل غري األ
  .الدوالتية

خترنا منظمة العفو الدولية إوحىت تتضح لنا أكثر طبيعة إدارة املنظمات غري احلكومية للقضايا       
اليت ستكون جمال حديثنا يف الفصل الثالث كي نقف عند أهم ما مييز إدارة هذه املنظمة لقضايا حقوق 

  .ازات اليت حققتها يف جمال محاية وترقية حقوق اإلنسانجناإل أبرزاإلنسان و
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  دور منظمة العفو الدولية : الفصـل الثالث
  يف إدارة قضايا حقوق اإلنسان

 خلفية النشأة وجماالت التركيز...منظمة العفو الدولية : املبحث األول 
واضيع اليت تلقى اهتماما من طرف اتمع املدين متثل قضايا حقوق اإلنسان من أبرز وأهم امل        

مبختلف منظماته، وقد متكنت املنظمات غري احلكومية بشكل خاص حتقيق إجنازات هامة يف هذا اال 
منظمة العفو : ومن أبرز املنظمات الناشطة يف هذا اال. إن كان على املستوى الوطين أو الدويل

الفصل بداية باحلديث عن تاريخ نشأا، مث أهم األدوات اليت  الدولية اليت سنتعرض هلا يف هذا
اعتمدت عليها منذ بداية نشاطها، وصوال إىل اإلستراتيجيات اليت تبين عليها هذا النشاط من أجل 

  . وتساعدها على إدارة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان الوقوف على املقومات اليت متلكها،
    ية ملنظمة العفو الدوليةخلفية تارخي: املطلب األول

  organization    Amnesty international تعريف منظمة العفو الدولية .1
، هي منظمة  دولية غري ) Amnesty international organization(منظمة العفو الدولية         

، ) Peter Benenson(من طرف احملامي االجنليزي  1961حكومية، تأسست يف لندن يف جويلية 
حيث تأثر هذا احملامي خبرب اعتقال رجلني برتغاليني وسجنهما مدة أربع سنوات بسبب تعبريمها عن 

  :هذا املقال ومما قاله بيتر يف. 1961عام " السجناء املنسيون " أفكارمها،فنشر مقال هام ومؤثر بعنوان 
يوم من أيام األسبوع، فإنك ستجد قصة يف مكان  أيإنك ما إن تتصفح جريدتك يف " 

عندها  ..ما،لشخص ما سجن وعذب أو أعدم ألن آراءه أو دينه غري مقبولة بالنسبة حلكومته
تشعر بالعجز واإلمشئزاز،ولكن ميكن أن نوحد هذا اإلحساس يف عمل مشترك وفعال ميكن تطبيقه 

أو بسبب  ان هذا املقال مبثابة نداء من أجل كل الذين سجنوا بسبب تعبريهم عن أرائهموك.
  .125معتقدام أو جنسهم أو لوم 

،وقد أمثر جهدمها )  kiner( وعمل مع صديق له يدعى  هكذا بدأ احملامي الربيطاين بتطبيق فكرته ،
  . 1961مارس –ماي  28يف  يف صحيفة االوبزرفر" السجناء املنسيون "يف إعادة نشر مقال 

ونظرا ألمهية وسعة إنتشار هذه الصحيفة يف تلك الفترة، فقد كان لنشر هذا املقال أمهية كبرية        
واملسجونة بسبب أرائها اليت ختالف  وأثر واسع حيث جلب إنتباه الرأي العام إىل تلك الفئة املعذبة،

إلنتهاكات اليت حتدث وحجم الضغوطات والقيود أراء حكوماا، وقد وصفت هذه املقالة مقدار ا

                                                   
. 02لالطالع على املقال األصلي الذي كتبه بيتر بيتنسون انظر امللحق رقم   125  
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املمارسة على حرية املعارضة السياسية السيما فيما يتعلق باحلق يف احملاكمة العادلة ،وحق احلصول 
  126....على اللجوء 

 Appell forالعفو  أجلاعالن من :"ب" بيتر "حتول املقال املنشور إىل إعالن مساه        
Amnesty 127هذا اإلعالن يف النقاط التاليةوتتلخص أهداف:  

 العمل بشكل نزيه إلطالق أولئك الذين سجنوا بسبب آرائهم •
  .ضمان حماكمة عادلة وعامة  •
  إجياد فرص عمل  أجلتوفري حق اللجوء السياسي ومساعدة الالجئني السياسيني من  •
  حث خمتلف التجمعات الدولية  الفعالة لضمان حرية الرأي  •
بشكل وواسع ، من أجل الدفاع عن هؤالء األفراد الذين مساهم بيتر بينسون تعبئة الرأي العام   •

 ، ǚPrisones of Conscience     سجناء  :" بـ
يف البلدان اليت ا سجناء الضمري، من أجل  تشجيع الناس على الكتابة للمسؤولني احلكوميني •

 .إطالق سراحهم
وقد أثار هذا النداء " بيتر"بإعادة نشر نداء صحيفة على مستوى العامل  12بعد ذلك قامت        

رسالة من أجل إطالق سراح السجينني الربتغاليني  1000تباه الكثريين وقد وصلت أكثر من إن
بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، الواليات : وكنتيجة هلذه الضجة اليت أثارها اعتقال السجينني يف كل من

ا وايرلندا مبعوثني إىل اململكة املتحدة من أجل تأسيس املتحدة األمريكية، أملانيا، أرسلت سويسر
قامت هذه الدول  1962حركة دولية دف إىل الدفاع عن حرية الرأي والدين، وبعدها ويف العام 

وغريها ممن حتمست هلذه الفكرة بتأسيس منظمة دائمة من أجل حتقيق اهلدف، وتقرر بذلك إقامة 
 .128سبتمرب إىل منظمة العفو الدولية  30 حتولت يف جهاز إداري ثابت هلذه املنظمة اليت

بداية من هذا التاريخ عملت منظمة  العفو الدولية على البحث وإقامة احلمالت املختلفة اليت        
سامهت يف تقوية نشاطها، وأوجدت املنظمة مكتبة هامة للوثائق املتعلقة بسجناء الرأي حول العامل، 

 موعات احمللية، اليت تنشط يف خمتلف فروع املنظمة املنتشرة عرب العامل إضافة إىل شبكات متنوعة
 . وتطورت املنظمة يف خمتلف املستويات منذ نشأا إىل اليوم .)Therees: (ومسيت بـ

بالعودة إىل اخللفية التارخيية لنشأة املنظمة تبين لنا أن إطالق نشاطها كان من أجل  سجناء الرأي أو  
دعت إىل إطالق سراحهم، وضمان حماكمة عادلة لكل  ثحي" سجناء الضمري"تهم بـ كما مت تسمي

                                                   
126 Andrew Clapham،HUMAN RIGHTS A Very Short Introduction،(Oxford:Oxford university 

press،2007)،p118.  
127 Ibid، p119 .  

 128 10/02/2012: تاريخ منظمة العفو الدولية ، املوقع االلكتروين للمنظمة العفو الدولية ، مت تصفح املوقع يف 
ryare/histo-we-http://www.amnesty.org/ar/who  
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أو إاء األحكام . ∗ساين أو القاسيإنالسجناء السياسيني، وإلغاء عقوبة اإلعدام ،والتعذيب الال
التعسفية وحاالت اإلختفاء القسري، وضمان املعركة ضد كل من يقوم ذه األعمال وضرورة 

مرور السنوات إتسع نشاط املنظمة ليشمل مجيع مع  ة على مستويات دولية، لكن تقدميهم للعدال
حقوق اإلنسان اليت تنتهك سواء من احلكومات، أو من األفراد أو املمثلني غري احلكوميني، كما 

: الرتاعات مثل تاملسلحة أثناء حاال تتهاكات اليت حتدث من طرف اجلماعانرض املنظمة اإلاتع
تهاكات اليت حتدث سواء نرض اإلاوتعذيبهم، وحاالت القتل غري القانونية كما تعحجز الرهائن 

  .للمقاتلني أو املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة
إنّ أهم ما تعتمد عليه املنظمة هي أا ال تتلق متويال من احلكومات، هذا يسمح للمنظمة بالعمل       

عتمد على مسامهة عضويتها العاملية، ونشاطات مجع فهي ت. نيابة عن الضحايا، ودون أي التزامات
التربعات، فمثال على مستوى الواليات املتحدة األمريكية وحدها استطاعت املنظمة أن جتمع عام 

 $ 300.0000كما مجعت من املؤسسات مبلغ  $مليون  32من مسامهات األفراد أكثر من  2004
من مبيعات بعض السلع مجعت أكثر من  ، أما$مليون 7ومجعت من خدمات املتربعني مبلغ 

مجع مبالغ أخرى حبيث بلغ  أجلوقامت بعقد مؤمترات كما دعمت مشاريع عديدة من  $ 300.000
  .129 $مليون  40إمجايل املبلغ ما مقداره 

يزود األعضاء املنظمة ليس فقط باملال، بل بأصوام اليت تلعب دورا هاما يف دعم نشاط املنظمة        
عندما تكون حقوق اإلنسان منتهكة ، . إطالق العديد من السجناء بفضل هذه األصوات حيث مت

الوقوف على احلقائق واحلالة  أجلتهاكات، من نتقوم بالبحث عن خلفية  اإل ةمنظمة العفو الدولي
املعنية بالبحث بعد ذلك تقوم بتعبئة أعضائها وختتلف طرق هذه التعبئة أما عن طريق االتصاالت 

الضغط على احلكومات إلاء  أجلتفية أو الربيد االلكتروين ،أو عرب وسائل اإلعالم املختلفة من اهلا
تهاك، كما قد تلجا إىل االحتجاجات السلمية حول تلك القضية وإشعال الشموع وغريها نحالة اإل

لناس من كما تعمل منظمة العفو على مساعدة ا. من األساليب لدعم قضيتها وحشد مزيد من املؤيدين
محلة أوقفوا : ذلك العديد من احلمالت مثل أجلتعلم الدفاع عن حقوق اإلنسان وتقود من  أجل

، ومحلة وقف ) Control Arms(  ، ومحلة مراقبة األسلحة ) called Stop Torture(  التعذيب 
                                                   

يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما : "أوردت اتفاقية مناهضة التعذيب التعريف التايل هلذا املصطلح :التعذيب ∗
أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو بقصد احلصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه 

ه موظف رمسي أو أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عن - أو أي شخص ثالث 
ومع هذا، يتعني ". تضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلاوال ي. أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية

اً ومتعمداً من أشكال املعاملة أو ميثل التعذيب شكالً متفاقم: "كذلك يقول إعالن مناهضة التعذيب. أن تكون هذه العقوبات مشروعة مبوجب املعايري الوطنية والدولية على حد سواء
  ."العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  :      رقم ،وثيقة1997) ديسمرب(األول  كانون 19إىل  12من ،الفترة  23املعدل ، االجتماع  ملنظمة العفو الدولية األساسي القانون ،ةالس الدويل ملنظمة العفو الدولي 129 
 POL 20/01/98/A  

  

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

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


 Child(، ومحلة ضد جتنيد األطفال )Stop Violence Against Woman(العنف ضد املرأة 
Soldiers  (ومحلة العدالة الدولية وعقوبة اإلعدام ،   )International Justice and The Death 
Penalty (.  

  2أهداف منظمة العفو الدولية .
وهي  العامل،املسامهة يف مراعاة حقوق اإلنسان يف شىت أرجاء اىل  دف منظمة العفو الدولية       

اهلدف، وإقراراً بالتزام كل  هلذا وحتقيقاً .ي حلقوق اإلنساناحلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العامل
  :تركز علىمنها، فإنَّ منظمة العفو الدولية  لديهشخص بأنْ يتيح لغريه حقوقاً وحريات مساوية ملا 

والتمسك باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وغريه من صكوك حقوق اإلنسان  الوعي تعزيز •
بعضها على  وحرياته،القيم اليت تكرسها، وتأكيد اعتماد مجيع حقوق اإلنسان، ا دولياً، و املُعترف

 .بعض، وعدم قابليتها للتجزؤ
اعتناق معتقداته والتعبري عنها، ويف أالَّ  حريةتهاكات اخلطرية حلقوق كل شخص يف نمعارضة اإل •

معارضة ما يلي، جبميع سالمة جسمه وعقله، وخصوصاً  يفيتعرض للتمييز، وحلق كل شخص 
 :االعتبارات السياسية عنالوسائل املُالئمة، وبغض النظر 

1 .جنض على أي  السفْرإما بسبب  شخص،أو االعتقال أو غري ذلك من القيود املادية اليت ت
، أو وإما بسبب األصل العرقي ضمريه،معتقداته السياسية أو الدينية أو غريها من املعتقدات النابعة من 

االجتماعي، أو الوضع االقتصادي، أو املَولد أو أي  أواجلنس، أو اللون، أو اللغة، أو األصل القومي 
منظمة العفو الدولية  وستعمل. العنف أو دعا إىل استخدامه استخدموضع آخر، بشرط أالَّ يكون قد 

  .من أجل اإلفراج عن سجناء الرأي، وستقدم إليهم املساعدة
دون تقدميه حملاكمة عادلة يف غضون فترة معقولة، أو أي إجراءات  منسجني سياسي  أي اعتقال. 2

  .هؤالء السجناء وال تتفق مع املعايري املُعترف ا دولياً مبثلحماكمة تتعلَّق 
إنسانية أو املُهِينة املعاملة، أو العقوبة القاسية أو الالّ ضروباإلعدام والتعذيب أو غريه من  عقوبة. 3
املعتقلني، أو ممن فُرِضت قُيود على حريتهم، سواء أكانوا قد استخدموا العنف،  منلسجناء أو غريهم ل

  .دعوا إىل استخدامه، أم ال أو
ممن فُرِضت القيود  أواألشخاص خارج نطاق القضاء، سواء أكانوا من السجناء أو املعتقلني  إعدام. 4

العنف، أو دعا إىل  استخدمواء أكان الشخص قد ، س"االختفاء"على حريتهم أم ال، وحاالت 
  .استخدامه أم ال
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  العضوية يف منظمة العفو الدولية .  3
راط خنمنظمة العفو الدولية تعتمد على العضوية، واالشتراك النشيط لألعضاء الذين يريدون اإل       

وهناك . 130)2012اء إحص( مليون عضو حول العامل  3وتضم تقريبا . محاية حقوق اإلنسان أجلمن 
ترنيت وهذه نكما ميكن املشاركة عرب اإل. ضمام واملشاركة يف محالت املنظمةناإل أجلعدة طرق من 

العضوية باتت منتشرة ويف ازدياد كبري وهؤالء األعضاء الدوليني يف إمكام  املشاركة يف محالت 
  :روطاملنظمة املختلفة، وهذه العضوية املفتوحة للجميع البد هلا من ش

 .حضور االجتماعات .1
 .دفع االشتراكات .2
 .االشتراك الفعال يف النشاطات اليت تتبناها املنظمة .3

جند أن : ختتلف العضوية يف منظمة العفو الدولية بني العضوية الدولية والعضوية األفراد حيث      
فو الدولية، الع العضو الفردي يف منظمة العفو الدولية هو أي شخص يسهم يف تعزيز رسالة منظمة

باالعتراف به وتسجيله كعضو  ويعمل وفقاً للقيم األساسية ملنظمة العفو الدولية وسياساا، وحيظى
املنظمة مبوجب دفع رسومه السنوية أو  من قبل أحد الفروع أو اهلياكل أو اموعات املنتسبة يف

أو املناطق أو األقاليم اليت ال  يف البلدان أو الدول وجيوز لألفراد القاطنني. إعفائه من تلك الرسوم
ليسوا أعضاء يف جمموعة منتسبة، أن يصبحوا أعضاء دوليني يف منظمة  يوجد فيها فرع أو هيكل، وممن

. الدولية دفعهم رسم االشتراك السنوي إىل األمانة الدولية كما تقرره اللجنة التنفيذية العفو الدولية بعد
يف منظمة العفو  دوليني هيكل، جيوز لألفراد أن يصبحوا أعضاءويف البلدان اليت يوجد فيها فرع أو 

وحتتفظ األمانة الدولية بسجل ملثل . الدولية الدولية مبوافقة الفرع أو اهليكل املعين واللجنة التنفيذية
  .هؤالء األعضاء الدوليني

  اهليكل التنظيمي  للمنظمة العفو الدولية .4
  :على املستوى الداخلي تتجلى يف ةع بقدر عايل من الدميقراطيمنظمة العفو الدولية منظمة تتمت       

 أيحتكم نفسها بنفسها  فهي تتمتع بقدر عال من االستقاللية على مستوى اختاذ قراراا بعيدا عن 
تدخل على الرغم من أن عضويتها مفتوحة للجميع على مستوى العامل، إال أن قراراا السياسية تتخذ  

فمنظمة العفو .فالقرارات السياسية الرئيسية تتخذ على مستوى أجهزة  املنظمة  .عرب هيئات منتخبة 
الس الدويل للمنظمة، اللجنة التنفيذية الدولية، : مما يلي - من حيث البناء اإلداري  -الدولية تتكون
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ولكل جهاز منتدى الرؤساء، األمانة العامة ، الفروع واهلياكل، الشبكات الدولية واجلماعات املنتسبة، 
  : ∗صالحياته اخلاصة به حيث جند 

يتألف الس الدويل من أعضاء اللجنة التنفيذية  :international councilالس الدويل : أوال
وجيتمع من حني آلخر،  الدولية ملنظمة العفو الدولية، العضويةوممثلي  واهلياكل الدولية وممثلي الفروع

املوعد الذي حتدده اللجنة التنفيذية  بني اجتماع وآخر عن عامني، يفعلى أالَّ تزيد الفترة الفاصلة 
الس الدويل سوى ممثلو الفروع واهلياكل والعضوية  اجتماعوال يتمتع حبق التصويت يف . الدولية
وباإلضافة إىل ذلك،  .الس الدويل اجتماعاحلق يف تعيني ممثل واحد يف  الدوليةللعضوية  .الدولية

وال يـسمح بالتصويت يف اجتماع الس الدويل إالَّ . ∗∗وفقا للنسب حتددهاتعيني ممثلني هلا جيوز هلا 
 الس الدويل، عن السنتني املاليتني حددهاالسنوي كامالً،وبالقيمة اليت  للفروع اليت دفعت اشتراكها

لوظائف الرئيسية ا أما .131للمجلس الدويل حق اإلعفاء من هذا الشرط كلياً أو جزئياً. السابقتني
 :الجتماع الس الدويل فهي

 ؛اإلستراتيجيةالتركيز على  •
 والرسالة والقيم األساسية ملنظمة العفو الدولية؛ الرؤيةوضع  •
 املالية؛ اإلستراتيجيةاملتكاملة مبا فيها  اإلستراتيجيةتقرير اخلطة  •
    وإخضاع هذه  ء اهليئات،تخاب أعضاإنوهيئات لقيادة احلركة وختويل الصالحيات؛ و أنظمةإنشاء  •

 اهليئات وأعضائها للمساءلة؛
 قياساً باستراتيجياا وخططها املتفق عليها؛ احلركةتقييم أداء  •
  .حماسبة فروع املنظمة وهياكلها وهيئاا األخرى •
ويتمثل الدور الرئيسي هلذه  .International Executive Committee اللجنة التنفيذية الدولية: ثانيا
وظائف  أما. العفو الدولية بأسرها يف شىت أحناء العامل وإدارا منظمةالدولية يف قيادة  جنة التنفيذيةالل

 :اللجنة التنفيذية الدولية فهي
 .باسم منظمة العفو الدولية الدوليةاختاذ القرارات  •

                                                   
  . 03مللحق رقم خالل ا والقانون األساسي ملنظمة العفو الدولية اإلداريالتنظيم  مكن االطالع على ∗

 40،000ثالثة ممثلني أكثر من   عضو دويل 15،000ممثالن أكثر من  عضو دويل 2،500أكثر من ، واحدممثل  عضواً دولياً 250أكثر من :يتم هذا التعيني وفقا للشكل التايل  ∗∗
وباإلضافة إىل ذلك، فإن للفروع احلق  .لكل فرع وهيكل احلق يف تعيني ممثل واحد له يف اجتماع الس الدويل .مخسة ممثلني عضو دويل 80،000أربعة ممثلني أكثر من  عضو دويل
أربعة ممثلني  عضو 40،000ثالثة ممثلني أكثر من  عضو 15،000ممثالن أكثر من  عضو 2،500ممثل واحد أكثر من  عضواً 250أكثر من  :ثليها على النحو التايليف تعيني مم
  .مخسة ممثلني عضو 80،000أكثر من 
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تسقة يف مجيع املالية بصورة م سياسة مالية رشيدة ملنظمة العفو الدولية وتنفيذ السياسة وجودضمان  •
  هيئات املنظمة الدولية؛

 .املتكاملة اإلستراتيجيةاخلطة  تنفيذضمان  •
اجتماع الس الدويل  املتكاملة وقرارات اإلستراتيجيةالضرورية على اخلطة  التعديالتإجراء  •

 األخرى؛
 .تنمية املوارد البشرية و بالقانون األساسي؛ االلتزامضمان  •
عن أعماهلا بتقدمي  ها من هيئات منظمة العفو الدولية للمساءلةإخضاع الفروع واهلياكل وغري •

 .الس الدويل اجتماعتقارير إىل 
 .املنوطة ا مبوجب القانون األساسي األخرىتأدية الوظائف  •

تتألف اللجنة التنفيذية الدولية من تسعة أشخاص، مجيعهم أعضاء يف منظمة العفو الدولية، وينتخبون 
  .بل اجتماع الس الدويل الذي يعقد مرة كل سنتنييف مناصبهم من ق

تخام لثالث دورات متتالية إنيشغل مجيع أعضاء اللجنة مناصبهم ملدة سنتني، وجيوز إعادة         
وال جيوز أن تضم اللجنة التنفيذية الدولية أكثر من عضو واحد من أي هيئة وطنية تابعة .على األكثر

أكثر من عضو واحد يف منظمة العفو الدولية من أي بلد أو دولة أو منطقة ال  ملنظمة العفو الدولية، أو
ويف اية كل . واللجنة التنفيذية الدولية مسؤولة أمام الس الدويل. يوجد فيها هيئة تابعة للمنظمة

 دورة، تقدم إىل الس تقارير تفصيلية حول العمل الذي اضطلعت به، كما تقدم إىل الس توصيات
، لذلك فأعضاء هذه اللجنة هلم دور هام يف تسيري بشأن املسائل اليت تؤثر على توجهاتنا املستقبلية

نشاطات منظمة العفو الدولية سواء على الصعيد الداخلي، او اخلارجي ،فهم خمتارون بعناية، وعند 
اخلربة يف جمال عملهم،  ن هلم رصيد هام منأاالطالع على أمساء أعضاء اللجنة  التنفيذية احلالية ،جند ب

 .132كما أم من خمتلف اجلنسيات، والذين قدموا الكثري لنجاح عمل املنظمة 
 :ملنتدى الرؤساء يف الرئيسيةوتتمثل املهام  :منتدى الرؤساء: ثالثا 

    التنفيذية الدولية بشأن  منظمة العفو الدولية واللجنة حركةإبداء املشورة وتقدمي التوصيات إىل  •
 اخلالفية؛ العفو الدولية والقضايا منظمةاملسائل املتعلقة بقيادة      

 ملنظمة العفو الدولية؛ الفروع واهلياكل وغريها من اهليئات التابعة رؤساءاإلسهام يف بناء قدرات  •
 املشتركة؛ ، وإفساح جمال مفتوح للحوار حول القضاياواهلياكلإقامة عالقات بني الفروع  •
 .واختاذ القرارات اليت يفوضه ا الس الدويل االضطالع مبهمات أخرى •
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 بالتعاون مع اللجنة يعمل منتدى الرؤساء وفقاً لنطاق صالحياته اليت اعتمدها منتدى الرؤساء •
  .االختالف التنفيذية الدولية، أو اليت يقررها الس الدويل يف حالة

يرأسها  ة العفو الدولية األمانة الدولية اليتتتوىل تسيري الشؤون اليومية ملنظم :األمانة العامة : رابعا 
أو يف أي مكان آخر يقع مقرها يف لندن .أمني عام للمنظمة يف إطار توجيهات اللجنة التنفيذية الدولية

تقع املسؤولية عن عمل  .التنفيذية الدولية ويصادق عليه نصف عدد الفروع على األقل تقرره اللجنة
بلد أو إقليم، مبا يف ذلك مجع املعلومات  تهاكات حقوق اإلنسان يف أيإنمنظمة العفو الدولية بشأن 

الدولية للمنظمة، وليس على عاتق الفرع أو  القيادية وتقييمها وإرسال الوفود، على عاتق اهليئات
منظمة العفو الدولية، مبوجب قانون اململكة  .يف البلد أو اإلقليم املعين اهليكل أو اموعات أو األعضاء

، وتوجد على ملتحدة، شركة حمدودة، وهي مسؤولة عن أغلبية أحباث املنظمة وتقود أنشطة محالاا
 إىلوالذي يعمل   الدولية األمانة يف العليا اإلدارة فريق :مستوى األمانة الدولية للمنظمة ما يعرف ب

يتكون هذا الفريق  .مسؤولون عن اإلدارة الرصينة لألمانة الدوليةجانب األمني العام للمنظمة، وهم 
  :133من أربعة أفراد، تتوزع مهامهم كما يلي 

  املدير األول لشؤون األحباث والربامج اإلقليمية.1
 املدير األول لقسم اخلدمات التنظيمية .2
 املدير األول لقسم احلمالت .3
 املدير األول لقسم القانون الدويل والسياسات .4

يتم التنسيق بينه وبني هذا الفريق،  وهذا شكل من أشكال  األمني العام ال ميثل وحده املنظمة ،وإنما
تقسيم املهام واالختصاصات، كمبدأ أساسي تقوم عليه منظمة العفو الدولية،  وقد مر على املنظمة 

  .134عدد من األمناء العامون واجلدول   التايل يربز ذلك
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  2011 - 1961و الدولية جدول ميثل األمناء العامون ملنظمة العف: ميثل )  11( جدول رقم 

  

 اسم االمني العام فترة العمل ازاتجناإل أهم
 وبدأ. لندن يف، يضم عدد من املتطوعنيافُتتح مقر صغري للحركة  .1
تتوىل كل جمموعة من جمموعات منظمة العفو الدولية متابعة  ، ومن خالهلا"شبكات الثالثة"تأسيس   .2

خمتلفة عن تلك اليت تنتمي إليها اموعة، وذلك للتأكيد على جغرافية وسياسية  حاالت ثالثة سجناء من مناطق
 .عمل اموعة حياد

 بيتر بينسن  1966ـ  1961

  .ملن يرفض املشاركة يف حروب بعينها وكذا من يرفضون القتال يف مجيع احلروب "الرأيسجني "صفة  إعطاء. 1
والسياسية ،والعهد الدويل للحقوق االقتصادية  حث اتمع الدويل على تبين العهد الدويل للحقوق املدنية. 2

واالجتماعية والثقافية ،والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،والربوتوكول امللحق 
 .باالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 

 اريك بيكر 1986ـ  1967

  .تبين أول نظام أساسي للمنظمة .1
  .ألطر التنظيمية للمنظمة توسع سريع ل.2
 1980جنيه عام  666280اىل 1968عامجنيه  إسترليين  الف20منزيادة كبرية مليزانية املنظمة .3

  . 1980موظف عام  150موظفا إىل  19،وزيادة عدد موظفي األمانة الدولية للمنظمة يف لندن من 
  . 1977منحت املنظمة جائزة نوبل للسالم .4

  .ئزة حقوق اإلنسان من طرف منظمة األمم املتحدةكما منحت املنظمة جا
 .محلة استئصال شأفة التعذيب :إقامة أهم احلمالت يف تاريخ منظمة العفو الدولية هي . 5

 مارتن اينالز/ 1968-1980

  .بدأت املنظمة يف عهده أول محلة هلا ملناهضة عقوبة اإلعدام .1
  .ع سجناء الرأي أطلقت مناشدة عاملية إلصدار عفو شامل عن مجي.2
  .أطلقت تقريرا خاصا بأعمال القتل ،السياسي على أيدي احلكومات .3
  .أدانت وناهضت قوانني وممارسات الفصل العنصري .4
و توسعة نطاق النظام )نقطة الستئصال شأفة التعذيب 12برنامج (إطالق احلملة الثانية ملناهضة التعذيب .5

 .شان الالجئنياألساسي ملنظمة العفو ليشمل العمل ب

 توماس هامربيغ 1980-1986

  1986حيث كان  أكثر من نصف مليون عضو ومؤيد ،ومشترك عام :زيادة أعضاء املنظمة بشكل . 1
  . 1992وصل إىل أكثر من مليون عام 

  .بلدا 70يف ما يزيد عن  6000بلدا إىل  50يف  3.433زيادة يف عدد اموعات احمللية من .2
،وجولة احلفالت "حقوق اإلنسان اآلن: "يجيات جديدة يف إدارة منظمة العفو الدولية منها اعتماد استرات.3

  .املوسيقية
  " .عندما متارس الدولة القتل:"نشر دراسة رئيسية بشان عقوبة اإلعدام حتت عنوان .4
 اتساع نطاق عمل منظمة العفو الدولية حنو تبين صالحيات جديدة .5

 ايان مارتني 1986-1992

قام هذا األمني العام بالعديد من الزيارات الدولية اهلامة ،كما قاد محلة على نطاق العامل لالحتفال بالذكرى .1
  .لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  50
 .التركيز على التهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان .2

 بيري سانيه 1992-2001

سبتمرب 11بعد  خاصة ة العفو الدولية يف ظل حتوالت مست حقوق اإلنسانتولت ايرين مهمة قيادة منظم.1
2001.  

  .قامت بإدخال إصالحات جديدة على طريقة عمل املنظمة ملواجهة األزمات . 2
إطالق احلملة العاملية للحد من األسلحة ،ومحلة وقف العنف ضد املرأة ودعوة إىل احترام احلقوق اإلنسانية .3

  .ة املكتسبة ملرضى نقص املناع
فلنطالب بالكرامة للمطالبة بوضع حد لالنتهاكات اليت متس احلقوق االقتصادية واالجتماعية "إطالق محلة .4

 .والثقافية 

 ايرين زبيدة خان 2009- 2001

 إدارةتوىل شييت خلفا اليرين خان ،وقد  2011جانفي  1توىل سليل شييت مهمة قيادة األمانة العامة يف .1
غري  Action Aïdبعدما كان مديرا عاما ملنظمة  2003املتحدة منذ  األممللتنمية يف  لفيةاألبرنامج 
 احلكومية

 سليل شييت إىل اليوم– 2011
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  orgwww.amnesty.موقع منظمة العفو الدولية على االنترنيت :املصدر
الدولية فروعا يف خمتلف الدول ، األقاليم ،واملناطق العفو  منظمةتضم . SECTIONSالفروع :خامسا

من طرف اللجنة التنفيذية الدولية ،كما يشترط فيها بعض  ملوافقةحتتاج هذه الفروع قبل إنشائها 
دفع  ،املنظمة مع ضمان االستمرارية أنشطةاالعتراف ا، وبقدرا على تنظيم : الشروط أمهها

 .الدولية  العفوللمنظمة ، الإللتزام بقيم ومناهج عمل منظمة  لدويلااالشتراكات اليت حيددها الس 
هي هيئات وطنية أو إقليمية تابعة ملنظمة العفو تنشئها اللجنة التنفيذية .  structuresاهلياكل : سادسا

من جملس إداري ومتطوعني  هيكليتكون كل . ∗الدولية لتعزيز، وتنفيذ رؤية املنظمة ورسالتها 
  .نشطني 
تعزيز دور  أجلالشبكات من  هذهتنشئ .  international networksالشبكات الدولية : بعاسا

وهلا صالحيات . فروع أو هيكل على األقل 5املنظمة أكثر وتضم أعضاء يف منظمة العفو الدولية من 
طرف يف إطار القانون األساسي والقيم اليت تقوم عليها املنظمة ،والبد هلذه اللجان من اعتراف من 

  .تسجل لديها رمسيا نأ اللجنة التنفيذية الدولية، و
اليت ال يقل عدد أعضائها عن مخسة  للمجموعةجيوز   Affiliated groups اموعات املنتسبة : ثامنا

الدولية، أو إىل أحد فروعها، بعد دفع الرسم السنوي الذي حيدده الس  أنْ تنتسب إىل منظمة العفو
استمرار  تساب اموعة أوإننة التنفيذية الدولية بالبتّ يف أي نزاع حول إمكانية اللج وتقوم. الدويل

األمانة الدولية بتحديد أمسائهم هلا  فتقبل تبين السجناء الذين تقوم املنتسبةأمّـا جمموعة التبين . تسااإن
وال جيوز . و الدوليةدامت منتسبة إىل منظمة العف من وقت آلخر، وال تقبل تبين أي سجناء آخرين ما

وعلى كل فرع أنْ . معتقل يف البلد الذي تنتمي إليه تلك اموعة تكليف جمموعة ما بتبين سجني رأي
 اموعات املنتسبة إىل منظمة العفو الدولية، وأنْ جيعله يف متناول األمانة حيتفظ بسجل عن

  .135الدولية
ضمام إليها وحضور ناإل أجلفراد من املنظمة الفرصة لأل تتيحإضافة إىل هذه اموعات ،

م من قبل احد الفروع اهلياكل املوجودة  االعترافيتم  نأ يتم دفع اشتراكات و نأاجتماعاا،شرط 
يصبحوا أعضاء دوليني يدفعون اشتراكا  نأيف دوهلم ،أما إذا مل يكن هناك فرع أو هيكل ففي إمكام 

والشكل التايل يلخص لنا التنظيم اإلداري . لجنة التنفيذية الدوليةسنويا إىل األمانة الدولية كما حتدده ال
كما عدّله اجتماع الس الدويل ملنظمة العفو الدولية  األساسيملنظمة العفو الدولية  حسب القانون 

  .2011 أوت 19-14 )هولندا( الثالثون الذي عقد يف نوردوجيكريهاوت
  

                                                   
حلقوق  وغريه من الصكوك الدولية اإلنسانالعاملي حلقوق  املكرسة يف اإلعالن  اإلنسانحقوق  جبميعيف عامل يتمتع فيه مجيع الناس  :تتمثل رسالة ورؤية منظمة العفو الدولية   ∗

   .احلقوق إجراء أحباث والقيام بتحركات تتمحور حول منع وإاء االنتهاكات اخلطرية هلذه وسعياً لتحقيق هذه الرؤية، فإن رسالة منظمة العفو الدولية تتمثل يف. اإلنسان
  .ن األساسي ملنظمة العفو الدولية، املرجع السابق القانو 135
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  ملنظمة العفو الدوليةيوضح التنظيم اإلداري ) 04:( شكل رقم

  
 
 

  .الطالبمن إعداد :املصدر

  هم آليات إدارة منظمة العفو الدولية لقضايا حقوق اإلنسان  أطبيعة و: ملطلب الثاينا

  طبيعة إدارة منظمة العفو الدولية  لقضايا حقوق اإلنسان: أوال
الدفاع عن ضحايا : ز علىتقوم منظمة العفو الدولية بإدارة قضايا حقوق اإلنسان بالتركي      

إدراك حقيقي لواقع حقوق اإلنسان أو زيادة التنسيق  أجلتهاكات،أو تعزيز السياسات الدولية من ناإل
تقوم الفلسفة . مع خمتلف املنظمات الناشطة يف هذا اال لترقية  ومحاية احلقوق واحلريات األساسية 

    136 :نسان على املبادئ التاليةاإلدارية ملنظمة العفو الدولية يف جمال حقوق اإل
 .املساءلة   .1
 .واألنظمة واملشاريع الرئيسيةالتركيز على التخطيط االستراتيجي والتقييم املنهجي للعمليات  .2
 .القيادة الصاحلة باحتياجات األعضاء ومقتضياتاالهتمام  .3

لعفو الدولية على وتركز منظمة ا فاملساءلة هامة جدا يف جمال إدارة قضايا حقوق اإلنسان،        
د إىل التقي فهي تسعى  .العمل والسرية وتقدمي التقارير العلنية والشفافيةوجماالت التفوق املساءلة يف 

                                                   
  136  املرجع السابق ،املوقع االلكتروين ملنظمة العفو الدولية
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 .137ومبيثاق املساءلة اخلاص باملنظمات غري احلكومية الدولية ،التام باملعايري العامة لتقدمي التقارير املالية
على عملية التخطيط  -بشكل أساسي  - لى التركيز  كما تقوم فلسفة  منظمة العفو الدولية ع

العقالين للموارد املنظمة واالستفادة الكاملة من قدراا من  ماالستراتيجي، الذي يساهم يف االستخدا
ا وأنشطتها، فاحلمالت أو التقارير اليت تنشرها املنظمة البدأن تكون مدروسة بعناية  أجل جناح عمليا

لتخطيط تم املنظمة بالكادر البشري، الذي ميثل الركيزة األساسية هلا خاصة إضافة إىل ا. شديدة
لكون العضوية يف منظمة العفو الدولية  قائمة على التطوع فهي حباجة إىل ضمان استمرارية هؤالء 
األعضاء وذلك عرب توفري ما حيتاجون إليه، وإحساسهم بالدور اهلام الذي يقومون به، وموقعهم داخل 

فروقات، أو حواجز قد تعيق هذا  أيظمة اليت تعمل حتت قيادة رشيدة تضمن املساواة بينهم وتزيل املن
وهذه األسس أيضا . فهذه األسس تشكل اإلطار العام الذي تعمل فيه منظمة العفو الدولية. األداء

فو الدولية و اآلليات اليت تستخدم على مستوى منظمة الع. حباجة لآلليات اليت تترمجها على الواقع
القيام به، وتتمثل أهم هذه األدوار  اليت تقوم ا منظمة العفو  إىلتتنوع تبعا للدور الذي دف 

  :الدولية يف 
يتمثل يف التأثري على السلوك السياسي للفواعل وتغيري معارفهم وأنساقهم العقائدية :  الدور الرمزي

طالقا من اعتمادها إندريب والتربية احلقوقية، ،ويظهر هذا الدور جليا يف تركيزها على عمليات الت
وتقوم بالعديد من احلمالت ،ونشر املطبوعات  كادميينيعلى اجلماعات االبستيمية وتقارير اخلرباء األ

 .والدوريات حول أوضاع حقوق اإلنسان يف خمتلف الدول
ك من خالل يتمثل يف سعيها  إىل ضبط سلوك الدول، ويتضح ذل: )قانوين: (الدور املؤسسي 

  .....تركيزها على دور االلتزامات الدولية، القوانني، حمكمة اجلنايات  الدولية 
ها سعت منظمة العفو الدولية إىل االعتماد على أجلحتقيق األهداف اليت وجدت من  أجلمن        

رقية واقع آليات معينة لضبط السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان وزيادة قدرا على محاية وتعزيز وت
وتبعا لذلك فقد اتسع نشاط منظمة العفو الدولية ،من الدفاع . حقوق اإلنسان على املستوى الدويل

السجناء ) أهايل(مساعدة أقرباء  أجل، إىل خلق إطار يتضمن جمموعات عمل؛ من ∗عن سجناء الرأي 
مأوى، أو توظيف  لتوجيههم ملقاضاة،واالعتراض على احلكومات، وملساعدة السجناء يف البحث عن

نشاط منظمة العفو الدولية وقوة تأثريها ازدادا مع تنامي دورها  و). حق اللجوء السياسي(يف اخلارج 
فمع اية فترة الستينيات أصبح للمنظمة وضع استشاري يف األمم . يف املنظمات الدولية، واإلقليمية

مع سنوات . بية والثقافة والعلوماملتحدة، وكذلك يف جملس أوروبا ومنظمة األمم املتحدة للتر
                                                   

   are/accountability-we-/whohttp://www.amnesty.org/ar . 14/06/2011منظمة العفو الدولية ،املساءلة ، مت نقله يف  137
نابعة من إىل األشخاص الذين سجنوا أو اعتقلوا أو فرضت قيود أخرى على حتركام بسبب معتقدام السياسية أو الدينية أو غريها من املعتقدات ال" سجني رأي"تشري عبارة  ∗

مي أو االجتماعي أو وضعهم االقتصادي أو مولدهم أو أي وضع آخر، شريطة أم مل يستخدموا ضمائرهم أو بسبب أصلهم العرقي أو جنسهم أو لوم أو لغتهم أو أصلهم القو
  .العنف أو يدعوا إىل استخدامه
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إجراءات العدالة خاصة يف " السبعينيات واصلت املنظمة محاية سجناء الضمري ،وتوسعت بشكل آين يف
تقل جمال اهتمامها إىل خمتلف إن، مث "رفض أي شكل من أشكال التعذيب ضد السجناء:"ما يتعلق بـ

  . تهاك نالفئات اليت تتعرض حقوقها لإل
نظمة على دور الفروع التابعة هلا واملتوزعة عرب خمتلف دول العامل  ،حيث تتلقى تركز امل     

املعلومات عن السجن أو حاالت تعذيب املختلفة، مث تقوم املنظمة بتحليل هذه املعلومات والعمل 
بشكل سريع وفعال بتنظيم مؤمتر ملعاجلة مشكل التعذيب  حىت تتوقف مثل هذه املمارسات، والتأثري 

  .تسليط مزيد من الضغط على احلكومات إليقافها أو على األقل احلد منها أجلالرأي العام من  على
  أهم آليات  منظمة العفو الدولية  يف إدارة قضايا حقوق اإلنسان:ثانيا 
منظمة العفو الدولية، منظمة دولية غري حكومية هلا تأثريها البارز على السياسة العاملية املتعلقة      
هناك معايري تتوفر يف نشاط منظمة العفو الدولية جتعل منها مؤثر هام يف . يا حقوق اإلنسانبقضا

  :  السياسة العاملية، وتتمثل هذه املعايري يف
فمنظمة دف إىل حل مشاكل ):  The scale  resolving  probleme ( معيار حل املشاكل  •

 .عاملية
 .ة يف البلدان املختلفةتطوير البنية اهليكلية مع املكاتب املوجود •
 .حل مشاكل عاملية أجلتأثري احلمالت اليت ركزت عليها املنظمة من  •
  .االعتماد املتبادل بني املنظمة وغريها من املنظمات غري احلكومية األخرى •

متكنت  منظمة العفو الدولية من أن تصنع لنفسها امسا هاما يف جمال الدفاع ومحاية حقوق اإلنسان، 
وهذا النجاح حتقق بفضل .  1961يف خمتلف النشاطات اليت قامت ا منذ نشأا عام  ويظهر ذلك

األسلوب الذي تعمل به وطبيعة إدارا، وسنحاول التركيز على أهم  اآلليات اليت تستخدمها  يف 
  :إدارة قضايا حقوق اإلنسان،وابرز ما حققته يف جمال عملها من خالل ما يلي

احترام، ومحاية حقوق  أجلحبملة حول العامل من  ظمة على موقعها االلكتروينتقوم املن:  احلمالت.1
منع، وإاء انتهاكات حقوق  أجلاإلنسان هو النشاط الرئيسي للمنظمة فهي تبحث وتعمل من 

فهي . ، وطلب العدالة لتلك احلقوق اليت انتهكت)  Abuses of human rights( اإلنسان اخلطرية 
كل شخص حبقوقه اليت قدسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من أمثلة احلمالت  تركز على أن يتمتع
  :اليت قامت ا نذكر

كما تدافع عم حقوق ).   Stop vilence against women( محلة أوقفوا العنف ضد النساء  
الة، كما وكرامة الفقراء وإلغاء عقوبة اإلعدام ومعارضة التعذيب، وحماربة اإلرهاب عرب مبادئ العد

، )  Migrants( واملهاجرين )  Refugees(تدعوا إىل حرية سجناء الضمري ومحاية حقوق الالجئني 
يقوم اآلالف من أعضاء املنظمة ) . The global arms trade(  وتنظيم جتارة األسلحة العاملية 

هذا الصدد على  وتركز يف. العمل نيابة عن األفراد الذين يعيشون خطرا أجلبنداءات مستعجلة من 
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دور اإلعالن والدعاية من خالل وسائل اإلعالم اإلخبارية واالنترنيت، والعمل على ترمجة بياناا إىل 
زيادة  أجلمن أهم احلمالت اليت قامت ا املنظمة من .العديد من اللغات حىت تصل إىل ماليني الناس

فلنطالب  :لعام من جهة أخرى نذكرالضغط على احلكومات من جهة، وللتأثري على توجهات الرأي ا
وتعد محلتها اخلاصة مبنع وإيقاف عقوبة . ، احلد من األسلحةإلغاء عقوبة اإلعدام، 138 بالكرامة
ملنظمات الدولية غري احلكومية على االنترنيت كبريا حيث أدركت أمهية وقد كان اعتماد ا. اإلعدام

هذه الوسيلة يف جناح عملها وخمتلف أنشطتها منذ نشأا، وأصبح لكل منظمة دولية غري حكومية 
موقع إلكتروين يضم آخر األخبار عنها  وعن جهازها اإلداري وخمتلف احلمالت اليت تقوم ا كما 

ملنظمة العفو الدولية، بالتايل أصبح املوقع االلكتروين املرجع األكثر مصداقية، لدى هو احلال بالنسبة 
خمتلف الباحثني وحىت املهتمني بنشاط املنظمات الدولية غري احلكومية فعرب املوقع االلكتروين ميكن 

والبيانات مجهور أوسع، كما أنه يتيح هلذا اجلمهور و الباحثني حتميل الوثائق   إىلللمنظمة الوصول 
اليت حيتاجوا بكل سهولة، واجلدول التايل يبني لنا ابرز املنظمات الدولية غري احلكومية ومواقعها 

  ):الرمسية(اإللكترونية األساسية 
  .ميثل ابرز املنظمات الدولية غري احلكومية وموقعها االلكتروين) 12:( جدول رقم

  
 اسم املنظمة الدولية غري احلكومية  لكتروينبداية عمل موقعها اال عنوان املوقع االلكتروين 

http://africaaction.org/  منظمة عمل افريفيا     اىل اليوم  1953منذ عام 
http://www.amnesty.org/  منظمة العفو الدولية   اىل اليوم 1961منذ عام 

http://www.antislavery.org/  ية الدولية منظمة مناهضة العبود اىل اليوم 1737منذ عام 
http://www.doctorswithout 

borders.org/ 
 منظمة أطباء بال حدود   اىل اليوم 1971منذ عام 

http://www.hrw.org/  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  اىل اليوم 1978منذ عام 
http://www.oxfam.org/  منظمة  اىل اليوم 1942منذ عامOxfam 
http://www.wilpf.org/ منظمة االحتاد الدويل للنساء للسالم واحلرية  اىل اليوم 1915م منذ عا 

Steve W. Witt ¤ Changing Roles of NGOs in the Creation¤ Storage and املصدر 
: Dissemination of Information in Developing Countries¤( München: 2006¤).p24  

 
ازات على هذا الصعيد هو مسامهة منظمة  جنفاقيات واإلمن ابرز االت: تقافيات الدوليةصياغة اإل. 2

وقد بدأت منظمة العفو الدولية مساعيها من أجل  .الدولية يف إنشاء حمكمة اجلنايات الدوليةالعفو 
قانون روما "وبذلت املنظمة نشاطاً كبرياً يف صياغة . 1993يف عام " احملكمة اجلنائية الدولية"إنشاء 

، وغريه من الوثائق املكمّلة، مبا 1998 جويلية، والذي اعتمد يف "ائية الدوليةاألساسي للمحكمة اجلن
                                                   

 138 05/02/2012: محلة فلنطالب بالكرامة ، موقع منظمة العفو الدولية ،مت تصفح املوقع يف  
dignity-ttp://www.amnesty.org/ar/demandh    
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اللجنة التحضريية املعنية بإنشاء "، اليت أعدا "عناصر اجلرمية"و" قواعد اإلجراءات واألدلة"يف ذلك 
وما نظام ر"ومنذ اعتماد  .2002139إىل عام  1998خالل الفترة من عام " احملكمة اجلنائية الدولية

احملكمة سوى دولة واحدة، نشاط  ومل تعارض . ، صدّق عليه أكثر من نصف دول العامل"األساسي
معارضتها تضاءلت بشكل ملحوظ حالل السنوات األخرية بعدما أظهر  نّأهي الواليات املتحدة، إال 

نائية للمحكمة اجل"وحىت يتسىن النجاح  .عمل احملكمة أنه ال أساس ملخاوف الواليات املتحدة
 :، تناضل منظمة العفو الدولية من أجل"الدولية

احملكمة بأوسع والية  تتمتعمبا يكفل أن " نظام روما األساسي"على  احلكوماتأن تصدّق مجيع  •
  .قضائية

أن تسن مجيع احلكومات قوانني فعالة قابلة للتنفيذ تكفل للدول نظر تلك اجلرائم أمام احملاكم  •
  ."احملكمة اجلنائية الدولية"مع  املكالوطنية والتعاون بشكل 

الدعم " نظام روما األساسي"، املؤلفة من الدول اليت صدّقت على "مجعية الدول األطراف"أن توفر  •
  .عليها الكاملالكامل للمحكمة واإلشراف 

كامل مع احملكمة يف إجراءات التحقيق واحملاكمة املتعلقة بتلك  بشكلأن تتعاون مجيع احلكومات  •
  .رائماجل
واحملاكمة املتعلقة بتلك اجلرائم وفقاً ألعلى مستويات العدالة  التحقيقأن تباشر احملكمة إجراءات  •

  .الدولية

متثل الرتاعات من أهم القضايا اليت تركز عليها  :التركيز على حاالت الرتاعات املختلفة. 3
إاء الرتاعات أو  أجلماهلا من املنظمات الدولية غري احلكومية، وهي يف كثري من احلاالت يتم استع

إاء  أجلإشراك املنظمات الدولية غري احلكومية من  إىلالتخفيف من حدا، حيث تعمد احلكومات 
والرتاعات من أكثر الظروف . 140بعض الرتاعات عرب التفاوض او الوساطة مع األطراف املتنازعة 

ض هلا حقوق اإلنسان، لذلك تركز منظمة تهاكات اليت تتعرنالصعبة اليت تؤدي إىل زيادة حجم اإل
يف هذا اال واليت  الناشطةالعفو الدولية على التواجد يف هذه احلاالت والتعاون مع خمتلف املنظمات 

  :تتبع القانون الدويل اإلنساين،واهم اآلليات اليت تركز عليها  منظمة العفو الدولية يف هذا الصدد
إجياد حلول  أجلالرتاعات خاصة النساء واألطفال والعمل من  احلماية والتمكني للمدنيني أثناء •

 .فعالة  حلماية املدنيني، وحث اتمع الدويل على االهتمام مبا يعرف بالرتاعات املنسية
وضع االستراتيجيات للحد من اتساع دائرة العنف من طرف اموعات املسلحة، واحتجاز  •

 .أعضائها وزعمائها للتصفية

                                                   
.موقع االلكنروين ملنظمة العفو الدولية  139  

140 Abey، Hailu senbeta ،op ،cit،p54. 
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( راج خماوفها عن حالة حقوق اإلنسان يف منع الرتاعات ومرحلة ما بعد الرتاعات العمل على إد •
Post-conflict  (ومرحلة إعادة البناء بشكل خاص وذلك ب: 

الدعوة إىل مراقبة األسلحة ، وإعادة بناء آليات فعالة للعدالة ،وأنظمة حقوق اإلنسان ومسؤولية  •
 الفواعل االقتصادية 

وإجراءات العدالة الوطنية ومحاية وتعويض ) International justice( ية تقوية العدالة الدول •
 .، والعنف القائم على أساس اجلنس ) gender( الضحايا يتضمن ذلك ضحايا النوع 

، وإيصال صوا وزيادة مشاركتها يف عمليات السالم )Empower women(   متكني املرأة  •
 .ومعاجلة أسباب الرتاع 

 Arbitrary( حاالت االعتقال التعسفي :ك حقوق اإلنسان ويشمل ذلك تهاإنالعمل ضد  •
detention   (وأحكام اإلعدام غري القضائية وتدعو إىل ¤ واحملاكمات غري العادلة، واالختفاء القسري

 .املنع املطلق لكل أشكال التعذيب وأشكال املعاملة السيئة
ضد املرأة وفرض مبادئ العناية الالزمة إلغاء  إاء العنف أجلاالعتراف والعمل الدويل القوي من  •

 .، وإيقاف عنف الدولة ضد األطفال)The deth penalty(   عقوبة اإلعدام 
ذلك قامت منظمة العفو الدولية بوضع إستراتيجية هامة لتفعيل أدائها أثناء الرتاعات وتتمثل  أجلمن 

  :هذه اإلستراتيجية يف
ة السريعة والفعالة، مع تقوية آليات الكفيلة حبماية حقوق إقامة عمليات حلفظ السالم الدولي •

 .اإلنسان
 .الترويج لالحترام وتطبيق  مبادئ حقوق اإلنسان •
 .تبين و تطبيق معاهدة األمم املتحدة لتجارة األسلحة •

الدولية، وتفعيل القوانني الوطنية، ) العدل(املصادقة على قانون حمكمة اجلزاء  أجلإقناع الدول من 
لطات القضائية العاملية، وتقنني جرمية التعذيب يف كل القوانني الوطنية والتصديق العاملي على والس

 .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وجرائم ) Genocide( مقاضاة الفواعل الدولية، واجلماعات املسلحة الرتكاا اإلبادة اجلماعية  •

تهاكات اخلطرية نوغريها من اإل)   Crimes against humanity(احلرب، وجرائم ضد اإلنسانية 
 .حلقوق اإلنسان اليت تتضمن  العنف القائم على النوع واجلنس على املستويات الوطنية والدولية

تهاكات حقوق اإلنسان يف حاالت إنتبين، معايري املسؤولية واحملاسبة للشركات اليت تتواطئ يف  •
 .الرتاع
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رحلة قبل الرتاع وأثناء الرتاع وبعد الرتاع، ومرحلة إعادة البناء يف ما بعد إشراك فعال للمرأة يف م •
 .الرتاع

إعادة التأكيد على منع التعذيب، وكل األشكال األخرى للمعاملة السيئة واالعتقال التعسفي  •
 .واالختفاء القسري، وأحكام اإلعدام غري القضائية واحملاكمات غري العادلة 

 .ة وتشجيع ودعم اخلدمات املوجهة لضحايا العنف بكل أشكالهزيادة التخصصات الصحي •
. ومن مث حياول مرتكبوها إخفاء جرائمهم ،تهاكات حقوق اإلنسان أمور مشينةإنف :احلقائق يتقص .4

ويف املقابل، تسعى منظمة العفو الدولية إىل تقصي احلقائق بكل دقة ومتحيص، فتوفد خرباءها للتحدث 
. كمات، ومقابلة املسؤولني ونشطاء حقوق اإلنسان يف البلد املعينمع الضحايا، وحضور احملا

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم املنظمة جبمع املعلومات عن طريق متابعة آالف املواد اليت تبثها وسائل 
   141.اإلعالم املختلفة، ومن خالل الصالت مع مصادر املعلومات املوثوق ا يف خمتلف أرجاء العامل

، يسعى أعضاء املنظمة وأنصارها يف سائر أحناء العامل إىل حث الرأي العام على ويف الوقت نفسه
. تهاكاتنممارسة ضغوط على من بيدهم مقاليد احلكم وغريهم من ذوي النفوذ من أجل وضع حد لإل

 نر املنظمة لكل شخص أن يرسل مباشرةً خطابات ومناشدات تعكس بواعث القلق إىل موتيس
وتتباين أوجه نشاط املنظمة، من املظاهرات العامة إىل محالت كتابة الرسائل  .وضعميكنهم تغيري ال

واملناشدات، ومن برامج تعليم حقوق اإلنسان إىل إقامة حفالت موسيقية لزيادة املوارد املالية، ومن 
إرسال مناشدات من أجل أحد الضحايا إىل تنظيم محالت عاملية عن بلد أو قضية بعينها، ومن 

إىل كسب التأييد على مستوى املنظمات احلكومية  صال بالسلطات احمللية يف إحدى البلداناالت
وال تدخر منظمة العفو الدولية وسعاً يف العمل على تغيري مواقف احلكومات والقوانني . الدولية

قة، مع اجلائرة، فتحرص دوماً على تزويد وسائل اإلعالم واحلكومات واألمم املتحدة باملعلومات املوثَّ
   .حثها على اختاذ إجراءات فعالة

ومن أمثلة بعثات أو جلان التحقيق اهلامة اليت قامت ا منظمة العفو الدولية هي جلنة التحقيق يف 
حيث أصدرت . 2011جانفي  14 إىل ə2010      17االحتجاجات اليت شهدا تونس فترة من 

عنف الدولة أثناء : تونس يف خضم الثورة:"  املنظمة تقريرها بشان هذه األحداث وجاء بعنوان
،وقد وثق التقرير أعمال العنف والقمع اليت استخدمتها قوات ∗" االحتجاجات املناهضة للحكومة

  .األمن ضد احملتجني

                                                   
  14/06/2012:مت تصفح املوقع يف،/معلومات عن منظمة العفو الدولية، اإلنسانالشبكة العربية ملعلومات حقوق   141

http://www.anhri.net/mena/amnesty/about.shtml  
  :ميكن احلصول على هذا التقرير من خالل املوقع االلكتروين ملنظمة العفو الدولية والرابط التايل∗

 http://www.amnesty.org/ar/library/info/ MDE30/011/2011/  
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تدرك منظمة العفو الدولية أمهية الفرد ودوره يف جناح نضاهلا : تربية وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان .5
. زيادة وعيه حبقوقه من اجل الدفاع عنها إىلإلنسان، لذلك فهي تعمد محاية حقوق ا أجلمن 

وتستخدم يف هذا اال العديد من األساليب منها التركيز على دور وسائل اإلعالم املختلفة يف نشر 
املشاركة يف النضال للدفاع عن  أجلجانب إعطاء فرصة لألفراد من  إىلثقافة حقوقية صحيحة 

. ضمام هلا عرب خمتلف الفروع اليت متلكها واملنتشرة يف العاملنريق منحه فرصة لإلحقوق اإلنسان عن ط
و ابرز األدوات اليت تستخدمها منظمة العفو الدولية لترسيخ تربية حقوقية ش تقوم بنشر تقارير 

 ةوتعترب نشر. ونشرات ترصد أوضاع حقوق اإلنسان
أهم منشورات املنظمة بعد تقريرها  –ل دوري اليت تصدرها منظمة العفو الدولية بشك -" موارد " 

 :السنوي، حيث تضم العديد من احملاور واألهداف أمهها
 بناء االحترام املتبادل ومكافحة التمييز؛ •
  املطالبة بالعدالة ومناهضة اإلفالت من العقاب؛ •
  االلتزام باحلق يف السالمة اجلسدية والعقلية للجميع؛ •
  لرتاعات املسلحة؛الدفاع عن حقوق األشخاص إبان ا •
  تعزيز حقوق األشخاص املعتقلني من ديارهم؛ •
  الذود عن حقوق النساء والفتيات؛ •
 .142تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

متكنت منظمة العفو الدولية من أن تكون املنظمة احلقوقية األكثر حضورا على املستوى الدويل، 
من جهة، وكذا لنوع األساليب واملنهجية املتكاملة اليت تعتمد عليها بسبب تنوع ااالت اليت تم ا 

يف تسيري عملياا وخمتلف أنشطتها وباتت هلا خربة واسعة يف جمال عملها وهنا تكمن أهم نقاط قوا 
، تساعد يف اكتساب املنظمة استقاللية اكرب عن دول هاسفالتعلم واخلربة والتكيف حسب  الباحث  

، فاخلربة اليت ∗) سلطة اخلبري (مينحها سلطة فرض قضايا على أجندات السياسات الدولية أعضائها، و
متتلكها منظمة العفو الدولية جعلتها تفرض نفسها، فضال على دورها يف صياغة األجندات الدولية 

تويات حيث متكنت من صياغة بعض املفاهيم، ومنها العالقة املتالزمة بني مس. املتعلقة حبقوق اإلنسان
الدميقراطية وواقع حقوق اإلنسان ،وبالتايل حتولت قضايا حقوق اإلنسان إىل هاجس يؤرق احلكومات 

وللوقوف بشكل أكثر تفصيال على هذه األساليب اإلدارية اليت .والدول، وباتت تعطي له أمهية كبرية
املطلب املوايل التركيز  تتبناها منظمة العفو الدولية يف إدارة قضايا حقوق اإلنسان، سنحاول من خالل

                                                   
دولية للشرق األوسط ومشال إفريقيا،تعزيز التربية على حقوق اإلنسان وبناء القدرات دراسة تقييميه لنشرة املوارد ،مت تصفح املوقع يف ملنظمة العفو ال املكتب االقليمي 142

:14/07/2011  
//amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/AssessmentstudyforpublicationResources.aspx?media=printhttp:  

  علومةامتالك امل. 4. املعيارية والدبلوماسية. 3.ة واملؤسساتية اإلداري. 2. التقنية والعلمية .1 :املنظمات غري احلكومية تظهر عرب عدة مستويات ،  اليت متلكها :سلطة اخلبري ∗//
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عليها املنظمة حاليا، و مستقبال  واليت مسيت باخلطة اإلستراتيجية املتكاملة  اليت تعملعلى األساليب 
، حىت تتضح لنا طبيعة إدارة منظمة  العفو الدولية للقضايا ومدى 2016 - 2010ملنظمة العفو الدولية 

تقييم كامل هلذه  إىلان من الصعب علينا التوصل ن كأ قدرا على التكيف مع خمتلف املتغريات، و
اخلطة ألا ال تزال سارية املفعول وهي يف بدايتها، إال أننا سنحاول التركيز على أهم األولويات اليت 

  .وضعتها منظمة العفو الدولية للفترة احملددة
   2016 – 2010اخلطة اإلستراتيجية املتكاملة ملنظمة العفو الدولية : املطلب الثالث 

محاية واحترام حقوق اإلنسان،  أجلتقوم حبمالت من ) حركة (منظمة العفو الدولية هي منظمة       
عامل  أجلتهاكات اليت متس حقوق اإلنسان لكن تتحلى باألمل من نوحتظى باعتراف دويل، تنتقد اإل

كما تشن .ويلأفضل، فهي تعمل على حتسني حقوق اإلنسان من خالل إدارة محالت والتضامن الد
ن ال يتم مصادرة أ ن يعوا حقوقهم وأ املنظمة محالت عاملية من أجل أن ينعم كل البشر بالكرامة، و

  .143هذه احلقوق بسبب أفكارهم أو دينهم أو جنسهم أو حمل ميالدهم 
ئ اليت على الرغم من التطور اهلام الذي وصلت إليه املنظمة إال أا التزال إىل اليوم حتتفظ بنفس املباد

، كما ال تزال ..الرتاهة  ، االستقاللية: وتتمثل أهم هذه املبادئ يف . 1961ها عام أجلأنشئت من 
، واشتراكات األعضاء، و )Charitable donation(هذه املنظمة متول عن طريق التربعات اخلريية 

  .تماء سياسي أو ديين أو االقتصاديإنبعيدة عن أي 
شفافية اليت تركز عليها املنظمة يف إعداد تقاريرها، واختيار القضايا اليت فالرتاهة تكون من خالل ال

ها، أما عن االستقاللية فهي من أهم ما مييز منظمة العفو الدولية، وهي أكثر املبادئ اليت أجلتناضل من 
  . حترص عليها

لى أساليب وآليات تعتمد منظمة العفو الدولية كغريها من املنظمات  الدولية غري احلكومية ع      
  04إدارية تساعدها يف جتسيد أهدافها بشكل عملي، وفد مت اعتماد التخطيط االستراتيجي وفقا للمادة 

سيكون يف مجيع احلاالت خطة إستراتيجية متكاملة : "من القانون األساسي للمنظمة اليت جاء فيها
  ).ملنظمة العفو تبلغ مدا ستة سنوات 

  ستراتيجي يف منظمة العفو الدوليةهدف التخطيط اال :أوال
 أجلكما رأينا يف ما سبق يعد التخطيط أهم الوظائف اإلدارية اليت تعتمد عليها املنظمات من       

ها أجلإرساء أفكارها ومبادئها يف شكل برامج ومشاريع متكنها من حتقيق األهداف اليت وجدت من 
دارية فثمة اختالف على أهداف التخطيط تبعا لكن أن كان مثة اتفاق حول أمهية هذه الوظيفة اإل

ن اخلطة أفمثال على مستوى منظمة العفو الدولية جند ب. لنوع املنظمة وحجمها واال الذي تنشط فيه
توجيه األمانة الدولية للمنظمة،  أجلاإلستراتيجية اليت متتد على ستة سنوات وتضم أولويات من 
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نظمة العفو الدولية لتبين خطة طريق لعمل املنظمة ترمي إىل وخمتلف الفروع والقطاعات املشكلة مل
  : حتقيق األهداف التالية

: ، من طرف كل كيانات املنظمة حول)  Statement of commitment(متثل اخلطة بيان التزام  .1
 .ما جيب أن يقوموا به يف الفترة القادمة

 ).التنبؤ(ملنظمة تضع أهداف وخطط ملواجهة أي عوائق قد تواجه عملية تطوير ا .2
 .تعمل على مساعدة ودعم شبكة الفروع الوطنية التابعة هلا إضافة إىل دعم عمل األمانة الدولية .3
 .تدعم ميزانية عمل املنظمة .4
 .يف التقارير ) Transparency( تساعد يف التطوير املنظم ال سيما ما يتعلق بالشفافية  .5
   2016 - 2010 ليةاخلطة اإلستراتيجية ملنظمة العفو الدو: ثانيا

يتم وضع اخلطة اإلستراتيجية ملنظمة العفو الدولية بناء على دراسات وحتليالت معمقة، وعلمية       
حيث تعمل على حتليل االجتاهات اخلارجية ،وقدرات املنظمة التنظيمية، ونقاط قوا وضعفها، إضافة 

ت سابقة، واملستقاة عادة من عدد من إىل رسم البيانات احلرجة، اليت واجهت عمل املنظمة يف فترا
  .املصادر واملقاالت اليت كتبت عن منظمة العفو وعن أدائها

متت صياغتها بعد شهور من عام  2016-2010اإلستراتيجية األخرية اليت سطرا املنظمة اليت متتد من 
بتمرب س–أوت  29، وقد توصل الس الدويل للمنظمة يف االجتماع الذي عقد يف 2009- 2008
إىل وضع هذه اخلطة اليت ساهم فيها كل من موظفي، ومتطوعي منظمة العفو الدولية واخلرباء  2009

اخلارجيني أي غري التابعني للمنظمة، وكذا املسامهني وحىت أعضاء من عامة الناس الذين يتابعون عمل 
  .املنظمة

كاء اخلارجيني، إضافة إىل قيامها وقد باشرت فروع منظمة العفو الدولية مشاوراا العميقة مع الشر
مبسح عرب قاعدة املعلومات املتوفرة على شبكة االنترنيت تشتمل على مشاركة األشخاص الذين هلم 
اهتمام مبنظمة العفو الدولية، والذين قد ال يكونوا ناشطني مع املنظمة، وبلغ عدد املشاركني يف املسح 

جتماع الذي عقده الس الدويل للمنظمة اال.بلدا ومنطقة  165شخص من  6.300: حوايل 
)I.C.M  (القضايا التنظيمية : ناقش وتبىن العديد من القضايا مثل)Organizational issues ( ،

على اعتبار أا ) I.E.C(كما مت انتخاب اللجنة التنفيذية الدولية . واملالية، والسياسية للسنوات القادمة
، واليت )  I.C.M( مت املصادقة على اخلطة اإلستراتيجية من طرف اهليئة اليت تتخذ القرارات كما،

وتتمثل أهم املقاربات اليت مت . 2010وزعت يف االجتماع، وبدأت املنظمة يف تطبيقها منذ أفريل 
 :اعتمادها يف هذه اخلطة يف املقاربات التالية
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  مقاربة تشجيع محلة حركة حقوق اإلنسان. 1
 Social(ميثل فرصة، وحتدي من ناحية أخرى  فالتفاوت االجتماعي  منو اتمع املدين      

inequalities(قسامات الثقافية ن، اإل)Cultural divisions (االقتصادية والقمع السياسي  ةالفرداني
)Political repression ( التمع املدين ،باملقابل جند أن  التكنولوجيا فتحت ايعيق العمل داخل ا

انية التشبيك والربط بشبكات جديدة، إضافة إىل النمو السريع ملختلف احلركات يف جمال أمام إمك
 .البيئة، والتنمية واملرأة، والطفل وغريها من ااالت والقضايا  اليت تم ا منظمات اتمع املدين 

خيلق أيضا فرصة  حقوق اإلنسان تقدم إطارا للقيم املشتركة عرب كامل جمموعات اتمع املدين، وهذا
فريدة ملنظمة العفو الدولية، كحركة أساسها العضوية العاملية من األفراد امللتزمني والراغبني يف تقدمي يد 

بناء عامل قوي ومتنوع  أجلالعون ألفراد آخرين يف منظمات اتمع املدين األخرى، والعمل معهم من 
  :144ستقوم بـيف جمال حقوق اإلنسان لذلك فمنظمة العفو الدولية 

 .محاية حرية األشخاص يف اختاذ اإلجراءات لصاحل حقوق اإلنسان أجلالعمل مع ومن  •
االستثمار يف تطوير حركة حقوق اإلنسان حيث تعرف انتهاكات خاصة يف العاملني اجلنويب  •

 .)Emerging Economies(والشرقي، ويف االقتصاديات الصاعدة 
، والتعاون مع شركائها يف اتمع املدين لتوسعة دائرة تطوير واستعمال موارد نشطائها اخلاصني •

 .حبقوق اإلنسان ،مع احلفاظ على نزاهتها واستقالليتها ماالهتما
زيادة الوعي  أجلاستخدام برامج التعلّيم حلقوق اإلنسان، والتدريب على هذه احلقوق من  •

 .حقوق اإلنسان أجلطة من والتمكني بني خمتلف التمثيالت الدولية والعاملية املطلعة والنشي
بناء التخطيط ضمن الشبكة العاملية، ومشاركة املشاريع بني القطاعات واهلياكل لتعزيز قدرم  •

 .∗على العمل خاصة يف املناطق اليت حتتاج فيها حقوق اإلنسان إىل محاية اكرب
مليات اليت تقوم ا بناء على هذه األهداف جند أن منظمة العفو الدولية استطاعت أن جتمع خمتلف الع

حركة حقوق اإلنسان العاملية، على الرغم من اختالف ااالت، واملناطق والثقافات، واخلصائص 
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وتساهم هذه العمليات اليت حترص عليها  منظمة العفو الدولية يف 

، والنشطاء االجتماعيني ) Human rights Defnders(االعتراف باملدافعني عن حقوق اإلنسان 
)Social Activits ( 145إحداث تغيري اجتماعي حول العامل  أجلكأصوات شرعية  ،من.  

تضم منظمة العفو الدولية أعضاء متنوعني، وينتمون ملختلف دول العامل، وخمتلف الفئات االجتماعية، 
وتستند هذه . لعامليةا)  Human rights Movement( وهم متكاملون ضمن حركة حقوق اإلنسان 
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اخلطة بشكل كبري على استخدام وسائط االتصال احلديثة واألكثر استعماال، حيث جند منظمة العفو 
الدولية تقوم على موقعها االلكتروين بالترويج حلمالا وأنشطتها  وآخر خططها ومشاريعها اليت 

املعلومات واألحداث، اليت تتعلق تستهدف تعزيز احترام ومحاية حقوق اإلنسان، كما تقوم بنشر آخر 
منطقة من العامل، كما يتيح املوقع لكل من يهتم بنشاط املنظمة االطالع على  أيبوجود انتهاكات يف 

  .∗تقاريرها السنوية
مقاربة التشبيك                                                                                         . 2
  حلقوق اإلنسان)احمللي والعاملي ( العضويالربط /أ

منظمة العفو الدولية غري قادرة لوحدها على إدارة قضايا حقوق اإلنسان لذلك فهي تعمل على       
ففيما يتعلق . ، والوطنية، واإلقليمية، والدولية، والعاملية)اخلاصة  تاحلاال(الشخصية : مستويات

 احمللية والدولية ،فالتغيري والتأثري: يها على املستويات املختلفةباحلمالت اليت تديرها املنظمة ،تركز ف
على املستوى احمللي ميكن أن يكون له القابلية على التطبيق بشكل فوري على املستوى 
الدويل،وتتواجد  منظمة العفو الدولية على املستوى احمللي بشكل فعال جدا فالتنوع اجلغرايف، 

را على تعبئة الرأي العام عمليا لدعم األجندة الدولية على املستوى والدميغرايف، يسمح بتحسني قد
  :ويف هذا الصدد تركز منظمة  العفو الدولية على. العاملي اخلاصة حبقوق اإلنسان

بناء شراكات إستراتيجية، بني أعضائها وغريهم يف جمتمع حقوق اإلنسان يف املناطق اليت تعرف  •
 .ائم، إلعطاء معىن وحيوية جديدة للتضامن العامليانتهاكات حلقوق اإلنسان بشكل د

االستثمار على حنو خالق لبناء حضور ونشاط على املستوى احمللي، عرب بناء وإجياد شراكات،  •
 .لدعم عمل منظمة  العفو الدولية حمليا وعامليا

جمال حقوق حتويل العمليات احمللية، ألهداف عاملية خللق قدرة اكرب إلحداث التغيري االجيايب يف  •
 .اإلنسان

احلمالت العاملية والبحث عن األعمال اليت تولد أشكال جديدة، ومثرية للنشاط احمللي، وحضور  •
 .قوي للعفو الدولية

  بناء شراكات فعالة /ب
تركز منظمة العفو الدولية على الترابط املتزايد عرب القضايا والوظائف وتدعو إىل الشراكات      

يمات وجماالت، فمن خالل هذه الشراكات ميكن مجع موارد وخربة كافية اإلستراتيجية عرب تقس
وبناء هذه الشراكات ال يعين ختلي منظمة العفو الدولية . وضرورية حىت تكون قوة دافعة لزيادة الفعالية

                                                   
  يف كل دول العامل، ويف املوقع مكتبة تعرض فيها الكثري من الكتب احلقوقية، كما ان اإلنسانيعرض املوقع آخر البيانات اليت أصدرا منظمة العفو الدولية، يف جمال انتهاك حقوق  ∗
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عن مبدأ االستقاللية بل تركز  منظمة العفو الدولية ضمن خطتها اإلستراتيجية على هذا النوع من 
  :أجلمن الشراكة 

 .بناء عالقات مع اموعات األخرى لالستفادة من خربا والتعاون معها بشكل متبادل •
االنضمام إىل املبادرات املختلفة ذات العالقة حبقوق اإلنسان اليت تقوم ا املنظمات غري احلكومية  •

 .الدولية واإلقليمية والوطنية
كاء ومع تشكيلة واسعة من املؤثرين، مثل البحث عن عالقات متعددة، وبناءة وفعالة مع الشر •

احلكومات واملنظمات الدولية مثل األمم املتحدة من أجل الدفع قدما بأجندة حقوق اإلنسان على 
 .املستوى العامل

تطوير أدوات لبناء شراكات شاملة وجيدة يتضمن ذلك تقييم وتفعيل دروس تعلّمية ومعايري اختيار  •
يل هذه الشراكات فقد قامت منظمة العفو الدولية بالعديد من تفع أجلومن . وممارسات أفضل

 : اخلطوات، وابرز هذه اخلطوات
 .احمللية اإلقليمية والوطنية: التركيز على بناء الشراكات عرب املستويات املختلفة •
دول اجلنوب ودول الشرق والدول (تشكيل شراكات منتجة يف املناطق اليت تركز عليها املنظمة  •

 ).صاديات الصاعدة ذات االقت
بناء مبادرات متعددة األطراف، وائتالفات متعددة للشركاء وهي إحدى الطرق اليت تروج عربها  •

 .منظمة العفو الدولية جدول أعمال حقوق اإلنسان
اختاذ القرارات، واالعتماد على التخطيط وتطبيق وتقييم عمل حقوق اإلنسان، من قبل الشركاء  •

 .باشرة حلقوق اإلنسانوالناشطني يف احلمالت امل
فهذا النوع من االستراتيجيات كان له دور هام . تقييم تأثري عمل منظمة العفو الدولية مع الشركاء •

  .∗يف تقوية أداء منظمة العفو الدولية، وزيادة تأثري هذا النوع من املنظمات يف السياسة الدولية 
   أزمة الشفافية يف منظمة العفو الدولية: املبحث الثاين

املنظمات الدولية غري احلكومية تشارك يف صياغة السياسة العامة العاملية، وتتناول العديد من       
: القضايا يف خمتلف ااالت وقد متكنت من أن تفرض نفسها يف العديد من املفاوضات املتعلقة بـ

ركة يف هذه املفاوضات، إذ متلك حق املشا.... البيئة أو حقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين 
وبالتايل تشارك يف صياغة السياسة العامة املعنية ذه القضايا،فحىت لو مل تكن هلا حقوق رمسية يف 
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التصويت إال أن للمنظمات الدولية غري احلكومية أدوار حامسة، ومتعددة تقوم ا ال سيما على 
ركة يف رسم سياسة حقوقية متكاملة من املشا أجلمستوى الرأي العام الدويل، إضافة إىل سعيها من 

خالل حرصها على التعاطي مع خمتلف الفواعل، وخباصة األفراد، ألن إدراك حقوقهم هي بداية 
  .اليوم إىلحلمايتها، وتعزيزها أكثر، وهذا ما تركز عليه منظمة العفو الدولية منذ نشأا 

ولية غري احلكومية متزايد ومع ذلك كان مثة يف السنوات العشر األخرية  كان نفوذ املنظمات الد      
فبالنسبة ملنظمة العفو الدولية . فهم متغري ملسؤولية املنظمات غري احلكومية السيما على املستوى الدويل

فقد عملت يف . فقد أثبتت هذه املنظمة فعاليتها، من خالل احتكاكها بشكل مباشر مع خمتلف الفئات
يمات الالجئني حول العامل وبالطبع أصبح هلا إدراك ألفضل الطرق اليت األحياء الفقرية والقرى واملخ

  .جيب أن تعتمدها حلل املشاكل
والتحليل " التخطيط االستراتيجي"مع أواخر الثمانينات تبنت املنظمات الدولية غري احلكومية       

اط جديدة إلدارة املنطقي، الذي مكنها من وضع أهداف معينة عرب منظومة كاملة وبذلك ظهرت أمن
 Britsh(جمموعة مساعدة ملا وراء البحار الربيطانية "العمل لتحقيق نتائج أفضل ،وقد كان ملنظمة 

Overseas Aid Group)(B.O.A.G) ( ال فقد متكنت من إجياد معايري أفضلالريادة يف هذا ا
يف القطاع التطوعي إلدارة نشاطها يف اال اإلنساين، والتأكيد على هياكل جديدة وممتازة 

)voluntary sector(  قائمة أساسا " معايري النوعية يف التطوير"يف بريطانيا، وكانت هذه املعايري مبثابة
على التحسني املستمر، االعتماد على التقنية وكذا خلق حتالفات إستراتيجية مع االكادميني وجمالس 

حوث اليت تقوم ا السيما يف ااالت البيئية أو لزيادة تدعيم تقاريرها والب) Think-Tanks( اخلرباء 
" وبذلك تأكيد دائم من طرف هذه املنظمات على الشعار الثابت . 146الصحية أو غريها من ااالت

وهذا ما حرصت عليه  منظمة العفو . Experience –Based Advocacyأن الدفاع أساسه اخلربة 
دولية ، واجهت العديد من املشاكل ال سيما تلك املتعلقة مع كل ما قدمته  منظمة العفو ال.الدولية 

بالشفافية، هذه األخرية اليت متس طرق إدارا لقضايا حقوق اإلنسان وهذا  ما سنركز عليه يف هذا 
  .املبحث 

: يف خمتلف احملافل الدولية باألولويةالشفافية واملساءلة من القضايا اهلامة اليت حتظى  لقد أصبحت      
من مقومات  أساسي مها مقوم الشفافية واملساءلة ف ...تصادية، السياسية، احلقوقية، األكادميية،االق

 أنوال ميكن  فال شفافية دون مساءلة، ،اآلخرومها مفهومان متصالن يضمن كل منهما  ،احلوكمة
 كل من له مصلحة مشروعة يف االطالع على أناليت تعين  الشفافيةتتحقق املساءلة دون توفر 

على تعتمد  الشفافية ف.فله احلق بذلك  واإلدارةيف النظم  واملساوئاملعلومات والكشف عن السلبيات 
توفر املعلومات الدقيقة يف :فالشفافية ذا املعىن تعين  .القانونية املبادئالتدفق احلر للمعلومات وفق 

                                                   
146 Chris Roche، Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value 

Change،(London: Oxfam University ، 1999)،p14 
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وثقة مما يساعد يف اختاذ وقتها وفسح اال أمام اجلميع لالطالع على املعلومات الضرورية وامل
القرارات الصاحلة يف جمال السياسات العامة، وتربز أمهية املعلومات اإلحصائية عن السياسة املالية 

وقد كفلت خمتلف  .147..والنقدية واالقتصادية بشكل عام، وأمهيتها يف ترشيد السياسات االقتصادية
حق املواطنني يف ، العاملي حلقوق اإلنسان اإلعالنال حقوق اإلنسان ويف مقدمتها جماملواثيق الدولية يف 

داخل  تأثريهاويتالزم هذا احلق مع امتداد الثقافة الدميقراطية واتساع  احلصول على املعلومة،
و أانتهاكات  أياملعلومة للمواطنني من أجل منع  إعطاءكانت احلكومات جمربة على  وإذا. اتمعات

توفر  إنكرب على عملية اختاذ القرارات اليت مهم ،فأان شفافية تالعب باملال العام وضم وأفساد 
وزيادة ثقتهم فيها  األفرادالشفافية بالنسبة للمنظمات غري احلكومية يساهم يف تعزيز عالقتها مبختلف 

الدعم هلا  أشكالعلى السياسات الدولية من جهة وزيادة خمتلف  التأثريوهذا ما سيزيد يف قدرا على 
 وألمهية ).اليت تقوم ا  األنشطةعرب التضامن معها يف خمتلف (و معنوي أ) تربعات (ن مادي سواء كا

احلكومية اليت تعمل على  الكثري من املنظمات احلكومية وغري أنشأتالشفافية فقد  أيهذا املوضوع 
  أمثلةمن  .االبيانات والتقارير حول مستوى الشفافية   فيه وإصداراحلكومات واهليئات  أداءمراقبة 

   international organization transparency منظمة الشفافية الدولية :وأشهرهاهذه املنظمات 
)TIO  (∗.   

أثري الكثري من اجلدل حول شفافية املنظمات الدولية غري احلكومية ،إذ يفترض بعض الباحثني       
ئية اليت متيز يف كثري من األحيان عالقة واملهتمني بقطاع املنظمات غري احلكومية أن العالقة العدا

 أجلاملنظمات الدولية غري احلكومية بالدول قد تكون دافعا للمنظمات الدولية غري احلكومية من 
إخفاء بعض املعلومات، وبالتايل تكون اقل شفافية إزاء بعض القضايا املتعلقة ا مثال تركيبتها 

 وهلا على املعلومات وخمتلف املصادر اليت تعتمد عليها يفاإلدارية، األنشطة اليت تقوم ا، طرق حص
عرفت هذه املنظمات يف السنوات األخرية أزمة شفافية كبرية طرحت العديد من التساؤالت . ذلك

حوهلا، هذه األزمة أضرت كثريا مبصداقية املنظمات  الدولية غري احلكومية وعلى الرغم من الضغط 

                                                   
، )2007مكتبة إقرأ، : اجلزائر(حسني رأس اجلبل : ، احملرراحلكم الرشيد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي، "ع متطلبات احلكم الراشد يف الوطن العريبواق"ياسني بوجرة، 147
   .356. ص
املنظمات غري  أكثرتعترب هذه املنظمة من  إذ international organization transparency  (TIO)منظمة الشفافية الدولية :هذه املنظمات نذكر  أمثلةمن  ∗

كمؤسسة غري رحبية ،غرضها حماربة الفساد يف العامل من خالل زيادة فرص ونسب مساءلة  أملانيا،يف  1993وقد انشئت يف العام /احلكومية نشاطا وفعالية يف جمال مكافحة الفساد 
  . بأملانياية يف برلني دول أمانة إىل إضافةفرع حملي ، 100وتضم املنظمة .احلكومات 

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

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


من قبلها إال أن املنظمات  الدولية غري حكومية متانع  يف أن تتشارك فتاح أكثر نالشديد من أجل اإل
  . 148املعلومات مع أطراف أخرى

تربز أمهية الشفافية لدى املنظمات الدولية غري احلكومية يف أا تساهم يف ترسيخ احلوكمة        
در الكاف من واإلدارة الفعالة ،كما هو األمر بالنسبة للحكومات والشركات كذلك، وتوفر الق

املعلومات اليت حتصل عليها املنظمات الدولية غري احلكومية ومتكني املستفيدين من نشاطات املنظمات 
غري احلكومية، وكذا املتربعني إىل جانب احلكومات، من احلصول على هذه املعلومات ،وبالتايل 

يل من أزمة الشفافية اليت تعاين القدرة على مراقبة أداء املنظمات غري احلكومية، مما سيساهم يف التقل
منها املنظمات غري احلكومية، وسيكون دافعا من أجل زيادة الفعالية والكفاءة اليت حتوز عليها هذه 

 ةوتتعلق الشفافية يف املنظمات غري احلكومية بالنشاطات اليت تقوم ا، ودرجة الدميقراطي. الفواعل
   149..داخل املنظمة ،وعمليات اختيار األعضاء 

أما عن أزمة الشفافية يف املنظمات الدولية غري احلكومية فهي متس مستويات خمتلفة، لكننا سنركز  
مستوى إدارة التمويل، مستوى : على أهم وابرز املستويات املؤثرة على أداء املنظمة واليت تتمثل يف

قيقي ألزمة الشفافية اليت فهذه املستويات تربز لنا احلجم احل. إدارة املعلومات، مستوى إدارة التقارير
فاملستوى األول يبحث عن مصادر التمويل يف املنظمات . تعانيها املنظمات الدولية غري احلكومية

من أين حتصل على الدعم املايل للقيام مبختلف النشاطات؟ وكيف تسيريه؟  أيالدولية غري احلكومية، 
املنظمات الدولية غري احلكومية مع املعلومات  أما املستوى الثاين فنحاول من خالله  تبيان طرق تعامل

كيف تستقي معلوماا؟ ومىت وملن تنشرها؟ واملستوى الثالث يتعلق بإدارة  أياليت حتصل عليها، 
كيف يتم صياغة التقارير وحتديد موضوعاا؟  أيالتقارير اليت تصدرها املنظمة الدولية غري احلكومية، 

ومبا أننا نركز على منظمة العفو الدولية كدراسة حالة فإننا . رها ؟من يشارك فيها ؟ ومىت يتم إصدا
  .سنبحث يف أزمة الشفافية يف منظمة العفو الدولية

  الشفافية على مستوى إدارة التمويل   :  املطلب األول
 تعتمد املنظمات الدولية غري احلكومية يف اإلعداد مليزانيتها على التربعات ومسامهة األعضاء        

املنضمني إليها ،وتتجنب أي مساعدة قد تؤثر على استقالليتها لذلك فهي ترفض الدعم الذي تقدمه 
أال تستغل ذلك للضغط عليها، ومتكنها هذه املساعدات من القيام برباجمها  أجلبعض الدول من 

  .احلكومية  ونشاطاا املختلفة وأزمة الشفافية تتضح أكثر بعنصر التمويل يف املنظمات  الدولية غري
على النشاط اخلريي واإلنساين  20 ، 19لقد كان التركيز من طرف املنظمات غري احلكومية يف القرن 

إىل جانب البحث عن موارد مالية دائمة، واحلرص على مجع التربعات لدعم أنشطتها، لكن يف القرن 
                                                   

148 Ronelle Burger and Trudy Owens، Promoting transparency in the NGO sector: Examining the 
availability and reliability of selfreported data.( London: CREDIT Research Paper،  

149Jan Wouters & Ingrid Rossi،op،cit،p11.  
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 Legitimacy كوميةبدأ التركيز على قضايا أخرى هي مدى شرعية ومصداقية املنظمة غري احل 21
and ∗Credibility.  

شرعية املنظمات الدولية غري احلكومية ، تستند يف الغالب على قيم أخالقية كالكرامة والرتاهة        
والعدالة واحلرية واملسؤولية الشخصية واجلماعية، وهذه املبادئ والقيم تعطي املنظمات الدولية غري 

 عملية مجع التربعات من أكثر السمات اهلامة يف املنظمات الدولية تعترب. احلكومية الشرعية األخالقية
غري احلكومية ومنها منظمة العفو الدولية  ،حيث تعمل على ختصيص أعضاء هلا جلمع التربعات، 

احلصول على املنح،وإبقاء العالقات مع املتربعني احملتملني، كما حتتاج  أجلوكتابة االقتراحات من 
مساعدا يف تطوير استراتيجياا جلمع  أجلواخلرباء من  نأن يقدمها األكادمييو للخربة اليت ميكن

فكثريا ما يتم الربط بني شرعية املنظمة وحجم ما جتمعه من تربعات فاملنظمة اليت حتظى . التربعات 
بشرعية اكرب، هي تلك اليت جتد دعما من األفراد الذين تساعدهم، ومن األعضاء املنضمني إليها، 

فمثال . السيما الدعم املادي واملقصود به هو التمويل وخمتلف التربعات اليت حتصل عليها....ومؤيديها،
جنيه استرليين شهريا بشكل منتظم إضافة إىل  600.000تتلقى من عامة الناس حوايل  Oxfamمنظمة 

على الدعم  Oxfam لائتالف املاحنني العرضيني، وكذا احلكومات وعلى مستوى اململكة املتحدة حتص
متطوع، كما تتلقى مساعدة من كربى املؤسسات اإلعالمية،   20.000التطوعي اهلائل حول 

الذين قد خيالفوا الرأي يف طرق عملها، لكن حجة دعمهم هلا تكمن يف االحترام  كادمييوناأل
ملتقدمة وهي واالعتراف بالدور الذي تقوم به، وهذه هي ثقافة العمل التطوعي وأمهيته يف الدول ا

الثقافة اليت صنعت الفارق بني املنظمات غري احلكومية الناشطة يف الدول املتقدمة، والدول النامية، 
وعندما تدرك املنظمة  الدولية غري احلكومية أا مدعومة شعبيا ورمسيا، فهذا األمر يعد حافزا هلا 

ألصل احلقيقي لشرعيتها ومصداقيتها مثل هذا الدعم تعتربه ا¤ Oxfamبشكل عملي، بالنسبة ملنظمة 
150.  

صحيح أن املنظمات الدولية غري احلكومية تتميز بأا منظمات غري رحبية وال تعتمد على التمويل       
تغطية تكاليف العمليات والربامج واملشاريع اليت تقوم ا، إال أن هناك بعض  أجلاحلكومي من 

املنظمات اليت تنشط يف جمال املساعدات واإلغاثة الدولية يف املنظمات تتلقى مثل هذا التمويل السيما 
فهناك طرح يرى بعدم . وقت األزمات والكوارث،و خلق هذا النوع من املنظمات الكثري من اجلدل

لكن مثة أسباب موضوعية . ألا متول من طرف احلكومات"  غري حكومية "اعتبار هذه املنظمات 
                                                   

ت ،والؤسسات والشركات تعرف على اا املرتلة اليت حتتلها او الوضع القانوين الذي تتمتع به ،حبيث ميكنها العمل يف أي وقت كان ،مبوافقة االفراد واحلكوما قد. احل.غ.شرعية م ∗
واما unمن ميثاق  71ية ،فقد مت االعتراف ا وفق املادة وتنتج هذه الشرعية من القانون واملبادئ االخالقية الدول.وباقي املنظمات غري احلكومية االخرى املنتشرة حول العامل 

 ،كما أن اعضاءها حمميون يف فترات احلروب والرتاعات اإلنساين،والقانون الدويل  اإلنسانفهي تدير قضاياها انطالقا من قانون حقوق  اإلنساناملنظمات الناشطة يف جمال حقوق 
  .   مبوجب القوانني الدولية 
150  Hugo Slim، By What Authority? The Legitimacy and Accountability of Non-governmental 

Organisations.( Geneva: International Council on Human Rights Policy،2002)،p13  
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بت أننا لو استثنينا هذا النوع من املنظمات من قائمة املنظمات غري ن الواقع يثتفند هذا الرأي، أل
احلكومية فلن يبقى إال عدد قليل جدا من املنظمات الدولية غري احلكومية على اعتبار أن جل املنظمات 

اليت ترى أن )  I.G.Os(ويساند هذا الطرح املنظمات ما بني حكومية . تتلقى هذا النوع من الدعم
تشاري الذي حتظى به املنظمات غري احلكومية على مستوى األمم املتحدة، يفرض أن الوضع االس

تتلقى هذه املنظمات أحيانا متويال حكوميا، بشرط أن يكون هذا التمويل بشكل معلن ومفتوح حىت 
ال يكون هناك جمال أمام احلكومات للضغط على املنظمات غري احلكومية أو ممارسة أي نوع من 

األخرى  ةأما يف ما يتعلق مبنظمة العفو الدولية فهي كغريها من املنظمات غري احلكومي. 151هاالتأثري علي
ال تتلق متويال من طرف احلكومات، بل تركز على مجع التربعات من خمتلف املتربعني، والذين تعتمد 

  :عليهم  منظمة العفو الدولية  يف متويل نشاطاا وتتمثل أهم مصادر التمويل لديها يف
وعلى رأس هذه املنظمات نذكر منظمة األمم املتحدة، : املنظمات الدولية والوكاالت التابعة هلا .1

فهذه املنظمة إضافة إىل منحها للوضع االستشاري ملنظمة العفو الدولية فهي أيضا تدعمها من خالل 
ة هلذه املنظمات كما أن الوكاالت التابعة هلا استطاعت أن توفر املساعد. املساعدات اليت تقدمها هلا

ن للوكاالت عالقاا املباشرة مع الربامج احلكومية التنموية أ عرب العمل املتعدد األطراف سيما و
ن أغري أن مثة اختالف هام بني دعم املنظمة األممية ودعم وكاالا فقد وجدنا ب. واحلقوقية واإلنسانية

لى عكس األمم املتحدة ورمبا هذا راجع الوكاالت تعمل بصفة مباشرة مع املنظمات غري احلكومية ع
للطابع الرمسي الغالب على املنظمة األممية من جهة وعلى سرعة ومرونة التحرك اليت متيز وكاالت 

 :من أمثلة هذه الوكاالت نذكر. األمم املتحدة وبعض املنظمات األخرى اليت تتعاون معها
 )UNICEF(اليونيسيف  ¤)International Labor Organization (ILO( منظمة العمل الدولية

. صندوق األمم املتحدة للسكان) UNESCO(،اليونسكو)UNDP(برنامج األمم املتحدة للتنمية 
)(UNFPA وغريها من الوكاالت والربامج  اليت متنح مساعدات ملنظمة العفو الدولية وباقي ،

  .152األخرى  ةاحلكومي املنظمات غري
تشكل البنوك واملصارف رافدا هاما من روافد اليت تعىن : ليميةالبنوك واملصارف العاملية واإلق .2

بتقدمي مساعدات مالية للمنظمات غري احلكومية، و تتلقى منظمة العفو الدولية بعض املساعدات 
والقروض من هذه املصارف، ال سيما تلك اليت تم بالتنمية املتعددة األطراف، وتدعم هذه املصارف 

حلكومية على الرغم من أن الدول واجلهات الرمسية تعد من املسامهني نشاطات املنظمات غري ا
 the African(البنك اإلفريقي للتنمية :الرئيسيني يف هذه املصارف والبنوك على سبيل املثال نذكر 

Development Bank(  ومقره ساحل العاج،البنك األسيوي للتنمية Asian Development Bank 
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152 Jack K. Boyson ¤ Resources for Mobilizing Funding for Development Projects،( Maryland، 
International Youth Foundation¤ August 2001)،p.4. 
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 the European Bank for( وإعادة البناء ةنك األورويب للتنميومقره يف الفلبني، الب
Reconstruction and Development(  والبنك ةومقره اململكة املتحدة، املصرف األمريكي للتنمي ،

 .اخل..الدويل،
املؤسسات الدولية كيانات مستقلة عن : International Foundations املؤسسات الدولية .3

ات ومنح هامة للمنظمات الدولية غري احلكومية، وتتمثل مداخيل هذه احلكومات تقدم مساعد
املؤسسات يف هبات املتربعني واألغنياء، الشركات، وفقا لنظام مجع التربعات الثابت، ومن أمثلة هذه 

 Kaiserاألمريكية، مؤسسة عائلة القيصر األمريكية  W.K. Kelloggمؤسسة :املؤسسات نذكر
Family Foundationسسة فورد األمريكية ، مؤthe Ford Foundation وغريها من املؤسسات ،

 .املنتشرة عرب العامل
ة جيدة لنشاطها ومن منطلق  العديد من الشركات العاملية حتاول إعطاء صور: الشركات العاملية .4

ت املسؤولية االجتماعية اليت تم ا جند أن الشركات تشكل بدورها مصدرا من مصادر متويل املنظما
يف   MicroSoftشركة ماكروسوفت  : الدولية غري احلكومية، ومن أمثلة هذه الشركات نذكر

  ....يف اليابان، Sonyالواليات املتحدة،وشركة سوين 
متثل أحد مصادر التمويل، وهي تتميز بتركيزها يف جماالت حمددة : اهليئات غري احلكومية الدولية •

فهذه . Action Aidنذكر من أمثلة هذه املنظمات . 153..، التعليم،التنمية، اإلغاثة، الصحة، البيئة: مثل
املصادر وغريها، هي من تتوىل متويل املنظمة إضافة طبعا إىل اشتراكات األعضاء، وهذا ما جينب 

 .املنظمة الكثري من املشاكل  اليت قد تنشأ إذا ما مولت من طرف جهات حكومية
ن مثة دول متول نشاط منظمة العفو الدولية من أول من ترى بعلى الرغم من ذلك فهناك من الد      
تقادات من طرف املنظمة على مستوى نفالصني مثال طالتها العديد من اإل. أن خيدم أجندة معينة أجل

سجلها احلقوقي، حيث يتم ختصيص جزء هام من تقارير  السنوية للمنظمة عن الصني وحالة سجناء 
فمؤخرا مت منح جائزة نوبل السالم . ات احلكومية على النشطاء احلقوقينيالرأي فيها، وازدياد الضغوط

لناشط صيين موجود يف احد السجون الصينية كمحاولة لتسليط الضوء على ما تعانيه هذه الفئة من 
اليت تفسرها على أا تصب يف صاحل الواليات املتحدة  تتقاداناضطهاد وترفض الصني هذه اإل

. متول هذه املنظمة وبالتايل فتقاريرها عارية عن الصحة - حسب الصينيني-  والدول الغربية اليت
فالتمويل يشكل ورقة هامة وخطرية بالنسبة للعفو الدولية، و يف قراءة سريعة للتقارير اليت أصدرا 

تقادات نادرا ما تطال الواليات املتحدة نن اإلأاألخرية جند  10منذ السنوات  –على األقل  –املنظمة 
قل حدة من أكانت  إنتهاكات ونها تعرف أيضا بعض اإلعلى الرغم من أن...أو بريطانيا أو أملانيا  

األمريكي والذي يقبع فيه مئات السجناء دون حماكمة " غوانتناموا"دول أخرى، مثال ذلك معتقل 
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ظمة، ناهيك ، ومع ذلك ال يتم اإلشارة إليها بشكل دائم يف تقارير املن2001سبتمرب  11منذ أحداث 
الغجر يف فرنسا، املسلمون يف : عن عمليات التمييز اليت تعاين منها بعض األقليات يف الدول األوروبية

ال يتم احلديث عنها بشكل مستمر ،فكل ذلك يضر مبصداقية املنظمة وقد يؤكد ... بريطانيا وأملانيا 
فاملنظمة . نشاط منظمة  العفو الدوليةأحيانا على فرضية غياب الشفافية فيما يتعلق باملمول األساسي ل

  .، حىت تزداد مصداقيتها أكثراليت تصلها مطالبة باملزيد من الشفافية يف ما يتعلق باألموال
  الشفافية على مستوى إدارة املعلومات: املطلب الثاين 

ية غري لتسهيل الضغط والدفاع الذي متارسه منظمات اتمع املدين وخباصة املنظمات الدول       
احلكومية البد من أن يسمح هلا بالوصول إىل عملية اختاذ القرارات احلكومية واملعلومات الكافية، على 
اعتبار أن احلق األساسي هلذه املنظمات الالرحبية؛ هو الدفاع والضغط اللذان ال يقومان إال على توفر 

بد أن يكفل على مستوى القوانني املعلومة ال إىلاملعلومات الكافية والصحيحة، لذلك فحق الوصول 
وتويل املنظمات غري احلكومية مبختلف أنواعها أمهية قصوى للمعلومات وضمان . 154الوطنية والدولية 

ن هذه املعلومات بقدر مصداقيتها ودقتها تكون مصداقية املنظمة غري احلكومية مصادر موثوقة هلا، أل
للمنظمة غري احلكومية وذلك حسب نوع النشاط  ،وختتلف مصادر احلصول على املعلومة بالنسبة

نوع معني من املعلومات،  إىلال البيئة حتتاج جمالذي متارسها فاملنظمات غري احلكومية الناشطة يف 
. كذلك األمر بالنسبة للمنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال الصحة أو يف جمال حقوق اإلنسان

احلصول على املعلومات بالنسبة للمنظمات غري احلكومية  وبشكل عام ميكننا أن نلخص أهم مصادر
  :من خالل الشكل التايل

                                                   
154 Neilma،Gantner،Helen،Morris،”Toward an enabling legal environment for civil society “،The 
international journal of Not-for-Profit law ،Jssu1 .November ،Kenya،2005.p،06 . 
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  ميثل اهم مصادر املنظمات غري احلكومية للحصول على املعلومات )  05:(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
Steve W. Witt ¤op¤cit¤p14  .                                                                                املصدر :  

         
أزمة شفافية كبرية على مستوى إدارة  ةشهدت العديد من املنظمات الدولية غري احلكومي      

املعلومات، وهذا ما وضعها يف قفص االام حول مصداقيتها ،خاصة يف ما يتعلق بكيفية التعامل مع 
بني حجبها أو تقدمي معلومات غري دقيقة، إضافة إىل هذا تشعر املنظمات املعلومات اليت حتصل عليها ،

محاية  أجلمن  الدولية غري احلكومية بأا مضطرة إىل حجب املعلومات، واحلقيقة عن الناس أحيانا؛
. 155فهي قد تلجا إىل ذلك حلماية نفسها وبقاء عملها يف تلك الدول  نفسها من رد فعل احلكومات،

ت جوهرية يف طريقة التعامل مع املعلومات بني الفواعل احلكومية والفواعل غري احلكومية مثة اختالفا
تسيطر على كم هائل من املعلومات البعض منه ميكن  –حبكم عملها –احلكومة :،فإذا كانت مثال

 املنظمات الدولية غري إنف والبعض األخر خيضع ملبدأ السرية حرصا على مصاحل الوطن، االطالع عليه،
احلكومية ما يتوفر لديها من معلومات يسهل االطالع عليه،فهي حبكم تكوينها ال تعرف مبدأ السرية 

لذلك ختشى بعض احلكومات من السماح هلذه . 156،بل إن قواعد العمل ا تقوم على أساس الشفافية 
                                                   

155 Neilma،Gantner،Helen،Morris،op، cit ،p،3 
. 51،ص، 2005السنة االوىل  اوكتوبر  10العدد) املركز الدويل للدراسات املساقبلية واالستراتيجية ،"(احلوكمة "سامح ، فوزي ،  156  

جملس تنسيق املنظمات الدولية غري 
 INGO احلكومية

 لعالقات العامة ووسائل اإلعالم اخلبارية ا

 وكاالت التمويل
 معلومات املنظمات غري احلكومية 

 )قومية (وطنية  -الوكاالت فوق

 فئات املستهدفة والزبائن ال )احلكومي(املعلومات والتشريع الدويل 
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بة للمنظمات غري املنظمات من الوصول إىل املعلومات احلساسة ،واليت تعتربها الدول خطا امحرا بالنس
  .ن هذه األخرية ال تتمتع مببدأ السريةأ احلكومية سيما و

وبفضل  تهاكات اليت متس حقوق اإلنسان،نيف جمال حقوق اإلنسان تتعلق املعلومات حبجم اإل       
وتسجليها مث  السيما على مستوى توثيق املعلومات، ما متلكه منظمة العفو الدولية من إمكانيات،

أن متلك معلومات دقيقة عن حالة حقوق اإلنسان يف خمتلف الدول نت املنظمة من حفظها متك
وما زاد  تهاكات اليت متس خمتلف الفئات،نعدد السجناء،ضحايا الرتاعات ، عدد وحجم اإل :واألقاليم

يف حجم ونوع املعلومات اليت حتوز عليها منظمة العفو الدولية هو عدد الفروع واهلياكل التابعة هلا 
وبذلك أصبحت مصدرا للمعلومات اخلاصة حبقوق اإلنسان وكثريا ما . واملنتشرة يف معظم دول العامل

نظرا ملا حتوز عليه من معلومات وأيضا  تلجا إليها الدول ومندوبوها على مستوى املنظمات الدولية،
غولدستون "قاضي فمثال يف التقرير الذي أعده ال .للمصداقية الكبرية اليت حتظى ا هذه املعلومات

، كما ر منظمة العفو الدولية بشكل كبريمت االعتماد على تقاري ،2009اخلاص باحلرب على غزة عام "
كان احلال يف منطقة دارفور، حيث اعتمدت حمكمة اجلنايات الدولية يف إصدارها لقرار توقيف 

واليت استقتها من  الدولية،الرئيس السوداين عمر البشري على املعلومات اليت وثّقتها منظمة  العفو 
  .نطقة، اليت تعرف توترا كبريااالتصال املباشر بالضحايا وذويهم يف هذه امل

فالشفافية على مستوى إدارة املعلومات تعين أن تكشف منظمة العفو الدولية عن املعلومات اليت لديها 
واملؤسسات  وعن مصادر تلك املعلومات بشكل دقيق ،ودوري سواء للحكومات أو للمنظمات

لكن بسبب طبيعة النشاط يف جمال حقوق اإلنسان  قد ال تكون منظمة العفو الدولية  قادرة  الدولية،
ن تكون شفافة  وهذا هو أومع ذلك فهي مطالبة ب. بشكل دائم على أن تكشف مصادرها واتصاالا

فمنظمة العفو الدولية تعترب  جوهر أزمة الشفافية اليت تعاين منها املنظمة على مستوى إدارة املعلومات،
أن هناك معلومات ليست للنشر بالتايل ال تتضمنها معايري الشفافية اليت تطال جوانب أخرى من عمل 

  .157املنظمة

  على مستوى إدارة التقارير الدولية الشفافية:املطلب الثالث
فضح  أجلمن  احلكومية،تعترب التقارير أداة من األدوات الفعالة اليت تستخدمها املنظمات غري       

و فاعلية تقارير املنظمات الدولية غري . تهاكات ،وجتاوزات احلكومات يف جمال حقوق اإلنسان ناإل
قدرة هذه األخرية على توثيق املعلومات اليت تبين عليها موقفها :على احلكومية تعتمد بالدرجة األوىل

رير من رؤية يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان جتاه قضية ما، وأيضا ما ميلكه القائمون على هذه التقا
وتعد التقارير من الوسائل .وقدرم على تدعيم مواقفهم مبواقف جهات قضائية دولية وإقليمية معتمدة

اليت تعتمد عليها منظمة العفو الدولية  يف أداء عملها ، إذ ال ميكن أن يكتمل عمل أي منظمة غري 
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ها ويكون إصدار هذه أجلوافق مع القضايا اليت تنشط من حكومية دون إصدار التقارير واليت تت
تقادات املوجهة  ملنظمة العفو الدولية، من طرف احلكومات أو نومعظم اإل. التقارير بشكل دوري

حيث ترى فيها الدول مثال أا عارية عن الصحة . املنظمات الدولية تتعلق ذه التقارير اليت تصدرها
كما ترى فيها الكثري من الدول النامية  - أو  ى فيها مساسا بسيادا،أو تتضمن تناقضات، وقد تر

ويزداد . أا ختدم أجندات خارجية تعادي الدولة أو تتربص ا - وذات األنظمة السياسية املغلقة 
تقادات إنكما توجه .تقاد هلذه التقارير ألا متس قضايا تعترب حساسة جدا بالنسبة للدولنحجم اإل
بعض املنظمات  إنّ إىل ظمات  الدولية غري احلكومية ألن هناك بعض التقارير الرمسية تشريكبرية للمن

الدولية غري احلكومية وعلى الرغم من جو االستقاللية واحلياد  الذي تعمل فيه إال أا تعمد إىل تقدمي 
إىل أزمة  وتصب يف نفس أهداف دول معينة وهذا ما يؤدي تقارير حسب الطلب  ختدم سياسة معينة،

فهي تشكل  التقارير اليت تصدرها منظمة  العفو الدولية  على درجة كبرية من األمهية،. الشفافية
لذلك يصحب هذه التقارير يف كثري من األحيان ضجة إعالمية واسعة  ضغطا قويا على احلكومات،

رفض التقرير و تلقي تقادات شديدة من اجلهات الرمسية اليت تنقبل وبعد إصدار التقرير،كما يتعرض إل
تارة أخرى، وبذلك تشكك يف مدى  سوالتسيي اامات عديدة على املنظمة متهمة إياها بالتحيز تارة،

  .ومدى دقة املعلومات اليت استندت عليها مصداقيتها،
إن عملية إعداد التقارير على مستوى منظمة  العفو الدولية  ال تتم فقط عرب املعلومات اليت       
أعضاء املنظمة يف خمتلف الفروع املنتشرة حول العامل ،بل يشارك يف صياغتها خرباء  جيمعها

واألمر ال يتعلق فقط بتقارير املنظمات  خمتصون مبجال حقوق اإلنسان والقانون الدويل، نكادمييوأو
تعاون بني احلقوقية ،بل يف خمتلف ااالت اليت تعمل فيها املنظمات غري احلكومية جند هذا النوع من ال

فنجد مثال  ∗) Advisory Group (  اموعات االستشارية  :ـاملنظمات غري احلكومية وما يسمى ب
واملنظمات ...املنظمات  الدولية غري احلكومية البيئية حتتاج خلرباء حول املاء ومستويات التلوث 

اء يف جمال قوانني الشركات أو الدولية غري احلكومية الناشطة يف جمال مكافحة الفساد قد تلجأ إىل اخلرب
تخابات أو األعمال املصرفية أما املنظمات الدولية غري احلكومية املهتمة بقضايا حقوق نإدارة اإل

إذ ال ميكن أن  .158اإلنسان فهي حتتاج إىل اخلربة يف جمال الفحوصات الطبية ،واالتفاقيات الدولية 
ا بلغت مستويات املعرفة لديهم مبجال نشاطهم،ال نتصور بأن األفراد املشكلني هلذه املنظمات مهم

بستيمية، واليت تبقى استشارية يف ميكن أن يعملوا مبعزل عن الدعم الذي يقدمه اخلرباء أو اجلماعات اإل
النهاية، أي أن ما تقدمه من معلومات ال يتعدى االستشارة، ذلك أا ال تلزم هذه املنظمات بشيء، 

. يت تقدمها هذه اجلماعات ال تتجاوز املسامهات التقنية أو األكادميية فقطكما أن معظم املسامهات ال
إن أمثال هؤالء اخلرباء ال ميكننا أن جند أمساءهم على التقارير أو البيانات اليت تصدرها املنظمات غري  

                                                   
.ينة ،اليت حتتاجها املنظمات غري احلكومية يف الدفاع عن خمتلف القضايا واملواضييع هي جمموعة من اخلرباء ،الذين ميلكون مهارات وجتارب مع  ∗  

158 Richard، Holloway Establishing and Running an Advocacy NGO(Pact Lusaka، 1998).p،07 
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احلكومية ،ومع ذلك فخربم مطلوبة جدا حىت تكون التقارير الصادرة على درجة عالية من 
  .159رافية الإلحت

التقارير السنوية اليت تصدرها  إىلاحلديث عن الشفافية على مستوى إدارة التقارير البد أن يقودنا 
إضافة إىل تقرير   . 2010وسنسلط الضوء على التقرير الذي أصدرته املنظمة عام  منظمة العفو الدولية،

  .التركيز عليه يف هاذين التقريرين  هم مامتّأ،و 2012
  :160أهم ما جاء يف هذا التقرير  : 2010منظمة العفو الدولية لعام تقرير / أ
املنظمة إن بعض  قالتوبلداً،  159يف  تهاكاتنالتقرير اإل يوثّق  :إصالح نظام العدالة الدولية. 1 

بإصرارها على البقاء فوق القانون  ق التقدم يف جمال العدالة الدولية،ياحلكومات القوية ذات النفوذ تع
تقادات، وبإحجامها عن التحرك إال يف نحلفائها من اإل يتعلق حبقوق اإلنسان، وبدأا على محايةفيما 

 وقال كلوديو كوردوين، القائم بأعمال األمني العام .من الناحية السياسية احلاالت اليت تراها مالئمةً هلا
والظلم، مما يدفع  فشي القمعالفجوة يف نظام العدالة الدولية تؤدي إىل ت"ملنظمة العفو الدولية، إن 

 ."والفقر تهاكات واالضطهادنمباليني البشر إىل هوة اإل
 العفو الدولية أن الفجوة يف نظام العدالة قد أدت إىل حلقة مقيتة من القمع يف خمتلف ورأت منظمة

صنوف  أحناء العامل، حيث سجلت البحوث اليت أجرا املنظمة وقوع حاالت التعذيب وغريه من
بلداً، وفرض  55عن  بلداً، وحدوث حماكمات جائرة فيما ال يقل 111عاملة السيئة فيما ال يقل عن امل

سجناء رأي فيما ال يقل عن  احتجاز بلداً، باإلضافة إىل 96قيود على حرية التعبري فيما ال يقل عن 
 .بلداً 48
يقيا، شهد العام املنصرم ويف الشرق واألوسط ومشال إفر :الثورات العربية واألحداث يف آسيا . 2

 تقادات، يف بلدان مثل تونس والسعودية وسوريا، ومن القمعنعدم تسامح احلكومات مع اإل أمناطاً من
من يتحدون  ويف آسيا، صعّدت احلكومة الصينية من ضغوطها على. املتصاعد، كما هو احلال يف إيران

فرّ اآلالف من ديارهم  اإلنسان، بينما سلطتها، وأقدمت على اعتقال ومضايقة املدافعني عن حقوق
  .الشمالية وميامنار كورياللنجاة من القمع الشديد ومن الضائقة االقتصادية يف 

تهاكات، نملن عانوا من اإل إقرار العدالة يوفر اإلنصاف واحلقيقة. فعالة احلاجة إىل عدالة دولية .3
اإلنسان، ويؤدي يف اية املطاف إىل عامل  تهاكات حقوقإنوميثّل رادعاً حيول دون وقوع مزيد من 

 ."أكثر أمناً واستقراراً
الدولية مبا حتقق من تقدم أظهرته أحداث كثرية، بالرغم من املثالب اجلسيمة  ونوّهت منظمة العفو .4

من  ففي أمريكا الالتينية، أُعيد فتح التحقيقات يف عدد. العدالة على مدار العام املاضي يف ضمان
الزعماء السابقني،  م اليت سبق أن حجبتها قوانني العفو، كما صدرت أحكام تارخيية ضد بعضاجلرائ

                                                   
159  Richard، Holloway ، op cit.، p.07 

.قع االلكنروين للمنظمةمت نقله من املو.  2010تقرير منظمة العفو الدولية لعام   160  
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بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية؛  من بينها احلكم ضد رئيس بريو السابق ألربتو فوخيموري، إلدانته
إلدانته بارتكاب عمليات تعذيب  واحلكم ضد رينالدو بيغنوين، آخر حاكم عسكري لألرجنتني،

، باستثناء احملاكمة اجلارية "اخلاصة بسرياليون احملكمة"كما اختتمت مجيع احملاكمات أمام . تطافواخ
إضافة إىل هذه النقاط حترص املنظمة  يف تقريرها على توضيح  .تيلور لرئيس ليبرييا السابق تشارلز

العديد من  ن هذه التقرير يؤخذ عليهألكن الحظنا ب.حالة حقوق اإلنسان يف كل دولة على حدى
  :النقاط تتمثل يف

عربت منظمة العفو الدولية عن املؤشر االجيايب الذي قامت به حمكمة العدل الدولية بإصدارها أمر  •
عمر البشري بسبب ارتكابه جلرائم ضد اإلنسانية يف دارفور واعتربت املنظمة "اعتقال الرئيس السوداين 

 أجلن تضغط من أ؟ يف حني مل تستطع ....لقانوننه ال احد فوق اأ تصارا للعدالة وإنهذا األمر 
تهاكات اليت يقومون ا يف العراق نحماكمة اجلنود األمريكيني أو املسؤولني اإلسرائليني بسبب اإل

 .،واالراضي الفلسطينية احملتلة 
احلرب على غزة ،وظهرت فعال صحة  نأأشارت املنظمة يف هذا التقرير إىل تقرير غولدستون بش •
مل تستجب " :دات اليت وجهت للمنظمة وهي مساواا بني  اجلاين والضحية، حيث قالت تقاناإل

جملس حقوق "الواردة يف تقرير غولدستون، الصادر عن  بعد للتوصيات" محاس"إسرائيل وحركة 
حيث . تهاكات اليت ارتكبت خالل الرتاع يف قطاع غزةناحملاسبة عن اإل تدعو إىل ، واليت"اإلنسان
 ".نزاع" :ما جرى يف غزةاعتربت 

حيث  :احليادية يف استخدامها للمصطلحاتمل يكن هذا التقرير على درجة عالية من الشفافية و
، واإلجراءات القمعية "تقاداتإن"جمرد ...وليبيا، ومصر، اعتربت الثورات العربية اليت قامت يف تونس،

أمناط من "مسيت حسب املنظمة بأا  تهجتها تلك األنظمة يف تعاملها مع األحداثإنالصارخة اليت 
 .فموقفها من تلك الثورات مل يكن واضحا ومنتصرا إلرادة شعوب املنطقة  عدم التسامح

 2012يف أحدث تقرير نشرته منظمة العفو الدولية لعام  :2012تقرير منظمة العفو الدولية لعام / ب
  :يف هذا التقرير مت التركيز على حالة حقوق اإلنسان يف العامل،واهم ما جاء

 .االجتار باألسلحة نأدعت إىل اعتماد معاهدة قوية بش •
بتقاعس قادة الدول ،وعجز جملس األمن الدويل يف ما خيص هذه املعاهدة   أمستهحتدثت عن ما  •

لقد امتد تقاعس القادة إىل شىت دول العامل  :"عن ذلك بقوله" سليل شيت "وعرب أمني عام املنظمة 
. بالالمباالة وأضي، إذ كان السياسيون املسؤولون يواجهون االحتجاجات بالوحشية خالل العام املا

ويتعني على احلكومات أن تربهن على شرعية وجودها يف موقع القيادة، وأن ترفض الظلم، وذلك 
لقد حان الوقت إلعطاء األولوية ملصاحل البشر قبل مصاحل . األقوياءحبماية املستضعفني واحلد من نفوذ 

 ".شركات وللحقوق قبل األرباحال
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ما  نأواختاذ موقف بش عن وجود تقاعس دويل فيما خيص التدخل يف سريالنكا، التقريرحتدث  •
 .أمسته اجلرائم ضد اإلنسانية يف سوريا

جل أإىل ضرورة أن يتم حتويل القضية السورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية من  املنظمةدعت  •
وغياب التصميم لدى قادة  لكن عربت املنظمة عن وجود تقاعس، ارتكبت،التحقيق يف اجلرائم اليت 

استخدام الفيتو أكثر من مرة ملنع (الدول يف إشارة إىل روسيا والصني ،واليت رأت أن مواقفهما 
 .هذا املوقف هو مبثابة خيانة للشعب السوري نأرأت ب) استصدار قرار ضد سوريا

دولة، كما يوثّق حاالت  93احلق يف التعبري فيما ال يقل عن يوثق التقرير للقيود املوجودة على  •
دولة، وكان ذلك  101أو غريه من صنوف املعاملة السيئة فيما ال يقل عن  للتعذيبألشخاص تعرضوا 

إن " :وعرب أمني عام املنظمة عن هذا بقوله ".يف كثري من احلاالت بسبب مشاركتهم يف مظاهرات
ومن مث، ينبغي على . كان طغيام، ال تكفي لتحقيق تغيري طويل األمد اإلطاحة ببعض القادة، مهما

احلكومات أن تعزز حرية التعبري، سواء داخل بالدها أو خارجها، وأن تأخذ املسؤوليات الدولية على 
 ".حممل اجلد، وأن تعمل على إقامة نظم وهياكل تكفل العدالة واحلرية واملساواة أمام القانون

معاهدة "على القادم، من أجل املوافقة  جويليةاجتماع األمم املتحدة يف أن  التقريرا كما جاء يف هذ •
اختبار للسياسيني املسؤولني ملعرفة ما إذا كانوا سيعطون األولوية  سيكون مبثابة"االجتار يف األسلحة

من الدويل فبدون معاهدة قوية، سوف يكون دور جملس األ. للحقوق بدالً من املصاحل الذاتية واألرباح
لإلخفاق، إذ متلك الدول ذات العضوية الدائمة يف الس حقاً مطلقاً  عرضةًكحارس للسالم العاملي 

 .لالعتراض على أي قرار، بالرغم من أا أكرب مورد لألسلحة يف العامل
  2012يسلط عليها الضوء يف تقرير منظمة العفو الدولية للعام تهاكات احلقوقية اليت ناإلومن بني 

  :نذكر
. أن الدول األكثر قمعاً، مبا يف ذلك الصني، تسخّر كل عتادها األمين من أجل خنق االحتجاجات •

  .املريع حلقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية الوضعومل يكن هناك أي حتسن يف 
لواقعة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا كان يتردد عالياً يف البلدان اإلفريقية ا نتفاضاتاإلأن صدى  •

جنوب الصحراء الكربى، ولكن القوة املفرطة استخدمت ضد احملتجني يف بلدان شىت، من أنغوال إىل 
  .السنغال وأوغندا

تكتسب زمخاً يف األمريكيتني، وكثرياً ما دفعت عموم الناس إىل  االجتماعيةأن االحتجاجات  •
د من النشطاء للتهديد والقتل يف وقد تعرض عد. مواجهات مع املصاحل االقتصادية والسياسية القوية
  .بلدان شىت، من بينها الربازيل وكولومبيا واملكسيك

يار االحتاد السوفييت إاألنشطة املدنية، وشهدت البالد أكرب مظاهرات منذ  تنامتيف روسيا،  •
  .السابق؛ ولكن األصوات املعارضة تعرضت لإلمخاد والقمع بشكل منظم
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وأقدمت . ذات مغزى يف بلدان مثل تركمنستان وأوزبكستان تغرياتمل تظهر أية دالئل على حدوث 
من سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان هناك ألم  16أذربيجان على قمع حرية التعبري، وال يزال 

  .2011جاهروا برأيهم يف عام 
جملس األمن الدويل،  نّأجنوب السودان، إال  استقاللدلع العنف يف أعقاب التصويت على إن •
تهاكات، مبا يف نكذلك جملس األمن والسلم يف االحتاد اإلفريقي، تقاعسا مرة أخرى عن إدانة اإلو

ذلك عمليات القصف العشوائي دون متييز اليت شنتها القوات املسلحة السودانية، أو قيام احلكومة 
  .السودانية بإغالق الواليات املتضررة يف وجه املنظمات اإلنسانية

األوسط ومشال إفريقيا على االهتمام العاملي؛ فقد تأججت  الشرقفاضات يف تنبينما هيمنت اإل •
فقد أصبحت حكومة إيران أكثر عزلةً، ومل تظهر أي . املشاكل األخرى اليت طال أمدها يف املنطقة

تسامح مع املعارضة، واستخدمت عقوبة اإلعدام بشكل منظم وال يفوقها يف ذلك سوى الصني، بينما 
وواصلت إسرائيل حصارها لقطاع غزة، مما يطيل من أمد . محالت قمع على احملتجني شنت السعودية

واستهدفت . األزمة اإلنسانية هناك، كما واصلت توسيع املستوطنات غري القانونية يف الضفة الغربية
الفلسطينيتني أنصار احلركة األخرى املنافسة، وتبادلت القوات " محاس"وحركة " فتح"كل من حركة 

  .سرائيلية واجلماعات الفلسطينية املسلحة شن اهلجمات الثأرية يف غزةاإل
من السجناء السياسيني،  300بإطالق سراح ما يزيد عن  األمهيةاختذت حكومة ميامنار قراراً بالغ  •

ن هذه اإلصالحات بدت حمدودة مع أإال . تخاباتنالترشح يف اإل أونغ سان سو كيمما أتاح للسيدة 
حقوق اإلنسان املتعلقة بالرتاع يف مناطق األقليات العرقية، وكذلك تعرض النشطاء  تهاكاتإنتصاعد 

  .للمضايقة واالعتقال
تهاكات ضد جتمعات السكان األصليني يف األمريكيتني من أجل استغالل املوارد نتصاعدت اإل •

ريقيا، وتزايد بسبب ميوهلم اجلنسية أو هويتهم النوعية يف إف أشخاصالطبيعية، وتزايد التمييز ضد 
استخدام العبارات اليت تنطوي على كراهية لألجانب من بعض السياسيني يف أوروبا، كما تزايدت 

  .احتماالت التعرض ألعمال إرهابية على أيدي منظمات إسالمية مسلحة يف إفريقيا
  :فذكر أما عن أهم االجيابيات اليت سجلها التقرير حلالة حقوق اإلنسان

 .التقدم تنامي االجتاه العاملي إللغاء عقوبة اإلعدامكان من بني دالئل  •
، واخلطوات التارخيية األمريكيتنيتهاكات اليت وقعت يف املاضي يف بلدان ناوي احلصانة عن اإل  •

حنو إقرار العدالة يف أوروبا، والقبض على اجلنرال راتكو مالديتش وزعيم الصرب الكرواتيني غوران 
مة عن اجلرائم اليت ارتكبت يف احلروب اليت شهدا يوغسالفيا السابقة هازيتش لكي يواجها احملاك

    .خالل عقد التسعينيات من القرن العشرين
وهو يشكّل مرجعا هاما لكل من يهتم  ،ما نشرته املنظمة آخرهو  2012تقرير منظمة العفو الدولية 

احلقوق من سجن تهاكات ونحيث ركز على خمتلف اإل مبجال حقوق اإلنسان يف العامل،
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العفو ويدل على حجم العمل الكبري الذي تقوم به منظمة  ،وميس خمتلف مناطق العامل..تعذيبو
وهي ال تكتف بإصدار التقرير بل  جل مراقبة وضع حقوق اإلنسان،أفروعها من  وخمتلفالدولية، 

لك على إرسال وهي تركز يف ذ ،اخللل جل تطبيق ما جاء فيه وحماولة إصالحأتضغط على الدول من 
العاملية  التقرير إىل كل دولة معنية به إضافة إىل إرسال نسخة منه إىل كربى املؤسسات اإلعالمية

وتستفيد من بيعه إذ ليس متاحا للجميع  .خمتلف اللغات ، كما تقوم بترمجته إىللضمان تغطية كافية له
  .االطالع على كامل التقرير فور صدوره
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  خالصة الفصل
منظمة العفو الدولية هي حركة عاملية يناضل أعضاؤها من  هذا الفصل تبني لنا أن من خالل

ويستند عمل املنظمة على حبوث دقيقة وعلى املعايري اليت اتفق عليها . أجل تعزيز حقوق اإلنسان
وتتقيد املنظمة مببدأ احلَيدة وعدم التحيز، فهي مستقلة عن مجيع احلكومات، . اتمع الدويل

وحتشد منظمة العفو الدولية يف . يديولوجيات السياسية، واملصاحل االقتصادية، واملعتقدات الدينيةواأل
إطار عملها نشطاء متطوعني، وهؤالء هم أناس يكرسون وقتهم وجهدهم طواعيةً للتضامن مع ضحايا 

  .تهاكات حقوق اإلنسانإن
ن جتعل أد استطاعت املنظمة وق ،سنة 50لقد مر على نشأة منظمة العفو الدولية أكثر من 

والوجه احلقيقي املعرب عن النظام الدميقراطي السليم  ،مركز إهتمام دويل وعاملي قضايا حقوق اإلنسان
حتسني سجلها احلقوقي وتتطلع كل عام إىل تقرير هذه  أجلفأصبحت الدول تتنافس فيما بينها من 

 . كبري و إعالمي وأكادميي ،ام رمسياملنظمة الذي حيظى باهتم
كل ما حققته املنظمة كان بفضل اآلليات اليت اعتمدت عليها فقد كانت حريصة على الوصول 

 ن وضع حقوق اإلنسان عرب جلان التحقيق اليت ترسلها إىل خمتلف املناطق،أإىل املعلومات الدقيقة بش
يز احلقوق عرب كما كانت حريصة على التعاون مع املنظمات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة لتعز

 ،فعالة وإصالح نظام العدالة والقضاء ما يؤسس حلماية ،ردع املنتهكنياآلليات القانونية الكفيلة ب
املختلفة اليت  إضافة إىل ذلك ركزت على دور التعليم يف جمال حقوق اإلنسان عرب املنشورات والتقارير

  .تصدرها بشكل دوري
كرب أظمات غري احلكومية وعلى مستويات خمتلفة  ومع ذلك تعد أزمة غياب الشفافية يف املن

تعاين منها منظمة العفو  وهي األزمة ذاا اليتاليت تعيق عمل هذا النوع من املنظمات،  التحديات،
حيث وبالرغم من األساليب اليت تنتهجها واآلليات اليت تعتمدها إال أا مل تسلم من االامات .الدولية

غايات معينة وهو  أجلن املنظمة تتلقى أحيانا متويال من جهات حكومية من أمنها  .اليت وجهت إليها
 .حمددة ن بعض التقارير اليت تصدرها املنظمة تصب لصاحل أطرافأ ما اضر بسمعة املنظمة خاصة و

ووفقا للتغريات  ،نيتها وفق للتحوالت اليت متر اإصالح ب إىلوتتطلع املنظمة على الرغم من كل هذا 
ا تطرأ على أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل حيث أدخلت الكثري من التعديالت على قانو اليت قد

جل معرفة مدى التقدم أكما ركزت على عملية التخطيط االستراتيجي احملدد زمنيا من  ،األساسي
الذي حترزه املنظمة وما هي أهم املشاكل اليت تعترض هذا التقدم كما هو احلال مع اخلطة 

  .2016غاية عام  إىل يجية املتبناة من طرف املنظمة حاليا واإلسترات
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  ةــامتاخل
جانب الفواعل الدولية  إىل ا ورئيسيالقد باتت املنظمات الدولية غري احلكومية تلعب دورا هام       

 –هذه املنظمات  نّأنت خمتلف التحوالت الدولية إذ بي ،يف خمتلف ااالت اليت تنشط فيها األخرى 
ضرورية  جدا  –مبا متلكه من قدرات وموارد  وما حتظى به من مصداقية السيما يف الدوائر الشعبية 

فهي متثل الرافعة  ،دئ الدميقراطية يف خمتلف األنظمةوترسيخ املبا احلوكمة املنشودة،تفعيل  أجلمن 
واليت تعاين اإلقصاء واليت وجدت يف  ،ات الشعوب السيما الفئات املهمشةاألهم اليت تعرب عن طموح

وبات هلذه  ،اليت أغفلت عنها الدول ،عن احتياجاا هذه املنظمات الفضاء الذي ميكنها من التعبري
  .موع يف اهليئات الدولية املختلفةالفئات صوت مس

لرمسية متكنت املنظمات الدولية غري احلكومية من بناء شبكة عالقات مع خمتلف األطراف ا         
فال  .خاصة يف جمال حقوق اإلنسانوضمان بقائها وتطورها  ،الرمسية، ما ساعد يف زيادة قواوغري 

شك أنّ قضايا حقوق اإلنسان حتتاج إىل شبكة واسعة من العالقات مع الفاعلني على مستويات حملية 
ية التشبيك يف عملها وطنية ودولية عاملية، وهلذا فقد أدركت املنظمات الدولية غري احلكومية أمه

  .وركزت عليه يف خمتلف األنشطة اليت تم ا
استطاعت املنظمات الدولية غري احلكومية من أن تفعل دورها  على مستوى إدارا للقضايا       

بسبب اعتمادها على مفاهيم العمل اإلداري احلديثة واستخدام الطرق الكفيلة بتحقيق نتائج  ،أكثر
هم من كل ذلك هو رب مستويات خمتلفة يف املنظمة واألالستراتيجي و التعلم عأفضل كالتخطيط ا

من خالل االهتمام بالتدريب هذا  ،اعي الذي يتمثل يف العنصر البشريتركيزها على رأس املال االجتم
عن املنظمة وقد رأينا كيف يساعد التدريب على زيادة كفاءة ادر الذي يعطي الصورة االجيابية الك

ملا تشكله من أمهية بالنسبة  ،القضايا خاصة قضايا حقوق اإلنسانة وتعزيز قدرا يف إدارة املنظم
تمعات على السواء فالعنصر البشري البدا وإدراكا واهتمام ،وعيا عليه أن يكون أكثر لألفراد وا

ن أكننا القول وعليه مي. ى هذا إال عرب االهتمام بالتدريب والتعلموال يتأت ،ألهداف ورسالة املنظمة
للمنظمات الدولية غري احلكومية دورا كبريا وحيوي يف جمال إدارة قضايا حقوق االنسان، حبيث ال 

و خمتلف املؤمترات أن يتم احلديث عن هذه القضايا سواء على مستوى املنظمات الدولية أميكن 
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له القدرة الكافية  الدولية، دون حضور قوي وفعال هلذه الكيانات اليت فرضت نفسها كشريك هام
  .على التعاطي مع هذا النوع من القضايا

وهذه الدراسة بينت لنا أنه سواء تعلق األمر حبماية حقوق اإلنسان أو بإصالح نظام العدالة       
أو بإجياد مقاربات مؤسسية لضمان محاية اكرب حلقوق اإلنسان؛ جتد املنظمات الدولية غري  الدولية،

مواجهة الدولة، اليت تكون أحيانا متورطة يف خمتلف اإلنتهاكات اليت تعرفها احلكومية نفسها يف 
 أيويف أحيان كثرية تقف ضد ....) الرتاعات، التضييق على العرقيات واألقليات (حقوق اإلنسان 

أو معاهدات دولية قد تكون يف غري صاحلها عل الرغم من إدراكها ألمهيتها يف جمال الدفاع  اتفاقيات
ق اإلنسان ومثال ذلك موقف بعض الدول الكربى من إنشاء حمكمة اجلنايات الدولية ، عن حقو

  ....واتفاقية أوتاوا 
الدولة  فكل هذه  واملمارسات تؤكد  العالقة التصادمية اليت تكون يف  كثري من األحيان بني

ى املصلحة اخلاصة واملنظمات الدولية غري احلكومية، فمنطق  كل منهما خمتلف؛ األوىل منطق مبين عل
حسابات ضيقة، بالتايل عملية التنسيق بني الطرفني يف  أيأما الثانية  فمنطق املصلحة العامة بعيدا عن 

ظل هذين املنطقني تبقى صعبة التجسيد السيما يف جمال حقوق اإلنسان، وهذه الوضعية تعيق كثريا 
غري احلكومية على غرار منظمة العفو إدارة قضايا حقوق اإلنسان بنجاح من طرف املنظمات الدولية 

  . الدولية
أدركنا  خالل هذه الدراسة أن طبيعة إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية جتلب هلا الكثري من        

الضغوطات، فنجاحات هذه املنظمات تزيد من حجم التضييق احلكومي عليها، ما جيربها على األخذ 
  .لها أو مصادر معلوماا ال سيما إذا تعلق األمر حبقوق اإلنسانمببدأ السرية يف ما يتعلق بتموي

وهذا يشكل حتد كبري أمام إدارة املنظمات الدولية للقضايا اليت تدافع عنها، فالشفافية تستوجب 
اإلعالن عن خمتلف األنشطة واألعمال اليت تقوم ا املنظمة، كما أن الشفافية يف جمال متويل املنظمات 

ية مثال يعد مقياسا هاما ملدى فعالية املنظمة وهامش احلركة لديها وبالتايل جناحها يف إدارة غري احلكوم
القضايا، ألن هذه الشفافية جتنبها ضغوطات الدول واملنظمات الدولية، وتزيد من مصداقيتها أمام 

  .اجلمهور الذي تتعامل معه
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تصدرها من العفو الدولية زيادة جناعة هذه   إىل جانب التمويل رأينا كيف تعمل التقارير اليت       
ازدواجية يف  ناملنظمة يف نضاهلا من أجل حقوق اإلنسان على الرغم مما يشوب بعض هذه التقارير م

و منظمة العفو الدولية تؤكد كثريا على ضرورة وجود مناخ . املعايري  أحيانا والتباس أحيانا أخرى
العفو الدولية يقدم تأييد املنظمة للتغيري الذي حدث يف بعض مناسب للعمل، فالتقرير األخري ملنظمة 

املناطق من العامل، وهو التغيري اليت رأت فيه أنه مثرة جلهودها يف جمال حق التعبري والتظاهر السلمي، 
اليت ركزت عليها منظمة العفو الدولية على اعتبار أا  –فلعل رياح التغيري اليت عرفتها هذه األقطار 

لعلها حتمل  - ر املناطق اليت حتتاج إىل تعزيز ومحاية أكرب حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية من أكث
وضعا جديدا يتيح تنسيق أكرب بني املنظمات الدولية غري احلكومية واحلكومات اجلديدة يف كل من 

ل حقوق ، إضافة إىل توفري مناخ صحي لعمل هذه املنظمات الناشطة يف جما.. مصر وتونس وليبيا و
إىل بيئة مناسبة متكنها من  –من أجل إدارة ناجعة للقضايا اليت تدافع عنها  - اإلنسان واليت حتتاج 

العمل يف ظل درجة عالية من الشفافية يف خمتلف املستويات ،فالبيئة اليت تعمل فيها املنظمات الدولية 
  . يا اليت تنشط فيها هذه املنظماتغري احلكومية متثل حافزا هاما من أجل  إدارة فعالة ملختلف القضا

منظمة العفو الدولية اليت تعد من أهم املنظمات ما خلصنا إليه من خالل هذه الدراسة، أن       
  :قامت بالدولية غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان 

 50ود منذ الكثري من املعاناة اليت مل يكن هلا وجسان حيث هناك نعلى صعيد حقوق اإلدور هام  •

 .عاما

 .سان ندور على صعيد إجياد اتفاقية ملناهضة التعذيب ،واليات األمم املتحدة للدفاع عن حقوق اإل •

عاما، واآلن  30عاما ،ولو حىت يف  50يف ما يتعلق بالعدالة  الدولية، مل تكن هناك حمكمة دولية قبل 
، كان يعتقد يف السابق أم مل توجد حمكمة دولية، وحماكم خاصة قدمت رؤساء دول إىل العدالة

 .متسهم العدالة
متكنت من بناء شبكة من األشخاص العاديني يف خمتلف أحناء العامل يعملون معا، ولديهم نفس القيم 

 .وهي القيم اليت يطالبون فيها بالعدالة واحلرية للجميع
 .العمل بشكل مستمر مع املنظمات األخرى على الصعيد الوطين والدويل •
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 :االت اليت عرفت ا املنظمة مثلمواصلة العمل يف ا :إلستراتيجية مستقبلية قائمة علىاوضع  •
وعقوبة اإلعدام وكذلك االستمرار يف جماالت أخرى مثل الصحة واإلسكان ألنه  السجن والتعذيب،
ا  وهذا هو احد الدروس اليت جاءت ،نسان ال تقبل التجزئةحقوق اإل أننؤكد  أنمن األمهية مبكان 

احلرية وهذا هو مشروع  إىلإضافة  ،ت يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، الناس يريدون وظائفالثورا
 .الذي تعمل عليه منظمة العفو الدولية سان نحقوق اإل

ملية العفو الدولية لتطلعات حقوق اإلنسان، مع وجود حتديات عامنظمة  إدراك   أنّ أيضا إىل خنلص 
إدارا للقضايا اليت تناضل من أجلها وتنمية قدرات  تطوير إىلحتتاج  ،إلنسانكبرية يف حركة حقوق ا

  :عليها مهارات أعضائها ،وزيادة معارفهم وكفاءام لذا البد و
وزيادة  ،والعمل على تكوينهم ،يها عرب تدريبهماالستثمار يف بناء قدرة أعضائها ومتطوع .1

 ،اجلغرافية، واإلنتماءات الثقافيةم للعمل عرب احلدود مشاركتهم النشيطة يف اختاذ القرارات ومتكينه
 .واملسؤوليات الوظيفية املختلفة

 أجلاالستثمار يف السياسات واألنظمة واإلجراءات خللق ثقافة تنظيمية وااللتزام بالعمل من  .2
ر على وجود ثقافة تنظيمية قادرة على صه زعرب التركي وال يكون هذا إالّ ،"منظمة واحدة "ولصاحل 

  .وهذا ما يعرف بإدارة التعدد الثقايف يف املنظمات الدولية  ،تخمتلف الفروقا
  :ا نذكر مايليمن أهم النتائج اليت خلصنا إليه

وال يتم ذلك إال  ،سن من قدرا على إدارة القضاياغري احلكومية أن حتالدولية البد على املنظمات  .1
والتأكيد على مبادئها اليت ى مستوى بنيتها اهليكلية عل وتطوير قدراابزيادة مستويات الدميقراطية  

وتعمل على نشرها يف اتمع  ،املبادئ حىت تكون هلا مصداقية أكرب عندما تتبىن هذه ،قامت عليها
 .الدويل

 .الدولية غري احلكوميةتعزيز دور الرقابة واملشاركة واحملاسبة داخل املنظمة  .2
 .غري احلكومية  لدوليةا وبرامج املنظمات ،تطوير أساليب عمل .3
أن يقلل حجم أنه الذي من ش ،غري احلكومية على التمويل الذايتتعزيز قدرة املنظمات الدولية  .4

 .كما يضمن هلا االستمرارية  ،رض هلا من جراء قبول متويل خارجيالضغوطات اليت قد تتع
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حيات كل طرف التأكيد على التنسيق والتعاون مع خمتلف احلكومات واالتفاق حول حدود وصال .5
وإزالة أجل حتسني عالقتها بالدول، تعمل هذه املنظمات عرب خمتلف وسائلها من  أن على األخر و
 .ا ما ميكنها من حتقيق نتائج أفضلخماوفها عنه

وتبين القضايا اليت تدافع  ،أجل نشر ثقافة العمل التطوعياالستخدام الفعال لوسائط اإلعالم من   .6
تقدمي  أجللزيادة الضغط على احلكومات من ..حقوق اإلنسان  ،يف جمال البيئةاملنظمات الناشطة عنها 

 .يا اتمعاملزيد من التنازالت مبا خيدم قضا

تنمية املوارد اليت تقوم عليها املنظمات الدولية غري احلكومية وخباصة املوارد البشرية، فالكادر  .7
إىل مزيد من التدريب والتعلم حىت تتطور البشري القائم على أساس التطوع، حيتاج أكثر من غريه 

هم ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة وجود حافز ونظام املكافأة حىت تضمن  املنظمة غري أمهاراته، و
 .احلكومية استمرارية وبقاء أعضائها

زيادة مستويات الشفافية على مستوى املنظمات الدولية غري احلكومية السيما ما يتعلق باملعلومات،  .8
على القائمني على هذه املنظمات  أن ينشروا كل مالديهم من معلومات، ألن عملها قائم على أساس ف

حسابات أما إذا حجبت بعض املعلومات فإن هذا سيضر مبصداقيتها ليس فقط  أيتطوعي و بعيد عن 
ا حرصت أمام احلكومات واجلهات الرمسية الدولية، إمنا أيضا أمام اجلمهور الذي تتعامل معه ولطامل

 .على كسب ثقته

زيادة دورها يف عملية رسم السياسات العامة  أجلأن تعمل املنظمات الدولية غري احلكومية من  .9
يتجاوز دورها من مستوى  أن و ،والبيئة ،يا اهلامة على غرار حقوق اإلنسانالدولية السيما يف القضا

التنفيذ ومراقبة القرارات الدولية مع  مستوى إىل ،املشاركة يف وضع أجندة أعمال املؤمترات الدولية
 .افهااحلفاظ على دورها التشريعي فيما خيص االتفاقيات الدولية اليت ختدم أهد

إنّ حجم مشاركة املنظمات الدولية غري احلكومية يف رسم السياسات العامة الدولية املتعلقة       
النوع من املنظمات غري احلكومية، فعلى حبقوق اإلنسان، يُعد من بني التحديات اليت يواجهها هذا 

إال ...الرغم من اإلقرار بدورها الكبري على املستوى الدويل يف قضايا حقوق اإلنسان، البيئة ،التنمية،
أن مشاركتها يف رسم وصنع السياسات العامة الدولية ال يزال طموحا صعب املنال يف ظل األوضاع 
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فإذا ما تغري السياق الدويل والعاملي الذي  -لدول واحلكوماتالسيما على صعيد التعاون من ا- الراهنة
حييط بعمل املنظمات الدولية غري احلكومية قد حيمل وضعا جديدا، يتيح للمهتمني والباحثني يف جمال 
إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية الفرصة  مستقبال؛ لدراسة دور وحجم مشاركة املنظمات 

 رسم وصنع السياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان أو البيئة، وبذلك تكون الدولية غري احلكومية يف
  .املنظمات الدولية غري احلكومية قد قطعت شوطا هاما يف مسارها
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  . 01:امللحق رقم 
 LIST OF NGOS WITH THEIR ACTIVITIES 

 
 NGO ACTIVITY 

 
  
 International NGOs 
 ACORD Agriculture 

 Auto-promotion rurale et appui-conseil 
 Construction-réhabilitation des infrastructures 
 Education sanitaire et sociale 
 Elevage 

               Action Aid                            Amélioration et protection des sols 
 Reboisement 
 Sécurité alimentaire 

 
 Action Nord Sud Commercialisation des intrants 

 Structuration du milieu 

 Agro Action Allemande Agriculture 
 Appui aux associations 
 Appuis crédits 
 Elevage 

 
 Australian Help Program Agriculture 

 Agro-foresterie 
 Appui aux associations 
 Artisanat 
 Education sanitaire et sociale 
 Elevage 
 Energie et hydraulique rurale 
 Habitat 

 Care International Agriculture 
 Agro-foresterie 
 Amélioration et protection des sols 
 Appui aux associations 
 Appui crédit 
 Autre 
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 Commercialisation des produits agricoles 
 Elevage 
 Habitat 
 Reboisement 
 Renforcement des capacités des communautés 

 Christian Aid Appui crédit 
 Elevage 
 Formation en matière coopérative 
 Renforcement des capacités des communautés 
 Sécurité alimentaire 

 CRS Amélioration et protection des sols 
 Animation et formation technique 
 Appui aux associations 
 Commercialisation des intrants 
 Construction-réhabilitation des infrastructures 
 Elevage 
 Multiplication des semences 
 Renforcement des capacités des communautés 

 CRWRC Agriculture 
 Animation et formation technique 
 Appuis crédits 
 Elevage 
 Renforcement des capacités des communautés 

 DED - Protection des Ressources Agro-foresterie 
 Amélioration et protection des sols 
 Reboisement 

 FCD Appui aux associations 
 Commercialisation des intrants 
 Formation en matière coopérative
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  02:الملحق رقم 

The Forgotten Prisoners  
• Peter Benenson  
• The Observer, Sunday 28 May 1961 

  
            Open your newspaper any day of the week and you will find a report from somewhere 

in the world of someone being imprisoned, tortured or executed because his opinions or 
religion are unacceptable to his government. There are several million such people in prison - 
by no means all of them behind the Iron and Bamboo Curtains - and their numbers are 
growing. The newspaper reader feels a sickening sense of impotence. Yet if these feelings of 
disgust all over the world could be united into common action, something effective could be 

done.  

In 1945 the founder members of the United Nations approved the Universal Declaration of 
Human Rights. Article 18: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and 
religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone 
or in company with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 
teaching, practice, worship and observance. Article 19: Everyone has the right to freedom of 
opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and 
to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of 

frontiers.  

There is at present no sure way of finding out how many countries permit their citizens to 
enjoy these two fundamental freedoms. What matters is not the rights that exist on paper in 
the Constitution, but whether they can be exercised and enforced in practice. There is a 
growing tendency all over the world to disguise the real grounds upon which 'non-

conformists' are imprisoned.  

Yet governments are by no means insensitive to the pressure of outside opinion. And when 
world opinion is concentrated on one weak spot, it can sometimes succeed in making a 
government relent. The important thing is to mobilise public opinion quickly and widely, 
before a government is caught up in the vicious spiral caused by its own repression and is 
faced with impending civil war. By then the situation will have become too desperate for the 
government to make concessions. The force of opinion, to be effective, should be broadly 

based, international, nonsectarian and all-party.  

That is why we have started Appeal for Amnesty, 1961. The campaign, which opens today, is 
the result of an initiative by a group of lawyers, writers and publishers in London, who share 
the underlying conviction expressed by Voltaire: 'I detest your views, but am prepared to die 
for your right to express them.' We have set up an office in London to collect information 
about the names, numbers and conditions of what we have decided to call Prisoners of 
Conscience, and we define them thus: 'Any person who is physically restrained (by 
imprisonment or otherwise) from expressing (in any form of words or symbols) an opinion 

which he honestly holds and which does not advocate or condone personal violence.'  
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In October a Penguin Special called Persecution 1961 will be published as part of our 
Amnesty Campaign. In it are stories of nine men and women from varying political and 
religious outlooks, who have been suffering imprisonment for expressing their opinions. One 
story is of the revolting brutality with which Angola's leading poet, Agostino Neto, was 
treated before the present disturbances there broke out. Dr Neto was one of the five African 
doctors in Angola. His efforts to improve the health services for his fellow Africans were 
unacceptable to the Portuguese. In June last year the political police marched into his house, 
had him flogged in front of his family and then dragged him away. He has since been in 

prison in the Cape Verde Isles without charge or trial.  

From Rumania, we shall print the story of Constantin Noica, the philosopher who was 
sentenced to 25 years' imprisonment because, while 'rusticated', his friends and pupils 
continued to visit him, to listen to his talk on philosophy and literature. The book will also tell 
of the Spanish lawyer Antonio Amat, who tried to build a coalition of democratic groups and 
has been in prison without trial since November 1958; and of two white men - the American 
Ashton Jones and Patrick Duncan from South Africa - persecuted by their own race for 

preaching that the coloured races should have equal rights.  

The technique of publicising the personal stories of a number of prisoners of contrasting 
politics is a new one. It has been adopted to avoid the fate of previous amnesty campaigns, 
which so often have become more concerned with publicising the political views of the 

imprisoned than with humanitarian purposes.  

How can we discover the state of freedom in the world today? The American philosopher 
John Dewey once said, 'If you want to establish some conception of a society, go find out who 
is in gaol.' This is hard advice to follow, because few governments welcome inquiries about 
the number of Prisoners of Conscience they hold in prison. But there are other tests of 
freedom: are the press allowed to criticise the government? Does the government permit a 
political opposition? Do those accused of offences against the state receive a speedy and 
public trial before an impartial court? Are they allowed to call witnesses, and is their lawyer 

able to present the defence in the way he thinks best?  

The most rapid way of bringing relief to Prisoners of Conscience is publicity, especially 
publicity among their fellow citizens. With the pressure of emergent nationalism and the 
tensions of the Cold War, there are bound to be situations where governments are led to take 
emergency measures to protect their existence. It is vital that public opinion should insist that 
these measures should not be excessive, nor prolonged after the moment of danger. If the 
emergency is to last a long time, then a government should be induced to allow its opponents 

out of prison, to seek asylum abroad.  

This is an especially suitable year for an Amnesty Campaign. It is the centenary of President 
Lincoln's inauguration, and of the beginning of the Civil War which ended with the liberation 
of the American slaves; it is also the centenary of the decree that emancipated the Russian 
serfs. A hundred years ago Mr Gladstone's budget swept away the oppressive duties on 
newsprint and so enlarged the range and freedom of the press. The success of the 1961 
Amnesty Campaign depends on how powerfully it is possible to rally public opinion. It 
depends, too, upon the campaign being all-embracing in its composition, international in 
character and politically impartial in direction. Any group is welcome to take part which is 
prepared to condemn persecution regardless of where it occurs, or what are the ideas 
suppressed. Inevitably, most of the action called for by Appeal for Amnesty, 1961 can only be 
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taken by governments. But experience shows that in matters such as these, governments are 
prepared to follow only where public opinion leads. Pressure of opinion a hundred years ago 
brought about the emancipation of the slaves. It is now for man to insist upon the same 

freedom for his mind as he has won for his body.  

This is an abridged version of the original Observer article.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ) 03:( رقم امللحق
كما عدّله اجتماع الس الدويل الثالثون الدولية العفـو ملنظمـة األساسـي القـانون 

 2011أوت  19- 14وردوجيكريهاوت، هولندا، الذي عقد يف ن
  الرؤيـة والرسالـة

حقوق اإلنسان املكرسة  تتمثل رؤيـة منظمة العفو الدولية يف عامل يتمتع فيه مجيع الناس جبميع .1
وسعياً لتحقيق . حلقوق اإلنسان العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية يف اإلعالن 

إجراء أحباث والقيام بتحركات تتمحور  منظمة العفو الدولية تتمثل يف هذه الرؤية، فإن رسالة
  .احلقوق حول منع وإاء االنتهاكات اخلطرية هلذه

  القيم األساسيـة
مبادئ التضامن  تشكل منظمة العفو الدولية جمتمعاً دولياً للمدافعني عن حقوق اإلنسان، يعتنق .2

العاملية ومشولية حقوق اإلنسان  لضحايا األفراد والتغطيةاألممي والتحركات الفعالة دفاعاً عن ا
      والدميقراطية واالحترام املتبادل؛ وعدم قابليتها للتجزئة واحليدة واالستقالل

  الـمـنـاهـج
السياسية  ختاطب منظمة العفو الدولية احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجلماعات .3

العفو الدولية إىل  وتسعى منظمة. الفاعلني غري التابعني للدولة املسلحة والشركات وغريها من
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وتجري أحباثاً بصورة منهجية  .إماطة اللثام عن انتهاكات حقوق اإلنسان بدقة وسرعة وإصرار
ويتم نشر النتائج اليت . حقوق اإلنسان وحيادية بشأن حقائق القضايا الفردية وأمناط انتهاكات

األعضاء واألنصار واملوظفون بتعبئة الرأي العام  على املأل، ويقومتتمخض عنها هذه األحباث 
وباإلضافة إىل عملها بشأن . هلذه االنتهاكات للضغط على احلكومات وغريها لوضع حد

منظمة العفو الدولية مجيع احلكومات على مراعاة حكم  انتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان، حتث
اإلنسان ووضعها موضع التنفيذ؛ ومتارس طائفة واسعة من  حقوق القانون، واملصادقة على معايري

اإلنسان؛ وتشجع املنظمات احلكومية الدولية واألفراد ومجيع هيئات  أنشطة التربية على حقوق
  .حقوق اإلنسان واحترامها اتمع على دعم
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 اخلطـة اإلستراتيجية املتكاملـة
ست  ة إستراتيجية متكاملة تغطي فترةتكون ملنظمة العفو الدولية يف مجيع األوقات خط .4

  .سنوات
  التـنـظيـم

وتتألف من  منظمة العفو الدولية منظمة تقوم على العضوية التطوعية يف شـتـى أحناء العامل، .5
 .فروع وهياكل وشبكات دولية وجمموعات منتسبة وأعضاء دوليني

الوظائف  أما. للمجلس الدويل السلطة النهائية لتسيري شؤون منظمة العفو الدولية خموّلة .6
 :الرئيسية الجتماع الس الدويل فهي

 التركيز على اإلستراتيجية؛ ) أ
 وضع الرؤية والرسالة والقيم األساسية ملنظمة العفو الدولية؛) ب
 تقرير اخلطة اإلستراتيجية املتكاملة مبا فيها اإلستراتيجية املالية ؛) ج
وإخضاع  ركة وختويل الصالحيات؛ وانتخاب أعضاء اهليئات،إنشاء أنظمة وهيئات لقيادة احل) د

 هذه اهليئات وأعضائها للمساءلة؛
 تقييم أداء احلركة قياساً باستراتيجياا وخططها املتفق عليها؛) هـ 
  .حماسبة فروع املنظمة وهياكلها وهيئاا األخرى) و

الدولية يف قيادة  ذه اللجنة التنفيذيةتكون هناك جلنة تنفيذية دولية، ويتمثل الدور الرئيسي هل .7
 :وظائف اللجنة التنفيذية الدولية فهي أما. منظمة العفو الدولية بأسرها يف شىت أحناء العامل وإدارا

 اختاذ القرارات الدولية باسم منظمة العفو الدولية؛) أ
الية بصورة متسقة امل ضمان وجود سياسة مالية رشيدة ملنظمة العفو الدولية وتنفيذ السياسة) ب 

 يف مجيع هيئات املنظمة الدولية؛
 ضمان تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية املتكاملة؛) ج
اجتماع الس الدويل  إجراء التعديالت الضرورية على اخلطة اإلستراتيجية املتكاملة وقرارات) د

 األخرى؛
 ضمان االلتزام بالقانون األساسي؛) هـ

 ؛ضمان تنمية املوارد البشرية) و
عن أعماهلا بتقدمي  إخضاع الفروع واهلياكل وغريها من هيئات منظمة العفو الدولية للمساءلة) ز

 تقارير إىل اجتماع الس الدويل؛
 .تأدية الوظائف األخرى املنوطة ا مبوجب القانون األساسي) ح

 :يكون هناك منتدى للرؤساء، وتتمثل املهام الرئيسية ملنتدى الرؤساء يف .8
التنفيذية الدولية بشأن  بداء املشورة وتقدمي التوصيات إىل حركة منظمة العفو الدولية واللجنةإ) أ

 اخلالفية؛ املسائل املتعلقة بقيادة منظمة العفو الدولية والقضايا
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ملنظمة العفو  اإلسهام يف بناء قدرات رؤساء الفروع واهلياكل وغريها من اهليئات التابعة) ب
 الدولية؛

 املشتركة؛ عالقات بني الفروع واهلياكل، وإفساح جمال مفتوح للحوار حول القضاياإقامة ) ج
 االضطالع مبهمات أخرى واختاذ القرارات اليت يفوضه ا الس الدويل؟) د

بالتعاون مع اللجنة  يعمل منتدى الرؤساء وفقاً لنطاق صالحياته اليت اعتمدها منتدى الرؤساء .9
 .االختالف اليت يقررها الس الدويل يف حالةالتنفيذية الدولية، أو 

يرأسها أمني عام للمنظمة  تتوىل تسيري الشؤون اليومية ملنظمة العفو الدولية األمانة الدولية اليت .10
 .يف إطار توجيهات اللجنة التنفيذية الدولية

التنفيذية  يكون مقر مكتب األمانة الدولية يف لندن، أو يف أي مكان آخر تقرره اللجنة .11
 .الدولية ويصادق عليه نصف عدد الفروع على األقل

بلد أو  تقع املسؤولية عن عمل منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف أي .12
القيادية الدولية  إقليم، مبا يف ذلك مجع املعلومات وتقييمها وإرسال الوفود، على عاتق اهليئات

 .يف البلد أو اإلقليم املعين الفرع أو اهليكل أو اموعات أو األعضاءللمنظمة، وليس على عاتق 
 الـفـروع

مبوافقة اللجنة  جيوز إنشاء فرع ملنظمة العفو الدولية يف أي بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة، .13
 :ولالعتراف بالفرع يـشـتـرط أنْ يكون. التنفيذية الدولية

الدولية،  قدرته على تنظيم األنشطة األساسية ملنظمة العفوقد أثبت، قبل االعتراف به، ) أ
  ومـداومتها، 

 أنْ يرفع قانونه األساسي إىل اللجنة التنفيذية الدولية للموافقة عليه،) ب
 أنْ يدفع الرسم السنوي الذي حيدده الس الدويل،) ج
 .التنفيذية الدولية من اللجنةأنْ يسجِّـل نفسه ذه الصفة لدى األمانة الدولية مبوجب قرار ) د

منظمة العفو  وال جيوز للفروع أن تتخذ أي إجراءات بشأن املسائل اليت ال تقع يف إطار رؤية
الفروع يف نشاطها بالقيم  وتلتزم . وحتتفظ األمانة الدولية بسجل للفروع . الدولية ورسالتها

ية خطط إستراتيجية متكاملة وقواعد أ األساسية ومناهج عمل منظمة العفو الدولية، باإلضافة إىل
 .وقت آلخر للعمل ومبادئ توجيهية يعتمدها الس الدويل من
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 اهليـاكـل
الدولية تنشئها اللجنة  هيكل منظمة العفو الدولية هو هيئة وطنية أو إقليمية تابعة ملنظمة العفو .14

يكل هو تنسيق برنامج مستدام اهل وغرض. التنفيذية الدولية لتعزيز وتنفيذ رؤية احلركة ورسالتها
ويتكون اهليكل من جملس إداري . اإلقليمي ألنشطة حقوق اإلنسان، وتوطيد تنظيمه الوطين أو

اللجنة التنفيذية الدولية خالف ذلك، وجيب أن يفي بأي  ومتطوعني نشطني على األقل، ما مل تقرر
 .التنفيذية الدولية معايري أخرى تقررها اللجنة

 وليـةالشبكـات الد
احلركة  ملنظمة العفو الدولية من أجل تعزيز وتنفيذ رؤية" الشبكة الدولية"يتم تشكيل  .15

الشبكة  وجيب أن تفي. ورسالتها، وبشكل رئيسي على أساس موضوع حمدد أو هوية حمددة
 :الدولية باملتطلبات التالية

 األقل؛ ل علىأو هياك/ أن تضم أعضاء يف منظمة العفو الدولية من مخسة فروع و) أ
برامج األمانة  أن تضم أعضاء يف منظمة العفو الدولية من برناجمني إقليميني على األقل من) ب

 الدولية؛
 أن تقوم على أساس املوضوع أو اهلوية؛) ج
 العفو الدولية؛ أن يكون هلا نطاق صالحيات يفي بالقانون األساسي والقيم األساسية ملنظمة) د

 صالحيات حيظى مبوافقة اللجنة التنفيذية الدولية عليه؛أن يكون هلا نطاق ) هـ
  .أن تعترف ا اللجنة التنفيذية الدولية وأن تسجّل لديها رمسياً) و

 اموعات املنتسبة
الدولية، أو  جيوز للمجموعة اليت ال يقل عدد أعضائها عن مخسة أنْ تنتسب إىل منظمة العفو .16

اللجنة التنفيذية  وتقوم. السنوي الذي حيدده الس الدويل إىل أحد فروعها، بعد دفع الرسم
أمّـا جمموعة التبين . استمرار انتساا الدولية بالبتّ يف أي نزاع حول إمكانية انتساب اموعة أو

األمانة الدولية بتحديد أمسائهم هلا من وقت آلخر، وال تقبل  املنتسبة فتقبل تبين السجناء الذين تقوم
وال جيوز تكليف جمموعة ما . دامت منتسبة إىل منظمة العفو الدولية أي سجناء آخرين ماتبين 

وعلى كل فرع أنْ حيتفظ بسجل . معتقل يف البلد الذي تنتمي إليه تلك اموعة بتبين سجني رأي
ـا أمّ . الدولية اموعات املنتسبة إىل منظمة العفو الدولية، وأنْ جيعله يف متناول األمانة عن

فرع، فيتمّ تسجيلها لدى األمانة  اموعات املوجودة يف بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة ليس فيها
ال تقع يف إطار رؤية منظمة العفو الدولية  وال تتخذ اموعات أي إجراءات بشأن أمور. الدولية

مل اليت تعتمدها منظمة نشاطها بالقيم األساسية ومناهج الع وتلتزم الفروع يف. ورسالتها املقررتني
إىل أي خطط إستراتيجية وقواعد عمل ومبادئ توجيهية يعتمدها الس  العفو الدولية، باإلضافة

آلخر الدويل من وقت. 
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 عضويـة األفـراد
العفو  العضو الفردي يف منظمة العفو الدولية هو أي شخص يسهم يف تعزيز رسالة منظمة .17

باالعتراف به  األساسية ملنظمة العفو الدولية وسياساا، وحيظى الدولية، ويعمل وفقاً للقيم
املنظمة مبوجب دفع  وتسجيله كعضو من قبل أحد الفروع أو اهلياكل أو اموعات املنتسبة يف

يف البلدان أو الدول أو املناطق  وجيوز لألفراد القاطنني. رسومه السنوية أو إعفائه من تلك الرسوم
ليسوا أعضاء يف جمموعة منتسبة، أن يصبحوا  ال يوجد فيها فرع أو هيكل، وممنأو األقاليم اليت 

دفعهم رسم االشتراك السنوي إىل األمانة الدولية كما  أعضاء دوليني يف منظمة العفو الدولية بعد
ويف البلدان اليت يوجد فيها فرع أو هيكل، جيوز لألفراد أن يصبحوا . الدولية تقرره اللجنة التنفيذية

. الدولية دوليني يف منظمة العفو الدولية مبوافقة الفرع أو اهليكل املعين واللجنة التنفيذية أعضاء
 .وحتتفظ األمانة الدولية بسجل ملثل هؤالء األعضاء الدوليني

 الس الدولـي
واهلياكل وممثلي  يتألف الس الدويل من أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية وممثلي الفروع .18

وجيتمع من حني آلخر، على أالَّ تزيد  ،17عضوية الدولية ملنظمة العفو الدولية كما حتددها الفقرة ال
وال . املوعد الذي حتدده اللجنة التنفيذية الدولية الفترة الفاصلة بني اجتماع وآخر عن عامني، يف

 .ضوية الدوليةالس الدويل سوى ممثلو الفروع واهلياكل والع يتمتع حبق التصويت يف اجتماع
وباإلضافة إىل  .للعضوية الدولية احلق يف تعيني ممثل واحد يف اجتماع الس الدويل. أ – 18

 :ذلك، جيوز هلا تعيني ممثلني هلا على النحو آليت
 ممثل واحد عضواً دولياً 250أكثر من 
 ممثالن عضو دويل 2,500أكثر من 
 ثالثة ممثلني عضو دويل 15,000أكثر من 

 أربعة ممثلني عضو دويل 40,000ن أكثر م
 مخسة ممثلني عضو دويل 80,000أكثر من 

وباإلضافة إىل  .لكل فرع وهيكل احلق يف تعيني ممثل واحد له يف اجتماع الس الدويل .19
 :ذلك، فإن للفروع احلق يف تعيني ممثليها على النحو التايل

 ممثل واحد عضواً 250أكثر من 
 النممث عضو 2,500أكثر من 
 ثالثة ممثلني عضو 15,000أكثر من 
 أربعة ممثلني عضو 40,000أكثر من 
 مخسة ممثلني عضو 80,000أكثر من 

 :أو إذا رغب الفرع يف ذلك
 ممثل واحد جمموعة 49-10
 ممثالن جمموعة 99-50
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 ثالثة ممثلني جمموعة 199-100
 أربعة ممثلني جمموعة 399-200

 مخسة ممثلني جمموعة فما فوق 400
السنوي   يـسمح بالتصويت يف اجتماع الس الدويل إالَّ للفروع اليت دفعت اشتراكهاوال

وللمجلس الدويل حق . السابقتني كامالً، وبالقيمة اليت حددها الس الدويل، عن السنتني املاليتني
األمانة الدولية  تقريره املايل املوحد إىل وإذا مل يقدم الفرع  .اإلعفاء من هذا الشرط كلياً أو جزئياً

 أشهر من املوعد النهائي لتقدمي ذلك التقرير، يف كل من املرتني األخريتني اللتني يف غضون ثالثة
اإلعفاء  وللمجلس الدويل حق. طُلب منه فيهما تقدميه، فليس له حق التصويت يف الس الدويل

 .من هذا الشرط كلياً أو جزئياً
وغريهم من  دعوة مندوبني من اهلياكل أو الشبكات الدولية جيوز للجنة التنفيذية الدولية .20

 .التصويت األفراد حلضور اجتماع الس الدويل بصفتهم مشاركني ال ميلكون حق
يعيِّن من  جيوز للفرع أو اهليكل الذي ال يستطيع املشاركة يف اجتماع الس الدويل أن .21

األشخاص يقل عن العدد  للفرع املمثَّل بعدد منينوب عنه، أو من ينوبون عنه، للتصويت بامسه، و
خيوِّل ممثله، أو ممثليه، اإلدالء  من هذا القانون األساسي أن) 17(املسموح به مبوجب املادة 

 .املذكورة) 17(املسموح به مبوجب املادة  بأصوات ال تزيد يف جمموعها عن احلد األقصى
الدويل، كما  ذين يعتزمون حضور اجتماع الستـخطَر األمانة الدولية بعدد املمثلني ال .22

وللجنة التنفيذية . الدويل تـخطَر بتعيني النواب، قبل شهر على األقل من موعد اجتماع الس
 .الدولية حق اإلعفاء من هذا الشرط

واهلياكل  يتكون النصاب القانوين من ممثلي، أو نواب ممثلي ما ال يقل عن ربع عدد الفروع .23
 .تتمتع حبق التمثيلاليت 

ويقوم . السابق يـنتخب رئيس الس الدويل والرئيس املناوب يف اجتماع الس الدويل .24
ويف حالة غياب . الدويل الرئيس، أو الرئيس املناوب يف حالة غياب األول، برئاسة اجتماع الس

ألي شخص آخر تعينه اللجنة  الدولية، أو الرئيس والرئيس املناوب، جيوز لرئيس اللجنة التنفيذية
وبعد ذلك . الدويل، الذي يتولَّى حينئذ انتخاب رئيس له التنفيذية الدولية، أنْ يفتتح أعمال الس

 .أي شخص آخر يعينه الرئيس، رئاسة اجتماع الس الدويل يتولَّى الرئيس املنتخب، أو
احلاالت اليت ينص  لألصوات، فيما عدا يتخذ اجتماع الس الدويل قراراته باألغلبية البسيطة .25

لرئيس الس الدويل  ويف حالة تساوي األصوات، يكون. فيها القانون األساسي على خالف ذلك
 .الصوت املرجح

واهلياكل، قبل  تدعو األمانة الدولية إىل عقد اجتماع الس الدويل بإخطار مجيع الفروع .26
 .يوماً 90موعد االجتماع مبا ال يقل عن 
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عن ثلث عدد  جيوز لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية، بناًء على طلب اللجنة، أو ما ال يقل .27
مجيع الفروع  الفروع واهلياكل، الدعوة إىل عقد اجتماع استثنائي للمجلس الدويل، بإبالغ

 .يوماً 21واهلياكل بذلك كتابةً قبل موعد االجتماع مبا ال يقل عن 
 .الدولية يل أميناً للصندوق يكون عضواً يف اللجنة التنفيذيةينتخب الس الدو .28
توجيهات رئيس  تتولَّى األمانة الدولية إعداد جدول أعمال اجتماعات الس الدويل مبوجب .29

 .اللجنة التنفيذية الدولية
 اللجنـة التنفيذيـة الدوليـة

يكونون من بني  ة أعضاء عادينيتتألف اللجنة التنفيذية الدولية من أمني الصندوق ومثاني .30
ويقوم الس الدويل بانتخاب   .الفرديني أو األعضاء الدوليني يف منظمة العفو الدولية   األعضاء 

أكثر من عضو واحد من أي فرع أو هيكل  وال جيوز انتخاب. األعضاء العاديني وأمني الصندوق
عفو الدولية املقيمني طواعية يف أي بلد أو منظمة ال أو جمموعة منتسبة أو من األعضاء الدوليني يف

   .يف اللجنة دولة أو منطقة، للعضوية العادية
 .بنفسها جتتمع اللجنة التنفيذية الدولية مرتني يف السنة على األقل يف مكان حتدده .31
أربع سنوات،  يشغل أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية، مبن فيهم أمني الصندوق، مناصبهم ملدة .32

اختتام اجتماع الس  ويبدأ إشغال مناصبهم وينتهي عند. وجيوز إعادة انتخام لدورة واحدة
 .1الدويل
موعد  جيوز للجنة أن تنتخب عضوين إضافيني على األكثر، حبيث يشغالن منصبيهما حىت .33

وال . واحدةاإلضافية مرة  وجيوز إعادة انتخاما للعضوية. اختتام االجتماع التايل للمجلس الدويل
 .يتمتع األعضاء اإلضافيون حبق التصويت

اخلايل  إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة، فإنه جيوز هلا انتخاب عضو آخر ليشغل املنصب .34
الالزمني لـيحلوا حمل  حىت موعد االجتماع التايل للمجلس الدويل، الذي يقوم بانتخاب األعضاء

ولشغل املناصب الشاغرة يف السنتني  تنتهي فترة واليتهم،الذين ) أو األعضاء املناوبني(األعضاء 
  .املتبقيتني

 .تقوم اللجنة يف كل عام بتعيني أحد أعضائها رئيساً هلا .35
على طلب  جيوز للرئيس دعوة اللجنة إىل عقد اجتماعاا، كما يدعوها إىل االجتماع بناًء .36

 .أغلبية األعضاء
 .عنهم مخسة على األقل من أعضاء اللجنة، أو من ينوبونيتكوّن النصاب القانوين من  .37
 .اللجنة تتولَّى األمانة الدولية، حتت إشراف الرئيس، إعداد جدول أعمال اجتماعات .38
الواجب  للجنة أن تضع القواعد الالزمة لتسيري شؤون منظمة العفو الدولية، واإلجراءات .39

اليت تراها مالئمة  دعماً لوظائفها، أن تتخذ اخلطواتاتّـباعها يف الس الدويل، وجيوز هلا، 
الوسيطة واملنتديات األخرى،  إلنشاء نظام للجان الفـعّـالة، وبضمنها اللجان الدائمة واهلياكل

 .وللمحافظة على ذلك النظام
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 منتدى الرؤساء
 :إن منتدى الرؤساء .40

العضوية الدولية  ضافة إىل ممثلني عنيتألف من رؤساء فروع وهياكل منظمة العفو الدولية، باإل) أ
 ؛18الذين انتخبوا مبوجب املادة 

للجنة  يكون له جلنة توجيهية تتألف من األعضاء املنتخبني يف اجتماع الرؤساء، وممثل ) ب
 التنفيذية الدولية ورئيس اجتماع الس الدويل؛

 .أعماله ية إعداد جدوليعقد اجتماعاً سنوياً لس الرؤساء، وتتوىل اللجنة التوجيه)ج
الدويل السابق  يرأس اجتماع الرؤساء رئيس الس الدويل الذي انتخب يف اجتماع الس .41

 .24مبوجب املادة 
القرارات اليت  يتمتع كل عضو يف منتدى الرؤساء بصوت واحد يف كافة القرارات، باستثناء .42

حقوق التصويت اليت  دويل، حيث تنطبق نفستتم إحالتها إىل منتدى الرؤساء من قبل الس ال
 .طُبقت يف اجتماع الس الدويل السابق

اللجنة التوجيهية  حيدد منتدى الرؤساء، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الدولية، عدد أعضاء .43
 .ورئاستها ونطاق صالحياا وترتيباا التشغيلية

 األمانـة الدوليـة
عن تسيري شؤون  ة أن تعني أميناً عاماً يكون مسؤوالً، حتت إشرافها،للجنة التنفيذية الدولي .44

 .منظمة العفو الدولية، وتنفيذ قرارات الس الدويل
التنفيذية الدولية،  لألمني العام أن يعني كبار املوظفني التنفيذيني، بالتعاون الوثيق مع اللجنة .45

العفو الدولية على الوجه  سيري شؤون منظمةوله أن يعـني مجيع العاملني اآلخرين الالزمني لت
 .الصحيح

التنفيذية  يف حال غياب األمني العام، أو مرضه، أو إذا خال منصبه، يقوم رئيس اللجنة .46
بالعمل حىت موعد  الدولية، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة، بتعيني أمني عام بالنيابة للنهوض

 .االجتماع التايل للجنة
يبدو لرئيس اللجنة   العام، أو األمني العام بالنيابة وأي أعضاء يف األمانة الدوليةيشارك األمني .47

التنفيذية الدولية، وهلم حق  التنفيذية أنَّ مشاركتهم ضرورية، اجتماعات الس الدويل واللجنة
 .الكالم فيها دون أن يكون هلم حق التصويت

 .ة أمام الس الدويلتكون هناك جلنة ترشيحات دولية، وتكون مسؤول .48
اليت مينحها هلا  تعمل جلنة الترشيحات الدولية وفقاً لنطاق صالحياا وللوظائف واملسؤوليات .49

 .الدويل القانون األساسي واألنظمة الدائمة للمجلس الدويل وقرارات الس
 إـاء العضويـة

 اإلدارة الدولية وتعليق عضوية الكيانات .50
 :نفيذية الدولية أن تقررجيوز اللجنة الت
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 أن تكون هناك إدارة دولية للفرع أو اهليكل أو الشبكة الدولية؛ أو) أ
أو العضو الدويل  تعليق عضوية الفرع أو اهليكل أو الشبكة الدولية أو اموعة املسجلة دولياً) ب

  بشكل مؤقت،
حلماية مسعة  يف مجيع الظروف،إذا اعتربت اللجنة التنفيذية الدولية أن مثل هذا اإلجراء ضروري، 
الظروف احمللية اليت يعمل فيها  منظمة العفو الدولية أو نزاهتها أو عملها، وأنه ال مناص منه بسبب

وأن مثل ذلك اإلجراء هو اإلجراء الوحيد املتاح  الفرع أو اهليكل أو الشبكة أو اموعة أو الفرد،
  بشكل معقول؟

 اناتإاء العضوية وإغالق الكي .51
. استقالته كتابياًً جيوز للعضو الدويل يف منظمة العفو الدولية إاء عضويته يف أي وقت يشاء بتقدمي

دولياً سحب تسجيله طوعاً يف أي  وجيوز للفرع أو اهليكل أو الشبكة الدولية أو اموعة املسجلة
 .وقت يشاء بإرسال إشعار كتايب إىل األمني العام

  :ية الدوليةوجيوز اللجنة التنفيذ
 إاء عضوية العضو الدويل الفرد؛) أ

 .إغالق الفرع أو اهليكل أو الشبكة الدولية أو اموعة املسجلة دولياً) ب
  جلنة استئناف العضوية .52

بالطريقة نفسها،  تتألف جلنة استئناف العضوية من مخسة أعضاء منتخبني من قبل الس الدويل
 .التنفيذية الدولية املتعلقة باللجنة 30ة يف املادة وختضع للشروط نفسها الوارد

األساسي أو  ويتمثل عمل جلنة استئناف العضوية يف حتديد طلبات االستئناف اليت يعطيها النظام
 .قرار الس الدويل احلق يف تقدمي استئناف

 :ويف حالة اختاذ اللجنة التنفيذية الدولية قرار ائياً
 للمرة األوىل؛ 50ية مبوجب املادة بشأن اإلدارة الدول) أ

 ثالثة أشهر؛ إذا كانت مدة التعليق املؤقت تزيد على 50بشأن التعليق املؤقت مبوجب املادة ) ب
 ؛51بشأن إاء العضوية أو اإلغالق مبوجب املادة ) ج
والتعليق  إذا مضى أكثر من مخس سنوات على القرار األصلي بتمديد فترة اإلدارة الدولية) د
 ؛50ملؤقت مبوجب املادة ا

شخص ميكنه أن  فإنه جيوز للفرع أو اهليكل أو الشبكة الدولية أو اموعة املسجلة دولياً أو أي
املتأثر، أن يقدم استئنافاً  يوضح أنه يتحدث باسم عدد كبري من األعضاء، أو باسم العضو الدويل

  .إىل جلنة العضوية
 واإلغالق ية وتعليق العضوية وإاء العضويةاإلجراءات اخلاصة باإلدارة الدول .53

 :جيوز للمجلس الدويل اختاذ إجراءات
، 51و  50املادتني  فيما يتعلق بكيفية اختاذ القرارات من قبل اللجنة التنفيذية الدولية مبوجب) أ

 وفيما يتعلق بعواقب مثل تلك القرارات؛

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

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


 .كي تتّبعها جلنة استئناف العضوية) ب
 ةالشؤون املاليـ

الدولية اليت  يقوم مدقق حسابات يعينه الس الدويل مبراجعة سنوية حلسابات منظمة العفو .54
 .الدويل تعدها األمانة الدولية وتقدمها إىل اللجنة التنفيذية الدولية والس

ممتلكاا،  ال جيوز دفع أي جزء من دخل منظمة العفو الدولية أو نقل ملكية أي جزء من .55
هبات أو أنصبة أو  مباشرة أو غري مباشرة، إىل أي عضو من أعضائها يف صورة أرباح أوبصورة 

عوض قـيِّـم  مكافآت أو بأي صورة أخرى من صور الربح، إالَّ أن يكون ذلك مقابل
 .ومـجـزٍ

 تعديـالت القانـون األساسـي
وجيوز . األقل ت علىجيوز للمجلس الدويل تعديل القانون األساسي بأغلبية ثُـلثي األصوا .56

وتـقدّم التعديالت املقترحة إىل  .للجنة التنفيذية الدولية أو ألي فرع أو هيكل اقتراح تعديالت
بسبعة أشهر على األقل، وجيب أن يكون التعديل  األمانة الدولية قبل موعد اجتماع الس الدويل

. مخسة فروع أو هياكل على األقل مشفوعاً بتأييد كتايب من املقترح املقدم إىل الس الدويل
إرسال التعديالت املقترحة إىل مجيع الفروع واهلياكل وإىل أعضاء اللجنة  وتتوىل األمانة الدولية

 .الدولية التنفيذية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 ، اختار أحد هؤالء األعضاء األربعة أن يرشح نفسه مرة ثانية يف2011 عام ويف. سنوات ، انتخب أربعة أعضاء عاديني يف اللجنة الدولية لوالية مدا أربع2009يف عام  1

 األعضاء األربعة العاديني لوالية فترة األربع سنوات، مت انتخاب عضو خامس لوالية ، وباإلضافة إىل انتخاب2011وهذا يعين أنه يف عام . منتصف واليته، ولكنه مل ينتخب
 .أربع سنوات لوالية أخرى مدا  2013به يف عام وجيوز إعادة انتخا. مدا سنتان
 Index: POL x :رقم الوثيقة
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 2016-2010ميثل اخلطة اإلستراتيجية ملنظمة العفو الدولية لفترة ) 04(امللحق رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
Source: Amnesty international ,Strategic plan 2010 to 2016 . 

London:I.C.M,2010. 
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 االفراد من العنف

حمایة حریة االفراد 
 في التعبیر من التمیییز
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 لحقوق االنسان
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 االتجاھات السائدة

زیادة التكنولوجیا 
  لتمكین
 .التغییر 

 ضویةبناء ممثلین جدد وتجدید الع
. 

زیادة عدد المتبرعین 
 .ونمو مواردنا 
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 . استراتیجي

  تغییر حقوق 
 االنسان

 الشركاء 

 لمواردا

  االستثمار
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 .لنموا
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واالتصاال
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    1948 ديسمرب 10 يف الصادر اإلنسان حلقوق يالعامل اإلعالن .3
 .1966 لعام ياسيةسوال ةياملدن للحقوق الدويل لعهدا .4
 .1966 لعام والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدويل لعهدا .5
 .1945 املتحدة األمم ثاقيم .6
  199 8جويلية 17 روما، يف املعتمدة الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام .7

 خامسا: وصالت االنترنيت 
  
 12/07/2011:مت تصفح املوقع يف املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية،مجيل ،   عودة .1

http://www.annabaa.org/index.htm  
، مت " ضرورة االنطالقمن الواقع الراهن إىل حقوق اإلنسان يف الوطن العريب"، سليمان  ،الكريدي .2

نصفح املوقع 
14/05/2011:يف

://www.banias.net/nuke/html/modules.php?name=News&file=article&http
sid=2648   
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 :، مت تصفح املوقع يف  العريبمسرية حقوق اإلنسان يف العامل، رضوان  ،زيادة .3
http://www.dchrs.com/download2.php?filename=admin/books/5/Rad.doc  

املوقع تاريخ منظمة العفو الدولية ، املوقع االلكتروين للمنظمة العفو الدولية ، مت تصفح  .4
  are/history-we-http://www.amnesty.org/ar/who.2012/.10/02:يف
   29/05/2012:القانون األساسي ملنظمة العفو الدولية ،مت تصفح املوقع يف    .5

tuteare/accountability/sta -we-http://www.amnesty.org/ar/who 
  اللجنة التنفيذية الدولية ، املوقع الالكتروين  ملنظمة العفو الدولية، مت تصفح املوقع يف .6

14/05/2012   
 -rnationalpeople/inte-are/our-we-http://www.amnesty.org/ar/who

committee-executive  
فريق االدارة العليا يف األمانة الدولية ،موقع االلكتروين ملنظمة العفو الدولية ، مت نصفح املوقع يف . 7
:14/05/2012   

macfarlane-es/georgeprofil-://www.amnesty.org/ar/staffhttp  
 . 14/06/2011منظمة العفو الدولية ،املساءلة ، مت نقله يف . 8

http://www.amnesty.org/ar/who-we-are/accountability  
   05/02/2012: تصفح املوقع يف  محلة فلنطالب بالكرامة ، موقع منظمة العفو الدولية ،مت .9

http://www.amnesty.org/ar/demand-dignity    
،مت تصفح املوقع /، معلومات عن منظمة العفو الدوليةالشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان. 10
 14/06/2012:يف

http://www.anhri.net/mena/amnesty/about.shtml  
 . 14/07/2011:إدارة شؤون اإلعالم األمم املتحدة،األمم املتحدة واأللغام ،مت تصفح املوقع يف .11

 org/ar/peace/mine/treaties.shtmlhttp://www.un. 
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 األشكال و فهرس اجلداول
  رقم وعنوان اجلدول  الصفحة

  .املنظمات غري احلكومية  ميثل أجيال ): 01( اجلدول رقم   14
 .اللغات املستخدمة يف بعض املنظمات الدولية غري احلكومية) : 02(  رقم جدول  20
 .ميثل عد مقرات املنظمات غري احلكومية يف عدد من الدول) : 03( رقم  جدول  20
  ميثل مناذج لبعض للمنظمات الدولية غري احلكومية ومقراا) : 04(رقم  :جدول    21
 يوضح مراحل  عمليات السياسة واملهام الرئيسية) :  05(جدول رقم    27
  ليت هلا وضعتنامي عدد املنظمات غري احلكومية ا):  06: (جدول رقم  30

  استشاري يف الس االقتصادي واالجتماعي التابع لالم املتحدة 
  ميثل أهم املؤمترات الدولية اليت شاركت فيها ) :07(رقم :جدول   34

 حقوق اإلنسان،البيئة ،املرأة:املنظمات الدولية غري احلكومية يف جماالت 
 عنية بهميثل مستويات التعلّم والفئات امل):  08(جدول رقم   63
  ميثل  أهم املفاهيم اإلدارية املستخدمة يف إدارة القطاع العام واخلاص واملنظمات غري احلكومية) 09: ( جدول رقم   70
 .مراحل جلنة تقصي احلقائق ونوع املعلومات اليت يتم التركيز عليها ): 10: (جدول رقم   76
 2009 – 1961 :ن ملنظمة العفو الدولية فترةجدول ميثل األمناء العامو: ميثل )  11(جدول رقم    97
 .ميثل ابرز املنظمات الدولية غري احلكومية وموقعها االلكتروين )12( جدول رقم   102

  
  رقم وعنوان الشكل  الصفحة

 بنية احلــوكمة العــامليــــــة) 01:( شكل رقم  28
 يوضح معادلة ملاسسة حقوق اإلنسان) 02( شكل رقم  45
  .مبثل ااالت الثالث إلدارة املنظمات غري احلكومية): 03(م شكل رق  52

 ميثل التنظيم اإلداري ملنظمة العفو الدولية) 04(شكل رقم   99
 أهم مصادر املنظمات غري احلكومية للحصول على املعلومات :ميثل ) 05(شكل رقم   116
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  :فهرس احملتويات 

  ________________________________________ خطة البحث
 9-2 ________________________________________ مقدمة

وق ـحقوادارة قضايا ومية ـلمنظمات الدولية غري احلكلربة مفاهيمية مقا الفصل األول
 11 _______________________________________ انـاإلنس

 11 _________ لمنظمات الدولية غري احلكوميةل مفاهيمية  مقاربة:  األولاملبحث 
 11 ________________ املنظمات الدولية غري احلكومية فيتعر: األولاملطلب 
11 ________________________ الدولية احلكومية املنظماتتعريف .أوال
13 ___________________ الدولية غري احلكومية نظماتاملتعريف  :ثانيا 
                                                                                                             
 17 _________________________________ املعيار االجتماعي -1
 18 _________________________________ املعيار االقتصادي-2
 18 _____________________________ والقانوين املعيار السياسي-3
 18 __________________________________ األخالقياملعيار 4 

 22 ____________ أهم خصائص املنظمات الدولية غري احلكومية:  املطلب الثاين
 23 ____________________________ درجة عالية من الشرعية :أوال
23 __________________ التناغم والتجاوب اجليد مع القاعدة الشعبية:ثانيا
  
 23 _____________________________ اختالف البنية الشبكية :ثالثا
 24 __________________________________ اخلربة التقنية: رابعا
 24 ___________________________ الفعالية والكفاءة املتميزة: خامسا
 25 ______________________________ الطابع غري الرحبي: سادسا
 25 ______________________________ الطابع غري احلكومي: سابعا

 25 __________ املنظمات الدولية غري احلكومية واحلوكمة العاملية:  لثالثااملطلب 
 25 __________________ أسباب زيادة نشاط املنظمات غري احلكومية: أوال
 28 ____________ دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف احلوكمة العاملية: ثانيا 

 28 ______________________________ تعريف احلوكمة العاملية -1
 31 ______ يادة دور املنظمات  الدولية غري احلكومية يف القضايا العامليةعوامل ز-2
 38 ________ أشكال تدخل املنظمات الدولية غري احلكومية يف احلوكمة العاملية-3

 38 ___________________ مقاربة مفاهيمية حلقوق اإلنسان: املبحث الثاين 
  41 ________________________ اإلنسانتعريف حقوق :  األولاملطلب 
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  41  __________________  سة الدوليةحقوق اإلنسان يف السيا: املطلب الثاين
  42  ___________________________  1945ميثاق األمم املتحدة  -1
  44  __________________________ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-2
  44  __________________________  1966العهدان الدوليان لعام -3

  45  _________  حقوق االنسان يف املنظمات الدولية غري احلكومية: املطلب الثالث 
  47  ________________  إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية: املبحث الثالث 
  48  _______________________  إلدارة املفهوم واألمهيةا: املطلب األول 
  49  __________  للمنظمات الدولية غري احلكومية ةالطبيعة التنظيمي: املطلب الثاين 

  51  ____________ تعريف إدارة القضايا يف املنظمات الدولية غري احلكومية: أوال
  51  _____________  أمهية إدارة القضايا يف املنظمات الدولية غري احلكومية: ثانيا

  54  _________________________________  خالصة الفصل األول
أهم أساليب  واليات إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية لقضايا حقوق : الفصل الثاين 

    57  ________________________________________ اإلنسان
  لقضايا حقوق  ةأهم أساليب إدارة املنظمات الدولية غري احلكومي: املبحث األول   

  57  ________________________________________ اإلنسان
  58  _______________________________  التخطيط: املطلب األول

  58  _________________________________  تعريف التخطيط-1
  59  _________________________________  خطوات التخطيط-2
  60  _________________________________  مراحل التخطيط-3

  61  _________________________________  التعلم: املطلب الثاين
  61  _______________________________  التعلم يف املنظمات: أوال
  62  ___________________   التعلم يف املنظمات الدولية غري احلكومية: ثانيا 

  63  ___________________  أهداف التعلم للمنظمات الدولية غري احلكومية
  64  ___________________  طبيعة العملية التعلمية يف املنظمات غري احلكومية

  67  __________________________________ مصادر التعلّم: ثالثا
  67  ____________________________  التعليمة معيقات العملية: رابعا

  68  _______________________________  التدريب:املطلب الثالث 
  68  _________________________________  تعريف التدريب:أوال
  68  _________________________________  جماالت التدريب: ثانيا
  69  _______________________  التدريب يف املنظمات غري احلكومية: ثالثا
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  71  ___  اإلنسان  أهم آليات إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية لقضايا حقوق:  املبحث الثاين
  71  _________________________  جلان تقصي احلقائق: املطلب األول 

  71  ___________________________  تعريف جلان تقصي احلقائق:أوال
  71  _________________  جلان تقصي احلقائق يف املنظمات غري احلكومية: ثانيا
  72  ________________________  مراحل عمل جلان تقصي احلقائق: ثالثا 

  79  _____________________  تعزيز دور الرأي العام الدويل: املطلب الثاين 
  79  _______________________________  تعريف الرأي العام: أوال 
  80  _______________كوميةأمهية الرأي العام للمنظمات الدولية غري احل: ثانيا 

  82  _________________  صياغة املواثيق واملعاهدات الدولية: املطلب الثالث 
  83  _______  حنو إرساء قواعد العدالة اجلنائية الدولية:حمكمة اجلنايات الدولية : أوال
  86  _______________________  اتفاقية حظر االلغام املضادة لألفراد: ثانيا

  88  _________________________________  خالصة الفصل الثاين
  91  ______  ضايا حقوق اإلنساندور منظمة العفو الدولية يف إدارة ق: الفصل الثالث 

  91  ________________  وجماالت التركيز الدولية العفو منظمة:  األول املبحث
  91  __________________  الدولية العفو ملنظمة تارخيية خلفية:  األول املطلب

  91  ____________________________  الدولية العفو منظمة تعريف-1
  93  ___________________________  الدولية العفو منظمة أهداف-2
  94  _________________________  الدولية العفو منظمة يف العضوية-3
  95  _____________________  الدولية العفو لمنظمةل  التنظيمي اهليكل-4
  95  __________________________________  الدويل الس: أوال
  96  _____________________________  الدولية التنفيذية اللجنة: ثانيا
  96  _________________________________  الرؤساء منتدى:  ثالثا
  97  __________________________________العامة األمانة:  رابعا
  98  ____________________________________  الفروع: خامسا
  98  ____________________________________  اهلياكل: سادسا
  98  _______________________________  الدولية الشبكات:  سابعا
  98  _______________________________  املنتسبة اموعات: ثامنا
  100  ____  يات إدارة منظمة العفو الدولية لقضايا حقوق اإلنسانطبيعة واهم آل: الثاين املطلب
  100  ___________  طبيعة إدارة منظمة العفو الدولية لقضايا حقوق اإلنسان: أوال
  101  _______  الدولية يف إدارة قضايا حقوق اإلنسان العفو منظمة  آليات أهم: ثانيا

  101  ____________________________________  احلمالت-1
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  102  ____________________________  الدولية االتقافيات صياغة-2
  103  _____________________  املختلفة الرتاعات تحاال على التركيز-3
  104  __________________________________  تقصي احلقائق-4
  105  _______________________  تربية وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان-5

  106  _  2016 – 2010 الدولية العفو ملنظمة املتكاملة اإلستراتيجية اخلطة:  الثالث املطلب
  107  ____________  الدولية العفو منظمة يف االستراتيجي التخطيط هدف: أوال
  107  __________2016- 2010 الدولية العفو ةملنظم اإلستراتيجية اخلطة: ثانيا

  108  ___________________  اإلنسان حقوق حركة محلة تشجيع مقاربة-1
  109  _________________________________  التشبيك مقاربة-2

  110  _______________  الدولية العفو منظمة يف الشفافية أزمة:  الثاين املبحث
  113  _______________  الشفافية على مستوى إدارة التمويل:  املطلب األول 
  116  ______________  علوماتالشفافية على مستوى إدارة امل:   املطلب الثاين 

  118  __________  الشفافية على مستوى  إدارة التقارير الدولية:  املطلب الثالث 
  119  ______________________  2010تقرير منظمة العفو الدولية لعام .أ
  120  ____________________  2012تقرير منظمة العفو الدولية لعام  .ب

  123  _______________________________  خالصة الفصل الثالث
  129-125  ____________________________________  اخلامتة
  146-131  ___________________________________  املالحق

  155-148  ________________________________  قائمة املراجع
  157  _____________________________  ل واألشكالفهرس اجلداو
  158  ___________________________________  فهرس املواضيع
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  رقم وعنوان اجلدول  
املنظمات غري احلكومية  ميثل أجيال ): 01( اجلدول رقم   

.......................................................................  
نظمات الدولية غري اللغات املستخدمة يف بعض امل) : 02(  رقم جدول  

 ..................................................احلكومية
من  ميثل عد مقرات املنظمات غري احلكومية يف عدد) : 03( رقم  جدول  

 ...................................................الدول

احلكومية ميثل مناذج لبعض للمنظمات الدولية غري ) : 04(رقم  :جدول   
  .................................................ومقراا

يوضح مراحل  عمليات السياسة واملهام ) :  05(جدول رقم    
 ..........................................................الرئيسية

شاري يف الس االقتصادي واالجتماعي التابع لالمم تنامي عدد املنظمات غري احلكومية اليت هلا وضع است):  06: (جدول رقم  
  املتحدة

حقوق اإلنسان،البيئة :ميثل أهم املؤمترات الدولية اليت شاركت فيها املنظمات الدولية غري احلكومية يف جماالت ) :07(رقم :جدول   
 ،املرأة

ميثل مستويات التعلّم والفئات املعنية ):  08(جدول رقم   
 ....................................................................به

ميثل  أهم املفاهيم اإلدارية املستخدمة يف إدارة القطاع العام واخلاص واملنظمات غري ) 09: ( جدول رقم   
  احلكومية

 ......................مراحل جلنة تقصي احلقائق ونوع املعلومات اليت يتم التركيز عليها ): 10: (جدول رقم   

 ..................2009 – 1961جدول ميثل األمناء العامون ملنظمة العفو الدولية : ميثل )  11(جدول رقم    

 ..............................ميثل ابرز املنظمات الدولية غري احلكومية وموقعها االلكتروين )12( جدول رقم   
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  رقم وعنوان الشكل  
بنية احلــوكمة ) 01:( شكل رقم  

 ...................................................العــامليــــــة
 .........................................................يوضح معادلة ملاسسة حقوق اإلنسان) 02( شكل رقم  
مبثل ااالت الثالث إلدارة املنظمات غري ): 03(شكل رقم   

  ............................................احلكومية
ميثل التنظيم اإلداري ملنظمة العفو ) 04(شكل رقم 
 ......................................................الدولية

أهم مصادر املنظمات غري احلكومية للحصول على  :ميثل ) 05(شكل رقم   
 .............................املعلومات
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