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  ةــدمـالمق

  ةــدمـاملق 
  

ية Ƶتكتسي قȒايا  حقوȧ اɋنسان أƵية بالغة يف احلياة الدولية، و ازدادǧ هذه األ
بعد اŒيار اȚȺƫومة اɍشتراكية، و تفكȬ اƠɍاد السوفييت، و هذا الوȑع اƨديـد أدɁ إىل  
 țوȑوƫنسان، و هو اɋا ȧلة حقوǖأمام مس ȯاŎا țايل، و بالتايل اتساƎاه الليƟɍة اȺهيم

لذي أصبǴ ميǮل حجة للتدخل يف الشǘون الداخلية للكǮري من الدوȯ، و ɋحراǯ البعȐ ا
  ȯذه األفكار من خـالƬ ري احلكومية حامالȡ الدولية ǧماȚȺƫا ǨلǮها، و قد مȺخر مɇا
ازدياد وترية نشاȕها فيما يتعلƜ Ȩقوȧ اɋنسان، و توسع ƭاƠ ȯركها و تǭǖريها نتيجـة  

  .لعاƁالذي شهده ا اɍنفتاح
 ǧروقاƪري احلكومية دورا بارزا يف التشهري بكل اȡ الدولية ǧماȚȺƫذه اƬ و كان

و قـد  . باƫواǭيȨ الدولية اɍلتȂامو الدȝوة إىل احترامها و  ،تتعرƬ ȏا حقوȧ اɋنساناليت 
شكلǨ هذه اȚȺƫماǧ يف أحيان كǮرية ȝائقا أمام التǶرȫ الرƧي، و مسـرية السياسـة   

  .كاőاأȺǭاƠ ǒراȂƨائرية اƪارجية 
و قد شكلǨ األحداǫ اليت ȝرفتها اȂƨائر يف ميدان حقوȧ اɋنسـان و بـروز   
موȑوț حقوȧ اɋنسان ȝلɂ اƫستوɁ الدويل، و كǮافة الȺشاȓ الذي كانـơ Ǩوȑـه   
 Ɂستوƫا ɂلȝ تلعبه ǨǶيدان، و الدور الذي أصبƫري احلكومية يف هذا اȡ الدولية ǧماȚȺƫا

هذا شكل مƎرا كافيا لتȺاوȯ هذا اƫوȑوț بالدراسـة، رȡبـة يف    الدويل و الوȕين، كل
 اɍكتشاȣ و اȕɍالȝ țلɂ موȑوț اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية من حيƭ Ǭموȝة من

  .نشǖة هذه اȚȺƫماǧ، مبادئها و أهدافها، و Ǔلياǧ و كيفياƠ ǧركها:  هامȺ الȂوايا
احلكومية و مسـǖلة حقـوȧ   اȚȺƫماǧ الدولية ȡري : و سȺتȺاوȯ يف هذه الدراسة 

، حيǬ نقتصر ȝلɂ 1999إىل سȺة  1992اɋنسان يف اȂƨائر يف الفترة اƫمتدة من سȺة 
بعȐ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية ȝلɂ اȝتبار شهرőا، و دورها يف اŎتمع الـدويل و  

 Ǭائر، حيȂƨنسان يف اɋا ȧايا حقوȒق ȌƸ ريها فيماǭǖمتعـددة  نت ǯاذƴ أن أخذ Ɂو ر
متȺوȝة يǘدي إىل Ơليل متوازن يشمل جوانǢ متعددة حلقوȧ اɋنسان، و هـذا اسـتȺادا   

  .Ŏاȯ اهتمام كل مȚȺمة يف ميدان حقوȧ اɋنسان، و اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر
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. 1999-1992بالȺسبة لفترة الدراسة فǚنȺا سȺقتصر ȝلɂ الفترة ما بني سـȺيت  
ف اƫسار اɍنتǺاŸ بداية اشتداد العمل اƫسـلǴ  شهدǧ توقي ȝ1992لɂ اȝتبار أن سȺة 

  .بعد إيقاȣ اƫسار اɍنتǺاŸ ،)اƫرحلة اɍنتقالية(يف اȂƨائر، و كذا انعدام شرȝية السلطة 
Ⱥƫـددة  تعـدد اƨهـاǧ ا   ،1992من جهة أخرɁ شهدǧ هذه الفترة بعد سȺة 

نشاȓ اليت ȕالƯ Ǩتلف شرائǴ اŎتمع اȂƨائري، و رافȨ ذلȬ  بانتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان
  .مكǮف للمȚȺماǧ الدولية ȡري احلكومية العاملة يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان

فيعود إىل اȝتبار دخوȯ اȂƨائـر مرحلـة    ،1999و Ɲصوȋ التوقف Ⱥȝد سȺة 
جديدة من احلياة السياسية بدخوȯ قانون الوئام اƫدين حيȂ التطبيـȨ، و بالتـايل وجـود    
șروȣ جديدة ميكن التعامل معها بشكل Ưتلف، ȝلɂ أساȃ أن الفترة شـهدǧ بدايـة   

بوȝ ȧلـɂ  زياراǧ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية للجȂائر، و شكل ذلȬ انفتاحا ȡري مس
ǧماȚȺƫهذه ا.  

ɋا نطرح اȺنǚبصفة دقيقة ف țوȑوƫة اƨعاƫ وȯور حوǶشكالية األساسية اليت تتم:   
أو ȝلـɂ  / مدɁ انسجام أو ارتكاز مواقف اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية مـع  ما  -

  ǧنتـهاكاɋواقف لدرجة اƫاستجابة هذه ا Ɂنسان و مدɋا ȧاألساسية حلقو Ǜبادƫا
Ƭ ȏاليت تتعر  Ɂمـد Ɂائر من جهة، و من جهة أخرȂƨتلفة يف اǺƫنسان اɋا ȧا حقو

  Ý الدويلانسجام هذه اȚȺƫماƟ ǧاه اŎتمع 
  :و نقسȴ هذه اɋشكالية إىل مجلة من األسǞلة 

- Ý نسانɋا ȧرة الدولية إىل حقوȚȺال ȯوƽ وحدة و Ɂما مد  
-  Ǩإذا كانƟ ري احلكوميةȡ الدولية ǧماȚȺƫة ماȝموƭ ȯفهـل   تمع حو ،ǧن الصـفا

  مع قȒايا حقوȧ اɋنسان ȒơÝع إىل نفȄ اƫرتكȂاǧ يف تعاملها 
مع تعدد انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، اجنرȝ ǧليها مواقف متعددة Ǻƫتلـف   -

بȺفȄ درجة اɋهتمام مع كل ماǭلة Ý و هل تعاملǨ تاȚȺƫماǧ، فهل كانǨ مواقفها م
Ý ǧنتهاكاɋا  
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ȝ جابةɋاولة اǂ و ǧياȑة من الفرȝموƭ نقدم ǧɍǗهذه التسا ɂل:  
ɍ تشكل  حقوȧ اɋنسان إذا كان اƬدȣ العام حلقوȧ اɋنسان هو محاية اɋنسان، فǚن )1

  .نȚرة مȺسجمة متفȝ Ȩليها
2( ǢسƜ نسانɋا ȧايا حقوȒتلف يف تعاملها مع قơ ري احلكوميةȡ الدولية ǧماȚȺƫإن ا 

  .رƠ ȧركهاا لȚروȣ نشőǖا و هيكلها و ȕكل مȚȺمة، وفق ȕبيعة
3(    ǧمـاȚȺƫا ȣـرȕ ر منǮأك ȫرƠ نسان قابلهاɋا ȧحقو ȫدرجة انتها ǧايدȂكلما ت

  .الدولية ȡري احلكومية
 إىل حـد مـا   اɍسـتعانة اȺƫهǰ الوصفي التǶليلي، مع يف هذه الدراسة  ملنستع

يȂها فيما و هذا ƫقارنة اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية و Ƣي ،تǶليل اȒƫمونبو  ƫقارنةبا
بيȺها، و كذلȬ من خالȯ مȒامني تقاريرها و مواقفها و Ơركاőا اǺƫتلفـة إزاǒ قȒـايا   

  .حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر
 žعاȺو س ǧماȚȺƫا țوȑري احلكومية موȡ نسـان يف   الدوليةɋا ȧايا حقـوȒو ق

  :اȂƨائر يف ǭالǭة فصوȯ رئيسية 
إىل اƫوȑـوȝ  țامـا للبǶـǬ،    الفصل األوȯ و الذي نعتƎه مدخالطرȧ يف سȺت

يف حقـوȧ اɋنسـان   ، و ذلȬ من خالƮ ȯاولة Ơديد مفهوم )حقوȧ اɋنسان(اǂوري 
. يǮةاǧ السماوية، Ż العصور احلدـالفكر اɋنساين من خالȯ احلȒاراǧ القدمية و الديان

و يف نقطة تالية نتطرȧ إىل اƨهود الدولية يف سبيل تكريȄ حقوȧ اɋنسان، و ذلȬ مـن  
و اƫعȺية Ɯقوȧ اɋنسان، و كذا تطـور اƫواǭيـȨ اǺƫتلفـة    هتمة ǧ اǞƫار اƬيخالȯ تطو

  .الدولية، اɋقليمية مȺها و العاƫية، و ȝلɂ رأسها اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان
و نتȺاوȯ يف Ǔخر الفصل األبعاد احلȒارية الǮقافية حلقوȧ اɋنسان، و هـذا مـن   

، أو بني الشماȯ اƫتقدم و اȺƨوǡ اƫتǺلف، غرǡالشرȧ و البني خالȯ اƫواقف اƫتعارȑة 
 ǧاȚفǶالدولية، و الت Ȩيǭواƫة اȡسالم، و هذا بالعودة إىل صياɋي و اǶسيƫا ǡو بني الغر

  .اǺƫتلفة حوȯ بعȐ اƫواȑيع
  
  



  ةــدمـالمق

ة ȡـري احلكوميـة موȑـوț    يف الفصل الǮاين سȺتȺاوȯ بالتفصيل اȚȺƫماǧ الدولي
الفيدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان و اللجȺة الدولية للصليǢ ، مȚȺمة العفو الدولية Üالدراسة
و سȺتȺاوȯ كل مȚȺمة ȝلɂ حدɁ، و هذا بعد أن نتطـرȧ إىل Ơديـد ماهيـة    . األمحر

  .اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية بوȑعها القانوين و أنواȝها اǺƫتلفة
ها، و و سȺدرȃ كل مȚȺمة من خالȯ العودة إىل șروȣ نشőǖا، و Ơديد هياكل

ȕرȧ نشاȕها و Ơركها و وسائلها اƫستعملة، و هذا بـالعودة إىل الوǭـائȨ األصـلية و    
  .Ƭذه اȚȺƫماǧ )التǖسيسية(الȺصوȋ التȚȺيمية 

يف الفصل الǮالǬ نتȺاوȯ كيفية تعامل هذه اȚȺƫماǧ مع قȒايا حقوȧ اɋنسان يف 
ن نتطرȧ إىل واقع حقوȧ ، و هذا بعد أ)1999 – 1992(اȂƨائر يف الفترة قيد الدراسة 

و من الȺاحية اǘƫسسـاتية، سـواǒ    ،)الدستورية(اɋنسان يف اȂƨائر من الȺاحية القانونية 
  ).اȚȺƫماǧ ذاǧ اɋهتمام(حلكومية اǘƫسساǧ الرƧية أو ȡري ا

بالȺسبة ƫواقف اȚȺƫماǧ الدولية من انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، فǚنȺـا   
ادا إىل تقاريرهـا و بياناőـا و   ȺتاستهاكاŻ ،ǧ تعاملها معها، و هذا Ʋدد نوȝية هذه اɋن

 Ż ،اőمراسالƲائريةȂƨا ǧبالسلطا ǧماȚȺƫالقة هذه اȝ دد.  
و هذا ɍرتباȕه بقȒايا كǮريا مـا   وȑوț البالغة،إىل  صعوبة اƫ اɋشارةو ميكȺȺا 

 Ǩفكريكان ȯل جدƮ  نس(و قانوينɋا ȧيف،  ،)انـحقوșيف التعامل و التو ȣو اختال
حلساسية اليت تبديها الكǮري من دوȯ العاƁ الǮالǬ من اȚȺƫمـاǧ الدوليـة ȡـري    و إىل ا
يƎالية، و توجـد صـعوبة   إذ تعتƎها أحيانا وسيلة يف يد الدوȯ الكɁƎ أو الل ،احلكومية

ƨيف ا ǫدƷ اƫ سبةȺبال ɁائرأخرȂ   ɂلـȝ واقف و األرقامƫري من اǮيف الك ȧتفاɋدم اȝ و
 .تȺاوȯ اƫوȑوțتاǧ قلتها، و ȝدم وجود كتاب
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يقتȒي البǬǶ يف موȑوț اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية و مواقفها من مسـǖلة  
حقوȧ اɋنسان اɋحاȕة أساسا باƫفاهيȴ الȚȺرية حلقوȧ اɋنسان، من حيǬ مفهومهـا و  

  .تطورها التارƸي فكريا و قانونيا، و أبعادها الǮقافية و احلȒارية
   țمجـاɋبا ɂـȚƠ ɍ نسانɋا ȧلة حقوǖبه إىل أن مسȺأن ن Ǣƶ و يف هذا الصدد
حوȯ مفهومها و خصائصها، ưا أوجد اختالفا يف التعريفاǧ و تȒاربا يف التصȺيفاǧ، و 
يرجع ذلȬ إىل تȺوț اŎهوداǧ و اǂاوǧɍ الرامية لتكريȄ حقوȧ اɋنسان يف العـاƁ، و  

ري بني الشعوǡ و األمȴ، و هو ما أدɁ إىل حـدوǫ تȺـازț   إىل التباين الǮقايف و احلȒا
  .حوȯ خصائȌ حقوȧ اɋنسان و بروز اختالفاǧ إيديولوجية حوƬا

و هذا ما سǶȺاوȯ توȑيǶه يف هذا الفصل، من خالƭ ȯموȝة من اƫباحǬ الـيت  
نرɁ أنه تفي ŏذا بالغرȏ، وذلȬ بالتعرȏ إىل Ơديد مفهوم حقوȧ اɋنسان، و ƢييȂهـا  

بعȐ اƫفاهيȴ اƫشاŏة Ƭا، Ʋ Żاوȯ تتبع مسار تطورها التارƸي و رصد اƨهود الدولية ȝن 
  ȧحقـو Ȅأو إقليمية، و الرامية لتكري Ǩية كانƫاȝ دولية ǧية و اتفاقياƸتار ǧالناȝمن إ

  .اɋنسان أو Ʈاولة فرȏ احترامها يف اŎتمع الدويل
احلȒارية اǺƫتلفة حلقوȧ اɋنسـان، و   و يف األخري سȺتطرȧ إىل األبعاد الǮقافية و
 .تǭǖريها ȝلƮ ɂاوǧɍ تكريسها يف اŎتمع الدويل

  
  

  
  
  
  

  



 ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ :ةǒƧƓươد الƓƶƕǕا Ǎ ǑƤǒƧƓƙال ƧǍƱƙال.  

 ȯاألو ǬǶǤامل : ȷساȹɋا ȧقوǵ هومȦم  
1 – ȷساȹɋا ȧقوǵ ȤــɅعرǩ:  
  

  Ǵلتعريف مصـطل ɍأو ȧنسان نتطرɋا ȧمن أجل تعريف حقو‘ Ȩـǵ’  .   هـذا
ƫعريف الذي تȺتمـي إليـه ، وحسـǢ    اƫصطلƷ Ǵمل معاين كǮرية ،وهذا حسǢ احلقل ا

  .التطوراǧ الفلسفية والقانونية اǺƫتلفة اليت شهدőا حقوȯ اƫعرفة 
 ȨـƩا     :اȝيكـون واجبـا شـر Ż ددة ، ومنƮ دةȝهو ما كان متطابقا مع قا

حيǬ يكون مǖمورا به  من ȕرȣ القوانني واألحكام ، . وقانونا ويكون بالتايل مستǶقا 
  .)1(له احلȨ يف ، أو له احلȝ Ȩلɂ: الرأي ȝلɂ صعيد األخالȧ ، فيقاȯ  أو ألنه يتطابȨ مع

فان احلȨ ما يكون مسموحا بـه ، أو  : " الفلسفية " ɍɍند " وحسǢ موسوȝة 
مباحا بالقوانني اƫكتوبة ، أو األحكام اƫتعلقة باألفعاȯ اƫعتƎة ، أو مباحا بشكل أخالقي ، 

أخالقيا ، ويقاȯ يف ذلȬ : احلا ، وإما أن يكون Ʈايدا ألنه العمل اƫقصود إما أن يكون ص
  .)2("له احلȨ يف: 

،فǚنه يعرȣ احلȨ بǚرجاȝه إىل Ⱥȝاصـره  ) (DABINبالȺسبة للفقيه البلجيكي دابان  
والسـلطة و  ) اɍسـتǮǞار ( اɍنتماǒ :،اليت Ʒددها يف أربعة Ⱥȝاصر، Ⱥȝصران داخليان Ƶا 

و احلماية القانونية ، وقد ȝرȣ احلȝ Ȩلɂ أنه ميـȂة   وجود الغري: Ⱥȝصران خارجيان Ƶا 
ميǶȺها القانون لشȌǺ ما، وƠميها ȕرȧ قانونية فيكون للشƞ ȌǺقتɂȒ تلȬ اƫيȂة أن 
يتصرȣ ماȯ أقره القانون بانتمائه إليه ، سواǒ باȝتباره مالكا أو مسـتǶقا لـه يف ذمـة    

تǮǞار شȌǺ بقيمة معيȺـة اسـتǮǞارا   وȝرفه الدكتور إƧاȝيل الغاƄ بǖنه ȝبارة ȝن اس.الغري
Ʒميه القانون ȝن ȕريȨ التسلط واɍقتȒاǒ ،بغية ƠقيȨ مصلǶة ذلȬ الشȌǺ واليت يراها 

  .      )3(اŎتمع جديرة بالرȝاية
أما Ⱥȝد ارتباȓ احلȨ باɋنسان ، وهذا بصفته البشرية وتواجده داخل ƭتمع ،فŒǚـا        

ن Ƕƞيطه اɍجتماȝي ، وƞا ميكȺه القيام به دون أن يقوم تقوم ȝلƠ ɂديد ȝالقة هذا الكائ

  .ȋ13 . 2000اƫركȂ الǮقايف العرŸ، : الدار البيȒاǵ . ǒقوȧ اȹɋساȷ يف العاƁ العرŸ مسريةزيادة رȑوان،  – 1
2 –  ȋ ،رجعƫا Ȅ15نف.  
3– ،ȴسالميةالراوي جابر ابراهيɋعة اɅرȊو ال ƃالدو ȷوȹيف القا ȷساȹɋا ȧقوǵ .مانȝ :شرȺدار وائل لل .ȋ 160.  
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أخالقيا أو وجوبـه أو أنـه   ) اƫسموح به ( أمامه يف ذلȝ Ȭائȝ Ȩلɂ اȝتبار قاȝدة اƫباح 
  .مǖمور به

أما بالȺسبة لتعريف حقوȧ اɋنسان فقد وȑعǨ تعاريف متعددة ، مȺها التعريـف  
ȝلـȴ حقـوȧ   : ي ȝرفه ȝلɂ اȝتبار أنه ، الذ)René CASSIN* (الذي وȑعه ريȺيه كاسان

اɋنسان ، أحلقه بالعلوم اɍجتماȝية، يدرȃ العالقة القائمة بني األشǺاȋ وفȨ الكرامـة  
إن . اɋنسانية ، مع Ơديد احلقوȧ و اƪياراǧ الȒرورية لتفتǴ شǺصية كل كائن إنساين 

  .)1(هذا التعريف يفترȏ قيام ȝلȴ بذاته موȑوȝه حقوȧ اɋنسان
،استǺرجƭ Ǩموȝة من الباحǮني ȝلɂ رأسهȴ كـارȯ فاسـاȫ    1973م يف ȝا

)KARL Vasak  (  نسـانɋا ȧقوƜ Ȩة تتعلȒلف ȣɍǓ سةƦ ȯدخاǚنسان بɋا ȧتعريفا حلقو
إىل احلاسوǡ، فكان التعريف أن حقوȧ اɋنسان ȝلȴ يهȴ كل شȌǺ ،خصوصا اɋنسان 

من محاية القانون الوȕين والدويل العامل الذي يعيȈ يف دولة معيȺة والذي Ǣƶ أن يستفيد 
 Ȩاحل Ȍحقوقه وباألخ Ȩتطاب ǡمع وجو ،ǡية حرǶȑ القانون أو كان ȧرƝ ȴőإذا ا ،

  .)2(يف اƫساواة لȒرورة اǂافȚة ȝلɂ الȚȺام العام
2 –  ȷساȹɋا ȧقوǵ ȤنيـȎǩ:  

خȒعǨ حقوȧ اɋنسان لتصȺيفاȝ ǧديدة ، اختلفǨ حسǢ اخـتالȣ اƫعـايري   
  : لتصȺيف وميكن إمجاƬا يف اƫعتمدة يف ا

حيǬ قسمǨ يف هذا التصـȺيف إىل  :  Ȏǩنيǵ Ȥقوȧ اȹɋساǵ ȷسب موȑوعها 
وحقوȧ معȺويـة  . نوȝني من احلقوȧ ، حقوȧ مادية تعلȨ باحلاجياǧ اƫادية لɌنسان 

  .تتعلȨ بالفكر والرأي واƫعتقد
 وتكون بȺاȝ ǒلɂ هذا حقوȧ سياسـية :  Ȏǩنيǵ Ȥقوȧ اȹɋساǵ ȷسب Ǥȕيعتها 

  .وحقوȧ اقتصادية وحقوȧ اجتماȝية وحقوǭ ȧقافية
 ȤنيȎǩ ȋاǺسب األشƜ ȷساȹɋا ȧقوǵ  : ȧتكون إما حقو ȃهذا األسا ɂلȝو

أفـراد  ( فردية تتعلȨ باɋنسان نفسه ، وحقوȧ مجاȝية تتعلȨ بعالقة اɋنسان مع ȡريه  
  ).مجاȝته 

 .1948قانوين فرنسي، أحد واȑعي اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان، سȺة*
  .ȋ9 . 2000/2001ة كلية احلقوȧ،  جامعة اȂƨائر، مطبوȝة جامعي". Ʈاȑراǧ يف حقوȧ اɍنسان"Ʈي الدين Ʈمد،  – 1
2 –  ȋ ،Ȩرجع السابƫوان، اȑ16زيادة ر.  
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 ȴموما تقسȝف ( وȺمع الت) تص Ȩتتف ǧنسان إىل تقسيماɋا ȧحقو Ǭطور احلدي
  .  )1(حلقوȧ اɋنسان، وفقا ƫا ورد يف اƫواǭيȨ واȝɋالناǧ واɍتفاقياǧ الدولية

  :هذا التقسيȴ يعتمد Ʀسة أقسام 
   :اƩقوȧ املدȹيــة 

وهي حقوȧ متصلة بشȌǺ اɋنسان وتستمد أصوƬا من شǺصيته ، وهي مرتبطة 
  :وأهȴ هده احلقوȧ . به ارتباȕا وǭيقا 

فلكل إنسان احلȨ يف احلياة ، وهو حȕ Ȩبيعي ، فال ƶوز : حلياة حȨ اɋنسان يف ا
  ȋصـوȺالقانون وهذا م Ǣوجƞ ɍليه ، إȝ ǧوƫبا ȴمن حياته أو احلك ȌǺحرمان الش

  .ȝليه يف كل اƫواǭيȨ الدولية اƫتعلقة Ɯقوȧ اɋنسان 
حȨ وترتبط ŏذا احلȨ، حȨ اɋنسان يف األمن الشǺصي ، حȨ اɋنسان يف التȺقل ، 

  .اɋنسان يف حرية مسكȺه ، حȨ اɋنسان يف سرية مراسالته 
  :اƩقوȧ السياسيــة 

وهي حقوȧ تǮبǨ للشȌǺ باȝتباره Ȓȝوا يف مجاȝة سياسية معيȺه ،وهي الـيت  
 ȧالسياسية هي حقو ȧية ، واحلقوȝماƨرادة اɋة يف تكوين اƵساƫفراد اɊوجبها لƞ يباح

د شعǢ الدولة ، وƶ ɍوز حرمان أي شȌǺ مȺها إɍ شǺصية يتمتع ŏا كل فرد من أفرا
 ǒاȺǮاست : ȧوتشمل هذه احلقو : Ȩوح ، ǧاباǺنتɍيف ا Ǵالترش Ȩوح ǧاباǺنتɍيف ا Ȩاحل

  .إبداǒ الرأي يف اɍستفتاǒ ، وحȨ  تويل الوșائف العامة يف الدولة 
  :اƩقوȧ اɍقتȎادɅـــة 

ألفـراد اɍقتصـادية وفقـا    وهي مجلة احلقوȧ اليت őدȣ إىل إشباț حاجاǧ ا 
 ȴőهوداŎ. هاƵأ ȧقتصادية مجلة من احلقوɍا ȧوتشمل احلقو : Ȩالعمل ،وهي ح ȧحقو

كل شȌǺ يف العمل Ɯرية وحȨ احلماية من البطالة ،وȑمن شروȓ مرȑية واجر يكفل 
  .له وألسرته حياة كرمية ، ويتبعه احلȨ يف اɍنȒمام إىل الȺقاباǧ محاية ƫصلǶته 

وقد نصǨ اƫواǭيȨ الدولية ȝلɂ حȨ الفرد يف التملـȬ سـواƞ ǒفـرده أو    :  لتملȬحȨ ا
 ȣريد أي فرد من أمالكه تعسفا ، وحرية التصرƟ وزƶ ɍ أنه Ǭريه ، حيȡ مع ȫشتراɍبا

 Ȩر إىل هذا احلȚȺشتراكية يف الɍالفردية وا ȴȚȺتلف الơتلكاته ، وư يف.  
اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان و العهد الدويل للǶقوȧ اƫدنية و السياسية، و العهد الدويل للǶقوȧ اɍقتصادية و اɍجتماȝية  –1

  .و الǮقافية
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  :اƩقوȧ اɍجتȶاعيــة 
  ȧفيـه ، وهـي    وهي احلقو Ȉتمع الذي يعـيŎالقته باȝ ا الفرد يفŏ اليت يتمتع

حقوȧ نسبية ơتلف باختالȣ اŎتمعاǧ وتتطور بتطورها وتشمل احلقوȧ اɍجتماȝيـة  
  : ȝددا من احلقوȧ أƵها 

و تتعلȨƜ Ȩ الفرد يف تكوين األسرة، اليت نصǨ اƫواǭيȨ الدولية : احلقوȧ األسرية  
لطبيعية األساسية للمجتمع، و يشمل هذا احلȝ Ȩدم وجود قيود ȝلɂ أŒا هي الوحدة ا

يف ȕريȨ تكوين أسرة، أو الȂواǯ بالȺسبة للرجل و اƫـرأة دون  ) جȄȺ، جȺسية، دين(
  .إكراه

و تلتȂم الدوȯ برȝاية أفرادها و كفالـة معيشـتهȴ ،و   : حȨ الرȝاية اɍجتماȝية  
Ȓمان اɍجتماȝي ،ưا يكفل Ƭـȴ  رȝايتهȴ يف حالة العجȂ و الشيǺوخة بسن قوانني ال

  .احلياة الكرمية
كذلȬ تلتȂم الدوȯ بتوفري الرȝاية الصǶية لɌنسان يف كافة : حȨ الرȝاية الصǶية  

  .اŎاǧɍ، و الوقاية من األمراȏ و األوبǞة و العالǯ يف حالة اƫرȏ ،و العȺاية
ترام اƫبـدأ  يقتȒي اȝɍتراȣ للشعوǡ يف تقرير مصريها و اح: حȨ تقرير اƫصري  

الذي يقȒي بالتسوية يف احلقوȧ بني الشعوǡ، و حȨ الشعوǡ يف التصرƜ ȣرية تامة 
  .يف ǭرواőا و مواردها الطبيعية دون اɋخالȯ بالتȂاماőا

و تعين حȨ كل إنسان يف الǮقافة ،اليت تقȒي بتلقي العلـȴ و   : اƩقوȧ الǮقاȥيــة  •
Ⱥو التƲ قافةǮخرين، و توجيه الɇا ȴامية تعليȂا فيها إلƞ نسانيةɋصية اǺمية الشاملة للش

  .و ƭانية التعليȴ يف مراحله األوىل
- ȯسب األجياǵ ȷساȹɋا ȧقوǵ ȤنيȎǩ)1(:  
-  ȯيل األوƨدنية و السياسية: اƫا ȧاحلقو.  
  .احلقوȧ اɍقتصادية و اɍجتماȝية و السياسية: اƨيل الǮاين  -
-  ǬالǮيل الƨمية، تق: اȺيف الت ȨاحلǴع التسلȺة، مǞصري، سالمة البيƫرير ا.  
األȒȝاǒ البشرية، استȺسـاǷ  (تكوين اɋنسان ) șروȣ(تتȺاوȯ شروȓ * : اƨيل الرابع -

  ). البشر
1 – Conseil de l’Europe et Internationale des Droits de l'Homme, Cologue (Universalité des Droits 

de l'Homme, dans un monde pluralisé) Strasbourg 1989.p 38, 39.  
  .لɊستاذ Ʈمد ƛاوي، اƫرجع السابȨالفكرة * 
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إن نȚرة شاملة Ǻƫتلف التعاريف وتصȺيفاǧ حقوȧ اɋنسان توحي بـǖن هـذه   
 ǫالǭ ǧستوياƞ ترتبط ȧاحلقو:  

-  ȯاألو Ɂترتبط  :املستو ȧنسان ذاته، بصفته كـائن  أن هذه احلقوɋبا Ȩبشكل مطل
فاɋنسان ƞجرد أنه إنسان له حقوǭ ȧابتة وȕبيعية نابعة من إنسانية كل كائن . بشري 

بشري ، őدȣ يف ƭملها إىل صيانة كرامته ، وله أيȒا حقوȧ قانونيـة تȺشـǖ مـن    
لـف ȝـن   يف اŎتمع الوȕين أو اŎتمع الـدويل ، وơت ) القانوين ( ȝملياǧ التشريع 

 ȯصوǶلل ȴأو إىل سعيه ȴأنفسه ȧاحلقو ǡاǶا أصȑادها إىل رȺالطبيعية باست ȧاحلقو
  .ȝليها أو تكريسها 

- ƆاǮال Ɂفيـه الفـرد   :  املستو Ȉتمع الذي يعيŎد مكانتها يف اƟ نسانɋا ȧأن حقو
Ɯكȴ احتكاكه ومعايشته لغريه من أفراد اŎتمع ، وبالتـايل العالقـاǧ اɍجتماȝيـة    

اخل بني اƫصاſ والرȡباǧ واɍحتياجاŻ ، ǧ حاجة كل فرد إىل ưارسة حقوقه والتد
  .اƪاصة به

ويف هذا اƫستوɁ، يƎز دور الدولة بصفتها أداة تȚȺيȴ هذا اŎتمع وكـذا تȚȺـيȴ هـذه    
إɍ يف إȕار مـا يعـرɍ (   ȣ تتكرȃ(العالقاǧ ، وما يالحȘ أن حقوȧ اɋنسان ɍ تȺمو 

ونشري هȺا إىل اɍرتبـاȓ الوǭيـȨ   . ولة أسسها الدميقراȕية والعدالةبدولة القانون ، أي د
والتǭǖري الكبري لȺمط أو نȚام احلكȝ ȴلɂ وȑعية حقوȧ اɋنسان ن ،و الدور الذي تلعبه يف 

  .ترقية و ưارسة و صيانة حقوȧ اɋنسان
تبار هو مدɁ  ارتباȓ حقوȧ اɋنسان بالوȑع الدويل ، أو مدɁ اȝɍ:  ملستوɁ الǮالǬا -

 ȧتفاɍا Ǭمن حي ǒتمع الدويل، سواŎنسان يف اɋا ȧايا حقوȒخذه قǖهتمام الذي تɍأو ا
أو اɍنسجام يف الȚȺر إىل مفهوم حقوȧ اɋنسان ، أو من حيǬ توفر أو نشاȓ وفعاليـة  
اɇلياǧ واƬيǞاǧ اƫهتمة واƫعȺية Ɯقوȧ اɋنسان ، أو حȕ Ɠبيعة الȚȺام الدويل وماله مـن  

  .تǭǖري اƫباشر ȝلɂ حقوȧ اɋنسان بالȠ ال
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  :عالقة ǵقوȧ اȹɋساǤǣ ȷعȐ املȦاȽيȴ املȊاŏة Ƭا - 3
 Ǖ-  اتɅرƩو ا ȷساȹɋا ȧقوǵ:  
  

واحد  ، رȴȡ الفارȧ الȺوȝي ) معƖ ( جرɁ تداوƬما وكŒǖما  يدɍن ȝلɂ مفهوم 
  :اƫوجود بيȺهما 

موجـودة حـƓ وإن Ɓ يـتȴ     فǶقوȧ اɋنسان لصيقة Ɯقوȧ اɋنسان الطبيعية ، وتȚل
  .اȝɍتراŏ ȣا ، بل حƓ وإن انتهكǨ من قبل السلطة 

فهي مقيدة دوما بȚȺام سياسي واجتماȝي واقتصادي سائد يف كـل  :  اƩرɅات العامةأما 
    ǧالـذا ɂلـȝ سـيطرةƫعية اȑالقوانني الو Ǣوجƞ كرسةƫدولة ، فهي تعريفا القدرة ا

  .والتǶكȴ فيها 
ة بني احلرياǧ العامة والدولة ، وبالتايل ɍ ميكن الكـالم ȝـن   إذن فالعالقة وǭيق

  .)1(احلرياǧ العامة وɍ تصور وجودها إɍ يف إȕار نȚام قانوين Ʈدد 
  ɂلـȝ ، هما من تباينȺما بي ȴȡفهومني رƫبتكامل ا ȯميكن القو ،Ȭوخالصة لذل

قاصرة ȝلɂ أشǺاȋ اȝتبار أن احلرياǮƢ ǧل إباحة أصيلة ومطلقة للجميع ، أما احلقوȧ ف
، واحلرية العامة ɍ يقابلها إلȂام يف جانǢ شȌǺ )حرية التملȬ ، حرية اƫلكية ( معيȺني 

معني ، أما احلȨ فيقابله دائما التȂام مواجهة الغري، سواǒ كان الغـري شǺصـا معيȺـا أو    
ȃاȺامة الȝ ددين أوƮ اصاǺ2(أش(.  

 ǡ-  Ɔساȹɋا ƃالدو ȷوȹوالقا ȷساȹɋا ȧقوǵ:  
،أن السالم  1968جاǒ يف مقرراǧ الȺدوة الدولية حلقوȧ اɋنسان اŎتمعة يف ȕهران سȺة 

وأن احلرǡ هي نفي هاتـه  )  …( هو الشرȓ األساسي لالحترام الكامل حلقوȧ اɋنسان 
 ȧنسـان   .)3(احلقوɋا ȧنساين ، أن حقوɋنسان والقانون الدويل اɋا ȧبني حقو ȧفالفر

1 – ȋ ،Ȩرجع السابƫوان، اȑ19زيادة ر. 
  ، )رسالة ماجستري. (ǵقوȧ اȹɋساȷ يف الدوȯ العرǣية ƙǣ التعǤري الذاź و اɍستǲاǣة للواقȜ الدوƃبن فرƷة هيام،  – 2

  .ȋ11 . 1996معهد العلوم السياسية و العالقاǧ الدولية، جامعة اȂƨائر، 
3 – CICR, Rapport sur la protection des victimes de la guerre. Genève, juin 1993.   
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وميكن وصف حقوȧ اɋنسان بالقانون . ، وتكتسي صبغة ȝامة  ذاǧ مبادǛ أوسع وأƽل
الدويل حلقوȧ اɋنسان وقǨ السلȴ ، وهذا القانون يسعɂ إىل محايـة األشـǺاȑ ȋـد    

 ǧاوزاƟ  
الدولة اليت هȴ من رȝاياها كقاȝدة ، يف حني فǚن القانون الدويل اɋنساين فهو خصوصي 

جهاǧ العسكرية حلماية العسكريني واƫدنيني واستȺǮائي وɍ يȺطبȨ إɍ حني احلروǡ واƫوا
  ) .حقوȧ اɋنسان أȺǭاǒ الƕاȝاǧ اƫسلǶة (، وميكن أن نطلȝ Ȩليه تسمية 

إن حقوȧ اɋنسان ɍ تتوقف ȝلɂ األقل ȝن التطبيȨ أȺǭاǒ الƕاȝاǧ اƫسلǶة ، لكن 
يȺما ɍ هذه احلاǧɍ تǘدي أحيانا إىل السماح بالتصرȣ إىل حد كبري يف هذه احلقوȧ ، ب

ميكن تعريȐ القانون الدويل اɋنساين إىل أي انتقاȋ بسǢ هذه الوȑـعياǧ ألن هـذه   
الوȑعياǧ هي شروȓ تطبيȨ هذا القانون ، والقانون اɋنساين ɍ ميكن بǖي حـاȯ مـن   

 Ǵسلƫا țاȂـȺال ǧنسان يف فتراɋا ȧخذ مكان حقوǖأن ي ȯاألحوا.  
ɍ نساينɋالقانون الدويل ا Ȩع كليا إن ميدان تطبيȕاما  (  ميكن أن يتقاƢ  (  مـع

   ȋاǺألشـ ɂتعطـ ɍ ينȂتجǂا ȋاǺشɊوحة لȺمƫا ǧماناȒنسان ،فالɋا ȧميدان حقو
معتقلني بسǢ أȝماȯ تتعلȨ بالƕاț اƫسلǴ  ، وحƓ يف حاǧɍ الـƕاț اƫسـلǴ فـǚن    

اǒاǧ معȺيني فقط بǚجر –حسǢ القاȝدة العامة  –األشǺاȋ اƫعتقلني بسǢ جȺاياȝ ǧادية 
  .)1(حقوȧ اɋنسان 

لقد تطورǧ حقوȧ اɋنسان والقانون الدويل اɋنساين كل ȝلɂ حدة ، مȺفصلني 
ȝن بعȒهȴ البعȐ مȺذ زمن ȕويل ، لكȺهما بدǒا يتقاربان بالتـدرǯ ، حـƓ أصـبǶا    

) اɋنسان (متداخلني إىل حد كبري ، ألن ȡرȏ كل من القانونني  واحد وهو محاية البشر 
  .)2(د من السالحخـصوصـا اŎر

  ȨقيـƠ إىل ȣنه يهدǖنسان ،بɋا ȧن قانون حقوȝ نساينɋالقانون الدويل ا Ȃويتمي
وتتميȂ أحكامه باɋلȂام ، إȑـافة إىل  . ȡاياǧ أكǮر تقييدا خالفا لقانون حقوȧ اɋنسان 

 تȒمȺه بعȐ القواȝد التفصيلية حلماية اɋنسان أȺǭاǒ الƕاȝاǧ اƫسلǶة، يف حني ميǮل قانون
حقوȧ اɋنسان  مȒمونا ȝاما ưا يعيȨ تطبيȨ  أحكامه يف بعȐ األحواȯ مـن الȺاحيـة   

ويȚهر أن القانون الدويل اɋنساين أقل تǭǖرا، Ǻƞاȕر التسيȄ وهـذا ƫميȂاتـه   . العملية 
  .ȋ12 . املرجȜ الساƮȨǣي الدين Ʈمد،  – 1
  .ȋ ،195 1999دار احلامد، . ǵقوȧ اȹɋساȷ و القاȹوȷ الدوƃ اȹɋساƆشطȺاوي فيصل،  - 2
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السابȨ ذكرها ، لكȺه ميكن تكامل هذين القانونني يف محاية اɋنسان يف الƕاȝاǧ الداخلية 
  .الȒغط الذي ميكن Ƭما ưارسته ȝلɂ الدولة ذاǧ السيادة واȑɍطراباǧ، ب

و ȝليه،  ميكن القوȯ أن القانون الدويل اɋنساين والقانون الدويل حلقوȧ اɋنسان، 
فالقـانون الـدويل   . Ƶا فرȝان متمايȂان من القانون الدويل ، ولكن Ƭما هدȣ واحـد 

أما حقوǴ . ȧ الدويل وȡري الدويلالƕاț اƫسل) وȑعيفاǧ ( يطبȨ يف حاǧɍ : اɋنساين 
  .اɋنسان فتȒع قواȝد من أجل تȺمية مȺسجمة للفرد واŎتمع 

  .)1(ȝلɂ كرامة الفرد يف كل الȚروȣ)  احلفاȗ ( كالƵا إذن Ƭما هدȣ رئيسي محاية 
و ميكن القوȯ أن القانون الدويل اɋنساين يكمل القانون الدويل حلقوȧ اɋنسـان،  

نون الدويل حلقوȧ اɋنسان ،أو باألحرƷ Ɂدǫ اɍنتقاȋ أو احلد من فǶيǮما يتوقف القا
 ǧطراباȑɍأو ا Ǵسلƫالدويل ا țاƕال ȯن أحواȝ امجةȺائية الȺǮستɍا ȣروȚال Ǣفعاليته بسب

ȝن التطبيȨ يدخل ،القانون الدويل اɋنساين ƭاȯ العمـل ȝلـɂ   ) دوليا كان أم داخليا ( 
  .الفور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 –                            CICR et union Interparlementaire, Respecter et Faire Respecter le 
Droit International Humanitaire. Genève 1999.         
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ƆاǮال ǬǶǤامل  : ȷساȹɋا ȧقوƩ ɄƸǿالتا ǿالتطو.  
  
  :يف اȒƩاǿات القدƹة  - 1
  

ȝرفǨ العصور القدمية ƭموȝة من احلȒاراǧ ، كȒǶارة بابل وحȒارة مصـر  
وȝرفـǨ هـذه   . القدمية واحلȒارة اȺƬدية وحȒارة الصني القدمية واحلȒارة اȡɋريقيـة  

إن كانő Ǩـدȣ إىل محايـة   احلȒاراǧ مبادǛ خاصة باɋنسان وحريته ، هذه اƫبادǛ و
اɋنسان،  إɍ انه ɍ ميكن اȝتبارها اهتماما حقيقيا Ɯقوȧ اɋنسان ƞفهومها القانوين اƫلȂم، 

Ȩيǭو موا ȋع يف شكل قوانني أو نصوȑتو Ɓ اŒأل . ȴليها  لفهȝ تمادȝɍومع هذا ميكن ا
  .التطور التارƸي للمفهوم

الذي يقوم ȝلɂ احلȨ العدȯ والصدȧ   )ماǨȝ ( وقد ȝرفǨ مصر الفرȝونية قانون   
، واشتهر محو راŸ يف احلȒارة البابلية ƞجموȝة قوانيȺه اليت وȑعها حلكȴ البالد ، والـيت  

  .كانő  Ǩدȣ لتǶقيȨ العدالة 
     ، ȃـاȺبة بـني الǂا ȴائȝد ɂلȝ وتهȝد ȴد القدمية كان البوذا يقيȺƬارة اȒويف ح

  .)1(ونشر العدالة وƠقيȨ اƫساواة
 Ǖ-  قيةɅرȡɋة اǿاȒƩيف ا ȷساȹɋا ȧقوǵ:  

ȝرفǨ احلȒارة اليونانية ƭموȝة من صور احلقوȧ ، كان أƵها حرية اƫشاركة يف   
احلكȴ ، وȝلɂ اȝتبارهȴ للدميقراȕية كǖسلوǡ أمǮل للǶكȴ ،كانǨ الȚȺرة لɌنسان أنـه  

رȣ للفرد باحلرية األصل يف كيان الدولة ، وكانǨ اƫلكية Ⱥȝدهȴ مجاȝية لكȺه Ɓ يكن يعت
  .الشǺصية 

   ،ǒبقتني األحـرار واألرقـاȕ تمعŎعل اƶ بقياȕ تمع اليوناين تقسيماŎوقد شهد ا
وكانǨ اƫساواة بيȺهما مȺعدمة ، وإن الصȺف الǮاين خلȨ للطاȝة والعمل ، هذه الȚȺـرة  

ɍ تكرسȺȝ Ǩد أر سطو الذي يرɁ أن العبيد من صȺع الطبيعة، فهȴ مـن األدواǧ الـيت   
  .)2(يدفعها  لتǶقيȨ سعادة األسرة اليونانية

1 - ȋ ،Ȩة هيام، مرجع سابƷ16بن فر. 
2 –  ȋ ،Ȩاوي فيصل، مرجع سابȺ22شط.  
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واƪالصة أن مفهوم احلرية يف دميقراȕية أǭيȺا Ƹتلـف ȝـن مفهـوم احلريـة يف     
فاحلرية Ⱥȝد قدماǒ اȡɋريƁ Ȩ تكن تعين حرية الفرد، وإƴا حرية ( الدميقراȕياǧ اƫعاصرة ، 

شǘون العام للمديȺة ، ومن Ż اƫواȕن بوصفه Ȓȝوا يف اŎتمع ، تسمǴ له بان يساهȴ يف ال
كانǨ احلرية يف أǭيȺا مقتصرة ȝلɂ حرية اɋشراȫ يف إدارة شǘون اƫديȺة، دون أن يكـون  
لɊفراد احلرياǧ اƫدنية احلديǮة، مǮل احلرية الشǺصية وحرية التملȬ ، وحريـة العقيـدة   

  .)1()وحرية السكن 
  

  : ǡ ـ ǵقوȧ اȹɋساȷ يف اȒƩاǿة الروماȹية
Ǩخلفيـة    لقد كان ɂلـȝ ،يف احلياة السياسية ȫشتراɍد الرومان تعين اȺȝ احلرية

احلكومة الشعبية اليت يشارȫ مجيع األفراد فيها، وقد ȝرفǨ احلȒارة الرومانيـة اƫلكيـة   
 ȴدهȺȝ معدومة Ǩية فكانȺأما احلرية الدي ،ȏرɊية لȝماƨالفردية وا .  ǡـاǺنتɍوكان ا

ن ɍ يشارȫ يف العملية إɍ األحرار األǭرياǒ الـذين  Ⱥȝدهȴ هو أساȃ اختيار احلاكȴ ، لك
كانوا يشكلون اŎالȄ الشعبية ، وأهȴ ما ميȂ اŎتمع الروماين التقسيȴ الطبقي، فقد كان 
اŎتمع مقسȴ إىل ȕبقتني ، ȕبقة األشراȣ ، وȕبقة العامة ، وكان التمييȂ بيȺهما يشـمل  

ون، وɍ اȝتراȣ للطبقة العامة ȨƜ اƫواȺȕـة ،  مجيع مȺاحي احلياة ،ة فال مساواة أمام القان
  .وɍ حȨ اƫشاركة يف اŎالȄ الشعبية ، وكانǨ لكل من الطبقتني قوانني خاصة ŏا 

     Ȩحـ ɍو ǡـاǺنتɍشاركة يف اƫا Ȩح ɍ ،ȧأيا من احلقو ȬلƢ ɍ رأةƫا Ǩوكان
  .ليها حرية التصرȣ فيهاالترشǴ وɍ حƓ احلرية الفردية ، فهي تعتƎ تابعا مȺذ وɍدőا، ولو

  .)2(وشهدǧ احلȒارة الرومانية ȝلɂ امتداد الȂمن، șاهرة الرȧ واɍستعباد  
     ȧسـبة حلقـوȺا بالƵازدهار ǯريقية والرومانية يف أوȡɋارتني اȒن احلǚف Ȭولذل

اɋنسان șلتا تقران اɍسترقاȧ ، والتفريȨ بني اƫواȺȕني األصليني واألجانǢ ، وبني فǞـة  
  .Ŏردة من أي حقوȧ وكذا بني اȺƨسني أيȒا العبيد ا

  
  

  .ȋ18 . 1993لȺشر اƨمعية اƫصرية ل: القاهرة . اƩقوȧ و اƩرɅات يف عاƁ متȢريأنور رسالن،  – 1
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  :ǵقوȧ اȹɋساȷ يف الدɅاȹات السȶاوɅة  - 2
   ɍأو Ǣƶ ،السماوية ǧنسان يف الدياناɋا ȧحلقو ȧبـني  : إذا أردنا التطر Ȃالتميي
كǖديان ساǨƵ يف تǖسيȄ الوȝي Ɯرية اɋنسان ) اليهودية ، اƫسيǶية ، اɋسالم ( األديان 

عيȈ احلر الكرƇ، و Ơريره من كل القيود، حيǬ أن هذه األديان ذاǧ اƫصدر وحقه يف ال
 ȧأن نفر Ǣƶنسانية ، وɋبصفته ا Ƈالتكر ȓاȺنسان هو مدار الكون ومɋا Ǩالواحد، جعل
بني تاريǸ تطبيȨ هذه الدياناȝ ǧلɂ حياة اŎتمعاǧ ، وما رافقها من تطرȣ وإجǶاȣ يف 

ƫالفني يف الرأي،و اǺƫا Ȩح Ǣذهƫمن الدين الواحد ( عتقد و اȑ Ɠوهذا ح.(  
 Ǖ-  ـةɅة اليهودȹاɅالد:  

ȡرسǨ اليهودية يف نفوȃ أتباȝها اȝتباراǧ اƫصلǶة القومية ، وقواȝـد العȺايـة     
بالشعǢ ومصائره ، ونادǧ باȂƨاȝ ǒلɂ الفȒيلة والعقاȝ ǡلɂ الرذيلة ، هذا بـالȚȺر إىل  

، لكن نȚرا ƫا شاŏا من التǶريف يف نصوصها ، فـǚن  الديانة اليهودية يف أصوƬا األوىل 
الذي يعتƎ شريعة بـين   'التلمود  'استȺاد اليهود إىل نصوȋ التوراة اǂرفة وإىل ما جاǒ يف 

  ȴـŒأ ɂلȝ هر اليهودȚتار، ويف هذا  يǺƫاهللا ا Ǣشع ȴإسرائيل العليا، قد جعلوا من شعبه
عد إقرارا مȺهȝ ȴلȝ ɂدم وجود مبـدأ  فȒلوا أنفسهȝ ȴلɂ كل شعوǡ األرȏ ، وهذا ي

اƫساواة Ⱥȝدهȴ ، كما يعد هذا تكريسا للتمييȂ والتفاȑل بني البشر، الذي ميǮل يف احلقيقة 
ويȂداد ذلȬ وȑـوحا مـن خـالȯ إباحـة     . صورة من صور انتهاȫ حقوȧ اɋنسان 

 Ɂاألخر ǡللشعو ȴوهȂȡو ، ȴريهȡ سرائيليني قتلɋا)ȃقدƫا ǡللكتا ȴويلهǖت Ǣحس(.  
إن اƫمارسة الديȺية اليهودية ŏذه اƫفاهيȴ اƫبȺية ȝلɂ العȺصرية، ɍ ميكن اȝتبارهـا    

ديانة Ƨاوية، ومن Ż فهي بعيدة ȝن مبادǛ العدȯ واƫساواة واحترام احلقـوȧ الطبيعيـة   
  .)1(لɌنسان
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 ǡ-  يـةǶة املسيȹاɅالد:  
احلكȴ الذي تفȒله ، فاكتفǨ كانǨ اƫسيǶية دȝوة ديȺية خالصة ، فلő ȴتȴ بȚȺام   

بȝǚالن حرية العقيدة والدȝوة إىل التسامǴ واƫساواة وƮبة اɋنسان ألخيـه اɋنسـان ،   
وكانő Ǩدȣ إىل ƠقيȨ مǮل أȝلɂ لɌنسانية معتمدة ȝلɂ أساȃ اǂبة ، كما هـدفǨ اىل  

  .)Ʈ)1اربة التعصǢ الديين
، أŒا أكدǧ كرامة اɋنسان وأهȴ ما ساǨƵ به اƫسيǶية يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان  

الذي يستȨǶ اɍحترام والتقدير، باȝتبار أن اهللا خلقه وخصه ŏذه الكرامة، واألمر اɇخر 
  .هو أŒا جاǧǒ بفكرة Ơديد السلطة، حيǬ رأǧ أن السلطة اƫطلقة ɍ ميارسها إɍ اهللا

واǂبـة  وقد انطوǧ اƫسيǶية ȝلɂ مبدأ العدȯ واƫساواة، وان فكرة اɋخاǒ العام 
  .تتȒمن اƫساواة يف احلقوȧ واحترام الشǺصية البشرية 

ȡري أن اƫمارسة اǂرفة Ƭذه الديانة أقرǧ نȚام الرȧ صراحة، وهو نȚـام يفقـد   
ƞوجبه اɋنسان حقوقه األساسية، وفقدان اƫرأة حلقوقها  بسبǢ خȒوȝها كليا للرجـل،  

  )2().رية التصرȣ يف نفسه وهذا وȑع أشبه ما يكون بالرȧ، حيǬ يفقد الرقيȨ ح
  

 ǯ-  سالميـةɋة اȹاɅالد:  
 ȂييƢ العامة وكفالتها للجميع، بدون أي ǧواحلريا ȧقرار احلقوɋ سالمɋا ǒلقد جا
بسبǢ اȄȺƨ أو اللون أو العقيدة أو الوȑع اɍجتماȝي أو اɍقتصادي، إن حقوȧ اɋنسان 

تتميȂ بŒǖا مǴȺ إƬية ، ولقـد وفقـǨ   اليت يقرها اɋسالم هي حقوȧ أزلية Ⱥȝ Ɩȡ ɍها و
الشريعة اɋسالمية بني الȝƕة الفردية والȝƕة اƨماȝية توفيقا ɍ تعارȏ فيه ، فال إفراȓ يف 
حقوȧ الفرد ȝلɂ حساǡ اƨماȝة، وɍ يف حقوȧ اƨماȝة  ȝلɂ حساǡ حقـوȧ الفـرد   

اƫساواة ، العدȯ : ين فقد اȝتمد اɋسالم ƭموȝة من اƫبادǛ لتكوين أساȃ اŎتمع اɋنسا.
  ȃعله أسـاƛ نسانɌي لƬɋا Ƈل التكرȝ Ȃسالم خصوصا التركيɋيف ا ǒاحلرية ، وقد جا ،

'ولقد كرمȺا بين Ǔدم  'احلياة كما جاǒ يف القرǓن 
يف خطبـة  (، ويف احلديǬ الȺبـوي   )3(

țواح ')الودا ȴإن ربك ȃاȺجمـي ـأيها الȝأ ɂلȝ Ÿل لعرȒف ɍ ،واحد ȴد، وإن أباك  ،

1 – Ȩرجع السابƫاوي فيصل، اȺشط.ȋ26. 
   166ر، مرجع سابȋ ،Ȩ مساȝدي ȝما – 2
 اɇية-القرǓن الكرƇ، سورة البقرة – 3
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وɍ ألȝجمي ȝلȝ ɂرŸ و ɍ ألسود ȝلɂ أمحر وɍ ألمحر ȝلɂ أسود إɍ بالتقوɁ، أɍ هل 
Ǩ1("بلغ(.  

واƪالصة أن اɋسالم يهدȣ أساسا حلماية ما يسمɂ بالكلياǧ اƪمȄ، واƫتمǮلة   
 Șالعقل ( يف حف، ȯاƫا ، ȏسل ، العرȺنسـان يف    ) الدين ، الɋا ȧوهي مـدار حقـو

  ).حلقوȧ اƫدنية والسياسية و اɍجتماȝية والǮقافية ا( أقسامها ƭتمعة 
لقد كفل اɋسالم حرية العقيدة ، التملȬ ، اƫشاركة يف شǘون احلكȴ واƫسـاواة    

ǒاȒأمام الق.  
  
3 -  ȸɅرȊالع ȷة القرɅداǣ Ɠǵ ȷساȹɋا ȧقوǵ :  
 Ǖ-  ةȒر النهȎيف ع ȷساȹɋا ȧقوƩ ـةɅرȮȦال Ȝǣاملنا:  

   ȯا إىل األصوǒبد ȧـة  نتطرȒهȺصر الȝ د أبرز مفكريȺȝ ،ȧذه احلقوƬ الفكرية :
 ȯن احلرية وقاȝ أنه دافع ɍإ ،Ȩطلƫا ȴمكيا فلي ، الذي وإن كان من أنصار احلك ȴƬوأو
    ǒـداȝأ ȴهـ ȣإن األشـرا Ǝتȝساواة ، فال حرية دون مساواة ، واƫا Ǣإن احلرية تتطل

 ɂلȝ ȯصوǶف للȺالع ȯاستعما ǡساواة ، وأباح للشعوƫساواة اƫحقوقها يف احلرية وا.  
     ȧفهـوم حقـوƫ ي دور بارز يف التطور الفكريȝجتماɍوكان لفالسفة العقد ا

ȴكǶعادين لالستبداد والتƫن احلرية اȝ دافعنيƫر اǮمن أك ȫنسان، فقد كان جون لوɋا .  
بة والسعي إىل تكريȄ الفصل بني السلطاǧ للǶد من اɍستبداد  ، وكان األمر نفسه بالȺس

 ǫالǮتوجد مع مجع السلطة ال ɍ أن احلرية ȯا إىل تقييد السلطة، فقاȝونتيسكيو، الذي دƫ
  .)2(، فالفصل هو الوسيلة الفعلية لتǖمني احلرية

أما بالȺسبة ƨان جاȫ روسو، فقد كان من أشد أنصار الدميقراȕيـة اƫباشـرة ،     
  .وحرياȴő  حيǬ كان يرɁ أŒا الوحيدة الكفيلة Ɯماية حقوȧ األفراد

األوىل أن احلريـة الدميقراȕيـة ومعȺاهـا    : وقد جاǧǒ أفكار روسو مبȺية ȝلɂ فكرتني  
  .خȒوț الفرد للقانون الذي يشارȫ يف وȑعه ، وأن حرية الفرد ɍ تتجاوز حرية ȡريه 
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ومعȺاها تعميȴ احلرية وجعلها امتياز للبعȐ دون الـبعȐ  : هي اƫساواة : والفكرة الǮانية 
  .)1("فال ȑمان ألن تكون احلرية للجميع إɍ باƫساواة " ر، اɇخ

    ،ǡشر يف الغـرȝ امنǮالفلسفية يف القرن ال ȃدارƫه اȺم Ǩالذي انطلق ȃإن األسا
و هو احلȨ الذي يشترȫ فيه مجيـع  (يف الدȝوة إىل حقوȧ اɋنسان هو فكرة احلȨ الطبيعي 

ȃاȺرية  …)الȚالطبيعي إىل ن Ȩفكرة احل ǧيا"كما أدȝجتماɍلعقد ا" ǨهƟرية اȚȺهذه ال ،
لتقرير حقوȧ أصلية للفرد سابقة ȝلɂ قيام السلطة Ⱥȝد البعȐ، بيȺما Ⱥȝد البعȐ اɇخـر  
   ȧايل فربط بـني احلقـوƧيمها و تكريسها، و زاد الفكر الرأȚȺي بتȝجتماɍيقوم العقد ا

  :خلȌ إىل القوȯ الطبيعية و احلرية الفردية و رأɁ أن هȺاȫ تالزما حتميا بيȺهما، و 
أن احلقوȧ الطبيعية لɊفراد سابقة للوجود السياسي، و لذلȬ تقع ȝلɂ الدولة مسǘولية  •

  .احترام احلقوȧ و احلرياǧ الفردية و اɍمتȺاȝ țن اƫساŏ ȃا
أن ȝالǯ التȺاقȐ القائȴ بني السلطة و احلرية Ʒسȴ لصاſ احلرية الفردية، و ذلȬ ألن  •

  .رية و اǂافȚة ȝليهاȡاية الدولة هي محاية احل
أن جعل احلرية قاȝدة للوجود السياسي يتȒمن تقييد سلطة الدولة، و مȺعهـا مـن    •

  .التعسف بتقييد حرية األفراد
كما ارتبطǨ فكرة حقوȧ اɋنسان بالعلمانية السياسية، حيǬ أنه Ⱥȝدما أصبǨǶ الطبيعة 

لتدخل يف التȚȺيȴ السياسي هي اƫرجع األساسي ǭɋباǧ احلقوƁ ȧ يعد هȺاƭ ȫاȯ للدين ل
  .)2(و اɍجتماȝي

  
 ǡ-  ȷساȹɋا ȧقوƜ طةǤǩية  املرƸǿات التاȹعالɋا:  

إȑافة إىل اƨهود الفكرية التȚȺريية Ǻƫتلف مواȑيع حقـوȧ اɋنسـان ، تـǖيت    
    ȯابعا قانونيا ملموسـا مـن خـالȕ نسانɋا ȧتلفة لتعطي حلقوǺƫية اƸالتار ǧالناȝɋا

  .دساتري تȌȺ صراحة ȝلɂ مواȑيع حقوȧ اɋنسان إȝالناǧ ومواǭيȨ و
  
  
  

  .ȋ26 . املرجȜ الساȨǣ شطȺاوي فيصل، – 1
، 1السȺة  1جامعة اȂƨائر، العدد ) ƭلة كلية أصوȯ الدين" (التȍǖيل اɋسالمƩ Ʉقوȧ اȹɋساȷ" دراجي Ʈمد،  – 2
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  :اɋعالȹات اƱɋليɅȂة  •
   Ǭنسان يف العصر احلديɋا ȧي لفكرة حقوƸالتطور التار ȃون أساǮها الباحƎيعت

وقعهـا اƫلـmagna karta  (   Ȭ(أو اƫاȺȡا كارتا " العهد األȴȚȝ : " وأوȯ وǭيقة لذلȬ هي 
ǧ لتǶد من سلطة اƫلȬ دستوريا، حƓ وإن نȚـر  ، هذه الوǭيقة جاǒ 1215جون ȝام 

إليها ȝلɂ أŒا جاɍ ǧǒسترȑاǒ الȺبالǒ، فان الشعǢ قد استفاد مȺها Ɯصوله ȝلɂ اȂƫيـد  
لن يقبȝ Ȑلɂ رجل حر، أو يسجن أو ƷجȂ أو يتشرد أو ( من احلرياǧ ، وưا جاǒ فيها 

نية من نȚرائـه، أو ȕبقـا   يȺفɂ أو يقتل أو Ʒطȴ بǖي وسيلة كانǨ، إɍ بعد Ʈاكمة قانو
  .)1()لقوانني البالد ، كذلȬ لن نبيع رجال أو نȺكر وجوده ، أو نغمطه حقه أو نȚلمه 

وهي )  Pétition of rights(ملتمȄ احلقوȧ  1628وصدرǧ يف إجنلترا أيȒا، يف ȝام   
أن ȝ : ɍبارة ȝن مذكرة تفصيلية تȒمǨȺ حقوȧ وحرياǧ اƫواȺȕني ، وưا جـاǒ فيهـا   

  . أي شȌǺ إɍ بتهمة حقيقية Ʈددة، ومȺع تعليȨ األحكام العرفية وقǨ السلȴ  يسجن
والـذي يعتـƎ   ) احلرية الشǺصية(قانون اɋحȒار البدين  1679وصدر يف ȝام 

ȑمانة أساسية حلماية احلرياǧ الشǺصية من تعسف السلطة وإȝداد دفاț حقيقية ȝـن  
ɍع اȺوجبه مƞ صية للفرد ، والذيǺالش ǧدون مذكرة احلريا  ȯتقاȝ.  

، وتȒمǨȺ هـذه  )  Bill of rights(صدرǧ وǭيقة قانون احلقوȧ  1683ويف ȝام 
  .الوǭيقة احلد من سلطة اƫلȬ اƫطلقة ، وƟريده من سلطة إيقاȣ القانون 

إن ƭمل هذه احلقوȧ اليت جاŏ ǧǒا الوǭائȨ اƫذكورة، انتǨȝȂ من احلكȴ اƫلكي 
ȣروȚال ǨǶƧ دماȺȝ ،اȝاȂالسـامية الـيت     انت Ǜبـادƫقداستها من ا Ǩواكتسب ، Ȭبذل

  .Ơملها، ưا جعلها اƫساŏ ȃا أمرا ȡري وارد 
  :اɋعالȹات األمرȮɅية  •

أساȃ هذه اȝɋالناǧ هو إȝالن استقالȯ الوɍياǧ اƫتǶـدة األمريكيـة ȝـام      
 ، والذي نȌ يف مقدمته ȝلɂ أن الȺاȃ مجيعا خلقوا متساوين، وأن اƪـالȨ قـد  1776

حباهƜ ȴقوȧ مǘكدة ȡري قابلة للتǺلي Ⱥȝها، ومن ȑمن هذه احلقوȧ، احلياة، احلريـة،  
  .)2(والتماȃ السعادة

  .ȋ ،28 اȨǣمرجȜ سزيادة رȑوان،  – 1
  .ȋ ،45 مرجȜ ساȨǣشطȺاوي فيصل،  – 2
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    ǧاليت أكـد ،ȧالن احلقوȝɋ ياȺيقة فرجيǭو ǧقد حرر Ǩة نفسها كانȺويف الس
سيادة الشعǢ وحرية اɍنتǺاباǧ، واƫساواة يف احلقوȧ السياسـية وحريـة الصـǶافة،    

ة، واȝتماد مبدأ الفصل بني السلطاǧ كȒمان Ƭذه احلقوȧ، وƽلـǨ  واحلرياǧ الشǺصي
  .أيȒا حرية اȝɍتقاد الديين 

، بتȚميȺه ) 1791و  1789( وقد Ź تعديل الدستور األمريكي يف الفترة ما بني   
ما يسمɂ بȝǚالن احلقوȧ للدولة اƠɍادية األمريكية، واليت احتـوȑ ǧـماناǧ جديـة    

حرية الفكر والقوȯ، وحرية الصǶافة، وحرية اɍجتماț، : دǧ للǶرياǧ الفردية وقد أك
وحرمة اƫساكن، واƫراسالǧ، وحȨ احلياة واƫلكية وكذا إجراǒاǧ . …وحȨ محل السالح 

، بǚلغاǒ الرŻ ،ȧ تـǮبيǨ 1865واستكملǨ التعديالǧ يف سȺة   .اǂاكمة العادلة
 ǴȺالعام، وم țقتراɍا Ȩساواة وأخريا قرار حƫمبدأ اǡاǺنتɍا Ȩح ǫناɋا.  

  
  :اɋعالȹات الȦرȹسيــة  •

إصدار إȝالن حقوȧ اɋنسان واƫواȕن، و الذي تȒمن أربـع    Ź1789 يف سȺة 
  :مبادɁ أساسية 

: أن لɌنسان حقوȕ ȧبيعية مقدسة، ɍ يـبدƬا الȂمان وɍميكن التǺلي Ⱥȝها وهـي   -
  .احلياة، احلرية اƫساواة

  .اȝ ȗلɂ حقوȧ اɋنسانأن هدȣ اŎتمع السياسي هو احلف -
  .أن ɍ حد للǶرية، سوɁ احلدود الȺامجة ȝن ưارسة الغري حقوقه الطبيعية -
أن القانون بدوره Ʈدود، وɍميكن له أن يȒع حاجȂا، إɍ إزاǒ األȝماȯ اȒƫرة باŎتمع  -

أن الȺاȃ يولـدون أحـرارا   ( وȺȝد الȒرورة، وقد جاǒ  يف اƫادة األوىل من اȝɋالن 
  .)1()يف احلقوȧومتساوون 

احلرية ، اƫسـاواة واƫلكيـة الفرديـة،    : هذا اȝɋالن يرتكȝ Ȃلǭ ɂالǫ أسȄ وهي 
: باȝتبارها حقا مقدسا، وتشمل احلرية يف هذا اȝɋالن كل قطاȝاǧ الȺشاȓ اɋنساين 
. حرية التعبري والرأي، وكذا مع اőɍام ،التوقيف واȝɍتقاȯ إɍ يف احلاǧɍ اǂددة قانونا

  .اǒة اƫتهȴ حƓ تـǮبǨ إدانته وبر
  .ȋ ،52 املرجȜ الساȨǣشطȺاوي فيصل،  – 1
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قد وȑع ȝلɂ رأسه إȝالن حقوȧ اɋنسان واƫواȕن ،ويف  1791وقد كان دستور       
تصدره إȝالن حقوȧ اɋنسان واƫواȕن ،وقد اȝترȣ هذا الدستور ƜـȨ   1793دستور 

ر العمل واحلȨ يف اƫساȝداǧ اɍجتماȝية، وȨƜ اƨميع يف التعليȴ، وقد أȝطɂ هذا الدستو
  .حقا جديدا ǮƢل يف حȨ اɍقتراț العام

، صدر يف فرنسا دستور جديد، كرȃ احلقوȧ اليت جاŏ ǒا إȝالن 1848ويف سȺة 
، ومن أهȴ ما جاǒ به هذا الدستور إقراره إلغاǒ الرȧ فوȧ كل أرȏ فرنسـية، و  1789

ألغـɂ   إȝالنه اƫساواة يف القبوȯ يف اȺƫاصǢ العامة، ونȝ Ȍلɂ حȨ التجمع والتعلـيȴ و 
  .ȝقوبة اȝɋدام يف اŎاȯ السياسي
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  ǬالǮال ǬǶǤامل  : ȷساȹɋا ȧقوǵ ȄɅرȮǩ يلǤاجلهود الدولية يف س.  
  

نتطرȧ يف هذا اƫبǬǶ  إىل اɍهتمام الدويل Ɯقوȧ اɋنسان كقȒية خارǯ اƨهود          
من الدوȯ تكريسا Ƭذا اƫبدأ ȝلـɂ  الفكرية التȚȺريية، واƫبادراǧ اȺƫفردة اليت تعلȺها دولة 

ونقصد باƨهود الدولية تلȬ اǂاوǧɍ اليت تقوم ŏا الدوƭ ȯتمعة ȑمن . مستواها القومي
مȚȺماǧ دولية، ȝاƫية أو إقليمية من اجل تȚȺيȴ هذه احلقوȧ، وإنشاǓ ǒلياǧ ترسـيǺها،  

Ⱥقصر دراستȺا ȝلɂ الفترة والرقابة ȝلɂ تȺفيذ ما Ź اɍتفاȝ ȧليه يف هذه الشان، وإذا كȺا س
م، 1945ما بعد احلرǡ العاƫية الǮانية، واɍرتكاز ȝلɂ نشǖة هيǞة األمȴ اƫتǶدة يف سـȺة  

كمعلȴ بارز يف تǖسيȄ قواȝد الȚȺام الدويل، وكذا القانون الدويل حلقوȧ اɋنسان، فـان  
ة خاصة بتǶرƇ من الواجǢ التذكري باƨهود الدولية ƫا قبل هذه الفترة، من معاهداǧ دولي

 ǡوقانون احلر ،ǧواحلماية الدولية لالقليا Ȩارة الرقيƟ)1899/1907 ( ةȺاللج ǒوإنشا
، واƨهود اƫبذولة يف إȕارها حلمايـة العسـكريني،   1864الدولية للصليǢ األمحر سȺة 

واƫدنني واألȕباǒ، والغرقɂ، وȡريها من اƫواȑع ذاǧ العالقة باȑɋافة إىل مȚȺمة العمـل  
  .ولية الد
  
  :امليǮاȧ األɄư والȊرعية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȷ:جهود منȶȚة األمȴ املتǶدة  - 1

 Ǖ-   دةǶاملت ȴة األمȶȚمن ȧاǮمي:  
ميǮل اƫيǮاȧ انطالقة جديدة يف ƭاȯ اȝɍتراƜ ȣقوȧ اɋنسان وحرياتـه ، مـن    

ǧ الدوليـة،وưا  حيǬ صياȡتها صياȡة اكǮر Ơديدا ، واȝطاǒ الفرد أƵية كɁƎ يف العالقا
أن شعوǡ األمȴ اƫتǶدة أكدǧ من خالȯ اƫيǮـاȧ إمياŒـا   :جاǒ يف ميǮاȧ األمȴ اƫتǶدة 

 ȧدة كبريها وصغريها من حقوǶتƫا ȴاألم ǒونسا ȯنسان وبكرامة الفرد ،ورجاɋا ȧقوƜ
  Ɂي ،ورفع مسـتوȝجتماɍالعمل من اجل الرقي ا ɂلȝ اȒالديباجة أي Ǩمتساوية ،ونص

Ǩ اƫادة األوىل من ميǮاȧ مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة ȝلɂ أهدافها وجعلـǨ مـن   احلياة، ونص
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إŒاǒ العالقاǧ الودية بني األمȝ ȴلɂ أساȃ احترام مبدأ اƫساواة بني الشـعوǡ يف  : بيȺها
  .احلقوȧ، وحȨ كل شعǢ يف تقرير مصريه

وƠقيȨ التعاون الدويل ȝلɂ حل اƫسـائل الدوليـة ذاǧ الصـبغة اɍقتصـادية     
تماȝية،و احلرياǧ األساسية للȺاȃ مجيعا ،والتشجيع ȝلɂ ذلȬ إȕالقا بـال ƢيـȂ،   واɍج

ǒساȺوال ȯبني الرجا Ȩتفري ɍأو اللغة أو الدين، و ȄȺƨا Ǣبسب .  
واȝɋانة ȝلƠ ɂقيȨ حقـوȧ  …نȌ اƫيǮاȝ ȧلɂ إƴاǒ التعاون الدويل 13ويف اƫادة    

  .)Ȃ)1 بيȺهȴاɋنسان، واحلرياǧ األساسية للȺاȃ كافة ،بال Ƣي
،فقد حȝ ǨǮلɂ أن األمȴ اƫتǶدة تعمل ȝلɂ إشاȝة احترام حقـوȧ   55أما اƫادة 

ȝلɂ تعȂيȂ هذه احلقـوȧ   68اɋنسان واحلرياǧ األساسية للجميع بال ƢيȂ ،ونصǨ اƫادة 
ȝلɂ التشجيع ȝلɂ احترامها وȝلɂ كفالة اƫسـاواة يف اƫعاملـة يف    76بيȺما نصǨ اƫادة 
  .ȝية واɍقتصاديةاألمور اɍجتما

 60أما بالȺسبة ƬيǞاǧ األمȴ اƫتǶدة اƫعȺية ƞوȑوț حقوȧ اɋنسان فقد نصǨ اƫادة -    
 ȧماية هذه احلقوƜ دةǶتƫا ȴة األمǞة الرئيسية يف هيȂتكليف األجه ɂلȝ، ȧاǮيƫمن ا.  

  
  :اجلȶعية العامـة  •

وƟتمع مرة كل سȺة  تتǖلف اƨمعية العامة من مجيع أȒȝاǒ مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة،
  ǧي ، وتصدر توصـياưاأل ȧاǮيƫا ȧمن نطاȑ اقشة مجيع األمور اليت تدخلȺم Ȩا حƬو

Ɂمة األخرȚȺƫة اȂميع أجهƨ سبةȺبال ȯاحلا Ȭا ، وكذلŒǖبش .   ȧقـوƜ Ȩأما فيما يتعلـ
  Ȩتتعلـ ȣمن أهدا ǒا جاƫ وفقا ǧونشر التوصيا ǧمعية العامة بدراساƨنساين تقوم اɋا

ƫاقها باǮيف مي țوȑأو   .و Ǩقǘابع مȕ  ǧية  ذاȝة فرȂخر أجهɇ Ǩمن وق ǜشȺا أن تƬو
  .خاȋ، أو ƨانا خاصة من اجل مساȝدőا يف تǖدية مهامها فيما يتعلƜ Ȩقوȧ اɋنسان

ويف إȕار نشاȕاőا،  قامǨ اƨمعية العامة يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان بدȝوőا للمƢǘر   
، واƢǘƫر العاƫي حلقوȧ اɋنسان يف فيȺا ȝام  1968ران ȝام العاƫي حلقوȧ اɋنسان يف ȕه

1993)2(.  
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•  Ʉاعȶجتɍوا ɃادȎقتɍا ȄلŎا:  

هو فرȚȺƫ țمة األمȴ اƫتǶدة ƸتȌ بتǶقيȨ أهدافها اɍقتصادية واɍجتماȝية، ومن   
Ɓيف العا ǧنسان واحلرياɋا ȧة احترام حقوȝإشا ɂلȝ العمل ȣهذه األهدا ȴبقـا  . أهȕو

للميǮاƶ ȧوز للمجلȄ إȝداد مشاريع اتفاقياǧ لعرȑها ȝلɂ اƨمعية العامة، والدȝوة إىل 
ويعقد اŎلȄ دورتني يف . مƢǘراǧ دولية، وتكريƨ Ȅان من أجل تكريȄ حقوȧ اɋنسان

  Ȅية للمجلـȝجتماɍة اȺإىل اللج ȯاǶنسان فتɋا ȧقوƜ تعلقةƫود اȺسبة للبȺة، أما بالȺالس
  .للȚȺر فيها

  :نة ǵقوȧ اȹɋسـاȷ جل •
هي أهȴ اللجان العاملة يف ميدان حقوȧ اɋنسان يف مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة، أنشǖها 

Ȓȝـو   Ɵ ،53تمع سȺويا، وتتكـون مـن   1946اŎلȄ اɍقتصادي واɍجتماȝي سȺة 
سȺواȝ ǧلɂ أساȃ التمǮيل احلكومي، وȒƷر أشغاƬا Ǯưلو باقي  Ƹ03تارهȴ اŎلƫ Ȅدة 

 ǒاȒȝاأل ȯالدو   Ȑصصة، وبعـǺتƫا ǧɍالوكا Ȭدة بصفة مراقبني، وكذلǶتƫا ȴيف األم
  .اȚȺƫماǧ الغري احلكومية ذاǧ اƫركȂ اɍستشاري لدɁ اŎلȄ اɍقتصادي واɍجتماȝي

وتعمل اللجȺة ȝلɂ تعȂيȂ اȝɍتراƜ ȣقوȧ اɋنسان األساسية ، وكفالة احترامها،   
ية حقوȧ اɋنسان، وتعد ɍئǶة دولية وتقدم للمجلȄ توصياǧ ومقترحاǧ وتقارير حلما

  .)1(حلقوȧ اɋنسان
وتقوم بǚصدار تصرƷاǧ واتفاقياǧ دولية بشǖن احلرياǧ اƫدنية واألنȚمة اƪاصة   

ومحاية األقلياǧ، مȺع التمييȂ واɍمتيازاǧ القائمة : باƫرأة، وحرية الȺشر والقȒايا اƫشاŏة 
  .ǖلة أخرɁ تتعلƜ Ȩقوȧ اɋنسانȝلɂ اȄȺƨ والعȺصر واللغة والدين وأية مس

اللجȺة الفرȝية Ⱥƫع التمييȂ ومحاية األقلياǧ واللجȺـة الفرȝيـة    1947أنشǧǖ يف   
  .حلماية اȝɋالم

  .ميǮاȧ منȶȚة األمȴ املتǶدةأنȚر  – 1
  ȋ ،114 املرجȜ الساȨǣشطȺاوي فيصل،  – 2
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. 1948إȝداد مشروț اȝɋالم العاƫي حلقـوȧ اɋنسـان   : ومن أهȴ أنشطتها   
والسياسـية  وقامǨ كذلȬ بȝǚداد مشروȝي اɍتفاقيتني الدوليتني، بشǖن احلقوȧ الȒمȺية 

  .واحلقوȧ اɍقتصادية واɍجتماȝية والǮقافية
  
  : اللǲنة اƪاȍة ǖǣوȑاț املرǕة  •

، تقدم تقارير 1946هي Ⱥƨة وșيفية أنشǖها اŎلȄ اɍقتصادي واɍجتماȝي سȺة   
وتوصياǧ للمجلȄ بشǖن احترام حقوȧ اƫرأة يف اŎاǧɍ السياسية واɍقتصادية واƫدنيـة  

افية، وتعمل ȝلƠ ɂقيȨ اƫساواة بني الرجاȯ والȺساǒ، ومȺع التمييȂ بيȺها واɍجتماȝية والǮق
  .يف اŎاǧɍ اƫذكورة

باȑɋافة إىل ƭلȄ الوصاية وƮكمة العدȯ الدولية ومفوȏ األمȴ اƫتǶدة السامي   
واليت ƸتȌ بعȒها Ɯقوȧ اɋنسان  ȝلɂ : لشǘون الالجǞني، هȺاȫ اȚȺƫماǧ اƫتǺصصة 

ȝ بيعةȕ ȃوهي أسا ǧماȚȺƫا Ȭـدة   : مل تلǶتƫا ȴمة األمـȚȺمة العمل الدولية، ومȚȺم
، ومȚȺمة الصǶة العاƫية، ومȚȺمة األمـȴ اƫتǶـدة   )اليونسكو ( للتربية والǮقافة والعلوم 

  ).اليونيسيف(، ومȚȺمة األمȴ اƫتǶدة للطفولة )فاو(لȡɊذية والȂراȝة 
  

 ǡ-  ȷساȹɋا ȧقوƩ رعة الدوليةȊال:  
اȝɋالن : لشرȝية الدولية حلقوȧ اɋنسان ȝلɂ أŒا  ƭموȝة الوǭائȨ التالية تعرȣ ا 

، والعهد الدويل للǶقوȧ اƫدنية والسياسية ، والعهد  1948العاƫي حلقوȧ اɋنسان لسȺة 
الدويل للǶقوȧ اɍقتصادية واɍجتماȝية والǮقافية ، إȑافة إىل الƎوتوكـوȯ اɍختيـاري   

  .لǶقوȧ اƫدنية والسياسية اƫلȨǶ بالعهد الدويل ل
  
•   ȷساȹɋا ȧقوƩ Ʉالعامل ȷعالɋا:  

يعتƎ أوȯ وǭيقة تكسǢ حقوȧ اɋنسان الطابع القانوين الدويل ، صدر ȝن مȚȺمة   
، وجعل اȝɍتراȣ بالكرامة اƫتǖصلة يف مجيع أȒȝاǒ األسـرة   1948األمȴ اƫتǶدة ȝام 

1 –  ȋ ،Ȩرجع السابƫاوي فيصل، اȺ71شط   
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ية والعدȯ والسالم يف العاƁ ويقوم اȝɋالن البشرية وƜقوقهȴ اƫتساوية الǮابتة أساسا للǶر
  : ȝلɂ مبادǛ أساسية أƵها 

   Ȩوأن لكل إنسـان حـ ،ȧيولدون أحرارا متساوون يف الكرامة واحلقو ȃاȺأن ال
التمتع بكافة احلقوȧ واحلرياǧ الواردة يف هذا اȝɋالن، دون ƢييȂ بسبǢ العȺصر أو اللون 

و أي رأي Ǔخر، أو األصل الوȕين أو الǮروة أو اƫيالد أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أ
ǒساȺوال ȯبني الرجا Ȃخر مييǓ عȑأو أي و.  

وưا جاǒ يف اȝɋالن أن شعوǡ األمȴ اƫتǶدة قد أكدǧ إمياŒا Ɯقوȧ اɋنسـان    
وبسـعي  )  …( األساسية وبكرامة الفرد وبقيمته وما للرجاȯ والȺساǒ من حقوȧ متساوية 

Ȓȝاأل ȯهذه الدو   ȧدة من أجل احتـرام حقـوǶتƫا ȴمة األمȚȺللتكفل بالتعاون مع م ǒا
 ȧني من احلقوȝالن نوȝɋل اƽ نسان وحرياته األساسية، وقدɋا:  

وهي تدور حوȯ حȨ احلرية  1.2.3.7:  )1(حقوȧ مدنية وسياسية ومǮلتها اƫواد
دم جواز القبȝ Ȑ( ، حرية التȺقل، اللجوǒ، األمن الشǺصي )احلȨ يف احلياة ( الشǺصية 

، ومȺع التعذيǢ، واƫعاملة السيǞة، والعقوبة القاسية اƫهيȺـة و  )ȝلɂ أي شȌǺ دون őمة 
 …اȺƫافية للكرامة اɋنسانية، وكذا حȨ الȂواǯ والتملȬ والتفكري، والتـدين والȒـمري،   

țقتراɍون العامة واǘيف الش ȫشتراɍا Ȩوحرية الرأي والتعبري، وح.  
وȧ اɍجتماȝية والǮقافية واɍقتصادية فهي تشمل حـȨ الȒـمان   أما بالȺسبة للǶق  

 Ȩيف الراحة، احل Ȩاحل ،ŸقاȺال Ȩية، واحلȑادلة ومرȝ ȓشرو Ȩالعمل وف Ȩي، حȝجتماɍا
أنȚـر  .  (يف مستوɁ معيشي كايف، إȑافة إىل حȨ التعليȴ ومحاية احلقوȧ األدبية واƫادية

  ).اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان
  
•  ȷاعيـة   العهداȶجتɍة واɅـادȎقتɍا ȧقوƩية والسياسية واȹاملد ȧقوǶلل ȷالدوليا

  :والǮقاȥية
ȝن مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة، و اȝتمد هذان العهـدان ȝلـɂ    1966صدرا ȝام            

قواȝد تفصيلية Ȍơ أهȴ جوانǢ هذه احلقوȧ، ويعƖ األوȯ باحلقوȧ اƫدنية والسياسـية،  
ɍقتصادية واɍجتماȝية والǮقافية، ويعتƎان خطوة هامة يف سبيل أما الǮاين فيعين باحلقوȧ ا
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    ȧالدويل، فهما يشـمالن كـل احلقـو Ɂستوƫا ɂلȝ نسانɋا ȧاحلماية القانونية حلقو
الرئيسية، السياسية، اƫدنية، اɍقتصادية، اɍجتماȝية والǮقافية، وƵا اتفاقيتان مفتوحتـان  

ȯلتوقيع كافة الدو.  
الدوليان والƎوتوكوȯ اɍختياري اƫلȨǶ باƫعهد الدويل اƪاȋ  وقد دخل العهدان  

، إǭر التوقيع واƫصادقة ȝليها من قبـل  1976باحلقوȧ اƫدنية والسياسية حيȂ التȺفيذ سȺة 
  .العديد من الدوȯ األȒȝاǒ يف مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة

  
•   ȷساȹɋا ȧقوƜ متعلقة ɁرǹǕ اقياتȦǩا:  
- ȄȺƨة إبادة اǶليها  اتفاقية مكافȝ ǡ1948البشري والعقا.  
  .1965اɍتفاقية الدولية للقȒاȝ ǒلɂ مجيع أشكاȯ التمييȂ العȺصري  -
  .1967الƎوتوكوȯ اƪاȋ بالالجǞني  -
  ). 1973األبرتايد ( اɍتفاقية الدولية Ⱥƫع جرمية الفصل العȺصري واƫعاقبة ȝليها   -
  .1975اȝɋالن اƪاȋ باƫعوقني  -
  .1979أشكاȯ التمييȑ Ȃد اƫرأة  ȝام  اتفاقية الفȒاȝ ǒلɂ مجيع -
اتفاقية مȺاهȒة التعذيǢ وȡريه من ȑروǡ اƫعاملة أو القوبة القاسية أو الالإنسانية أو  -

  .1984اƫهيȺة 
  .1989اتفاقية حقوȧ الطفل  -
-  ȴهاجرين وأفراد أسرهƫا ȯالعما ȧتفاقية الدولية حلماية حقوɍ1990ا.  
  
  :ة Ɯقوȧ اȹɋساȷ اȦǩɍاقيات اɋقليȶية املتعلق - 2
 Ǖ-  ȷساȹɋا ȧقوǵ ةɅاȶƩ Ÿǿام األوȚالن:  

اɍتفاقية األوربية حلقوȧ اɋنسان، وأȑيف  04/11/1950وقعǨ يف أوربا يف   
، تستمد هـذه اɍتفاقيـة مـن    03/09/1993بروتوكوɍ يف ) 11(إليها أحد ȝشر 

وȨǭ بـني الـدوȯ   األهداȣ العامة للمجلȄ األورŸ الذي كان يهدȣ إىل ƠقيȨ وحدة أ
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األȒȝاǒ، وذلȬ من اجل محاية اƫبادǛ واǮƫل اليت يقوم ȝليها تراǭهȴ اƫشترȫ، ودفع التقدم 
  .)1(اɍقتصادي واɍجتماȝي

وƠتوي اɍتفاقية ȝلɂ الكǮري من احلقوȧ واحلرياǧ اليت كانǨ مقررة يف اȝɋالن العـاƫي  
وȧ ولȒـمان محايتـها، أنشـǧǖ    حلقوȧ اɋنسان، وتتميȂ هذه اɍتفاقية بتǶديدها للǶق

  :اɍتفاقية جهازين Ƶا 
•  ȷساȹɋا ȧقوƩ يةǣǿنة األوǲالل:   

) 5(، تتجمع ƦـȄ  )Ȓȝو لكل دولة ( تتǖلف من الدوȯ األȕراȣ يف اɍتفاقية 
: مراǧ سȺويا يف ستراسبورȟ بفرنسا، تستمد اختصاصاőا من نصوȋ اɍتفاقيـة وهـي   

الدوȯ األȒȝاǒ، وتلقɂ الشكاوي من أي شȌǺ أو  الȚȺر يف القȒايا اليت Ơملها أي من
  Ɂإحـد ǧنتهاكاɍ يةǶȑ Ǩمن األفراد وقع ǧاȝري حكومية أو من مجاȡ ǧماȒȺمن م
   ȴـاكǂتفاقية ومراقبـة اɍية ألحكام اȺȕالو ǧاحترام التشريعا Ǣوتراق ،ȣراȕاأل ȯالدو

Ȭية لذلȺȕالو.  
•  ȷساȹɋا ȧقوƩ يةǣǿة األوȶȮǂا:   

القȒاة يساوي ȝدد الـدوȯ األȒȝـاǒ يف اŎلـȄ األورŸ،     تتǖلف من ȝدد من
   ȯنسـان، والـدوɋا ȧة األوربية حلقوȺليها اللجȝ يلهاƠ ايا اليتȒر يف القȚȺيف ال Ȍتơو
األȕراȣ ȣ يف اɍتفاقية، وơتȌ أيȒا يف كافة القȒايا اƫتعلقة بتفسري وتطبيȨ اɍتفاقيـة  

وتعويȐ الطرȣ اƫتȒرر، وتتعهد الدوȯ األȕراȣ . اǂالة ȝليها من األȒȝاǒ أو من اللجȺة
باحترام حكȴ اǂكمة اليت هي ȕرȣ فيها، و أحكامها Œائية، وتتوىل Ⱥƨة الوزراƟ ǒميـد  

ŸورɊل ȄلŎكمة يف اǂا ȴحك ȏوية الدولة اليت تفرȒȝ .  
  

 ǡ-  ȷساȹɋا ȧقوƩ يةȮɅاقية األمرȦǩɍا:  
، بعد أن سبقتها Ʈاوǧɍ أويل 1969تاريكا ȝام أبرمǨ هذه اɍتفاقية يف كوس         

بعد توقيع ميǮاȧ  1959يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان،كاللجȺة األمريكية حلقوȧ اɋنسان سȺة 
  .1948مȚȺمة الدوȯ األمريكية، واȝɋالن األمريكي حلقوȧ اɋنسان وواجباته يف 
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ـ  ة، وخاصـة اȝɋـالن   هذه اɍتفاقية مستمدة من اȝɋالناǧ واƫواǭيȨ الدولية واɋقليمي
األمريكي، وقد اشتملȝ Ǩلɂ احلقوȧ األساسية لɌنسان، وتتȒمن تفاصيل اكǮـر مـن   
ȡريها فيما يتعلƜ Ȩرية الرأي والتعبري، وقد نصȝ Ǩلɂ إنشاǒ جهازين للفصل فيما بـني  

ȣراȕاأل ȯ1(الدو(.  
•  ȷسـاȹɋا ȧقوƩ يةȮɅنة األمرǲالل :  

دوȯ اɍمريكية، تتالف من سـبعة  من ȕرƭ ȣلȄ مȚȺمة ال 1959أنشȝ ǨǞام 
. تȺمية حقوȧ اɋنسان والدفاȺȝ țها بني شـعوǡ أمريكـا  : أȒȝاǒ، وơتȌ يف )  7(

وإȝداد . وإصدار توصياǧ للǶكوماǧ األȒȝاǒ من أجل اȂƫيد من مراȝاة حقوȧ اɋنسان
دراساǧ وتقارير، وتلقي معلوماǧ من ȕرȣ الدوȯ فيما ȌƸ حقوȧ اɋنسـان، كمـا   

يف الȚȺر فيما يقع من انتهاكاǧ حلقوȧ اɋنسان، وتȚȺر يف الشكاوي اƫعروȑة Ȍơ أيȒا 
ȝليها من ȕرȣ الدوȯ، أما تلقي الشكاوɁ من ȕرȣ األفراد فهو اختياري، تقوم بتشكيل 

  . ƨان وȺȕية وإقامة مƢǘراǧ لȺشر الوȝي Ɯقوȧ اɋنسان
•  ȷسـاȹɋا ȧقوƩ يةȮɅة األمرȶȮǂا:   

سـبعة  ) 7(يهدȣ إىل تطبيȨ وتفسري اɍتفاقية ، تتǔلف مـن  تعتƎ جهازا قȒائيا،
الفصـل يف  : وơـتȌ يف  . قȒاة من رȝايا الدوȯ العȒوة يف مȚȺمة الدوȯ األمريكيـة  

الƕاȝاǧ اƫتعلقة بانتهاȕ ȫرȣ من األȕراȣ لȺصوȋ اɍتفاقية ، و تفسري اɍتفاقية أو أي 
 مȚȺمة الـدوȯ األمريكيـة دون   معاهداǧ أو اتفاقياǧ تتعلƜ Ȩماية حقوȧ اɋنسان يف

  .ȡريها، وتصدر فتاويها من أجل إزالة التȺاقȐ بني التشريعاǧ اǂلية واɍتفاقياǧ العاƫية
  

 ǯ-  ǡعوȊوال ȷساȹɋا ȧقوƩ ɄقɅرȥاأل ȧاǮاملي:  
Ź إقرار اƫيǮاȧ األفريقي حلقوȧ اɋنسان والشعوǡ يف مƢǘر القمة بـȺريوȝ Ÿـام          

، ويتكون اƫيǮاȧ من ديباجة وهي جǒȂ من هـذا  Ȃ1986 التȺفيذ يف ، ودخل حي1981
هذه الديباجة ركǧȂ أساسا ȝلɂ مرجعيـة  )مادة  68(ǭالǭة أقسام Ơتوي ) 03(اƫيǮاȧ و

هذه اƫيǮاȧ، واليت هي فȒائل التقاليد التارƸية وقيȴ احلȒارة األفريقية باȝتبارƵا إȕارا Ƭذه 
ȒمȺة يف حقوȧ الشعوǡ واحترامها، وكذلȬ اɍرتباȓ احلقوȧ ، وان حقوȧ اɋنسان مت

  .ȋ ،31 املرجȜ الساȨǣالدقاƮ ȧمد السعيد و Ǔخرون،  – 1
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بني حقوȧ األفراد وواجباȴő إȑافة إىل اهتمامها باحلȨ يف التȺمية ، وȑرورة العمل مـن  
  .)1(اجل Ơرير إفريقيا من اɍستعمار والتميȂ العȺصري

 ȧاǮيƫسبة ألقسام اȺالفردية ويورد قائمة واسعة من: بال ȧباحلقو ȯاألو ȴالقس Ɩيع 
  Ȩيـǭواƫته اȺمȒار ما تȡ ɂلȝ قافيةǮية والȝجتماɍقتصادية واɍدنية والسياسية واƫا ȧاحلقو
ȧمن هذه احلقو țدم إمكانية الفصل بني أي نوȝ Ɂقليمية ، ويرɋية واƫالعا ǧتفاقياɍوا.  

فيعتƎ الشيǒ اƨديد يف هذه الوǭيقة مقارنة ƞـا سـبقها مـن    : أما القسȴ الǮاين
ة فقد أورد حقوقا جديدة كȨǶ تقرير اƫصري السياسي واɍقتصادي ،حـȨ  اتفاقياǧ دولي

الدوȯ يف ưارسة سيادőا ȝلǭ ɂرواőا ، احلȨ يف التȺمية ، احلȨ يف السلȴ  واحلȨ يف سالمة 
  البيǞة 

بالȺسبة للقسȴ الǮالǬ، فيشمل ȝلɂ الواجباǧ واليت مȺها ما هو خاȋ بالدوȯ األȕراȣ يف 
  .هو خاȋ باɋفراداɍتفاقية ومȺها ما 

وقد نصǨ اɍتفاقية ȝلɂ إنشاǒ اللجȺة األفريقية حلقوȧ اɋنسان والشعوǡ والـيت  
أحد ȝشر Ȓȝوا ترشǶهȴ دوȯ اƫيǮاȧ ، وơتȌ هذه اللجȺة بالȺـهوȏ  ) 11(تتǔلف من 

Ɯقوȧ اɋنسان والشعوǡ يف إفريقيا، من خالȯ إجراƜ ǒوǫ ودراساǧ للمشاكل اƫتعلقة 
  .عاون مع اǘƫسساǧ اɋفريقية والدوليةبǚفريقيا ، والت

محاية حقوȧ اɋنسان والشعوǡ ، وƬا مهمة تفسري أحكام اƫيǮاȧ  ذاǧ الصـلة  
،وتتلقɂ الشكاوي من الدوȯ، مع إȝالم اɇمني العام ȚȺƫمة الوحدة اɋفريقية لكن بعد أن 

  .اشهر  03 تكون الدولة اƫتȒررة قد أبلغǨ الدولة األخرɁ وƁ تتلȨ فيها أي رد يف
بروتوكـوɍ إȑـافيا    1998وقد اȝتمدǧ الدوȯ اɋفريقية يف قمة واقادوقو يف         

للميǮاȧ يتȒمن إنشاǒ اǂكمة اɋفريقية حلقوȧ اɋنسان والشعوǡ واليت ơتȌ بـالȚȺر يف  
  Ɂاألخـر ǧتفاقياɍوا ȧاǮيƫا Ȩبتطبي  Ȩفيما يتعل ، ǧة من قبل احلكوماȝرفوƫا Ɂاوȝالد

  .)2(ة Ɯقوȧ اɋنسان اƫتعلق
  
  
  

  .ȋ ،33 املرجȜ الساȨǣالدقاƮ ȧمد السعيد،  – 1
  .ȋ ،50 املرجȜ الساƮȨǣي الدين Ʈمد،  – 2



 ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ :ةǒƧƓươد الƓƶƕǕا Ǎ ǑƤǒƧƓƙال ƧǍƱƙال.  

  : اجلهود اɇسيوɅة يف ميداǵ ȷقوȧ اȹɋساȷ  -د 
يف șل ȡياǡ اتفاقية إقليمية بشان حقوȧ اɋنسان يف Ǔسيا ، نتطـرȧ إىل اƫفهـوم          

اɇسيوي حلقوȧ اɋنسان، كما جاǒ يف اƢǘƫر التȒǶريي اɇسيوي يف بانكوȫ يف أفريـل  
  .إȝالن بانكوȫ الذي جسد اƫبادǛ األساسيةحيǬ صدر ȝن هذا اƢǘƫر  1993

أولوية احلقوȧ اƨماȝية ȝلɂ احلقوȧ الفردية، وبالتǖكيد ȝلـɂ التقاليـد واحتـرام          
  .الȝȂماǒ والترابط العائلي

التǖكيد ȝلɂ السيادة الوȺȕية، ويرɁ أن محاية حقوȧ اɋنسان يتȝ ȴن ȕريȨ التعاون       
  .لقيȴ الغربيةالدويل وليȄ اƫواجهاǧ وفرȏ ا

أولوية التȺمية اɍقتصادية ȝلɂ احلقوȧ اƫدنية والسياسية، ألن التȺمية اɍقتصادية هي        
  .أساȃ اɍستقرار اɍجتماȝي

  ) اقتصادية ،اجتماȝية ،سياسية ،مدنية (ȝدم ȂƟئة احلقوȧ بل تكاملها        
  .دي دويل وȝادȯ السعي لوȑع قواȝد دولية موحدة يف إȕار نȚام اقتصا       

 Ɠح ȧيصاد Ɓ مهاȚنسان ، وان معɋا ȧبشان حقو ȯالدو Ȑموقف بع ȏموȡ ونسجل
    .ȝلɂ اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان 

 ɍسيوية، إɇا ǧنسان بني احلكوماɋا ȧة حلقوȺƨ نɇا Ɠتوجد ح ɍ أنه Șالحƫوا
  :أن هȺاƭ ȫهوداǧ تقوم ŏا مȚȺماȡ ǧري حكومية أƵها

- lawasia   ɂلـȝ ǧنسان، اليت أخذɋا ȧة الدائمة حلقوȺاللج ǧǖنسان اليت أنشɋا ȧحلقو
  .ȝاتقها مهمة الترويǰ ومحاية حقوȧ اɋنسان يف Ǔسيا

  .achroاƠɍاد اɇسيوي حلقوȧ اɋنسان    -
  .اŎلȄ اɋقليمي حلقوȧ اɋنسان يف Ǔسيا -
  

  : ƥاɅة ǵقوȧ اȹɋساȷ يف العاƁ العرŸ واɋسالمȽ–  Ʉـ 
إذا كان تȺاوȯ اɍتفاقياǧ اɋقليمية السابقة قد Ź الȚȺر إليه مـن خـالȯ البعـد            

اƨغرايف، فǚن تȺاولȺا حلالة العاƁ العرŸ واɋسالمي سيكون ȝلɂ أساȃ بعد Ǔخر، وهـو  
 ȯأوسع من األو ȃأسا ɂلȝ ȴسالمي فيتɋا Ɓسبة للعاȺامل اللغة أو القومية العربية، أما بالȝ
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، ليتبني لȺا أوɍ ، أن العاƁ العـرŸ مقسـȴ   )احلȒاري الǮقايف(البعد الديين وأƽل، وهو 
جغرافيا بني القارة األفريقية والقارة اɇسيوية، وبالȺسبة للبلدان الواقعة يف أفريقيا فهي معȺية 

ǡنسان والشعوɋا ȧاألفريقي حلقو ȧاǮيƫبا.  
ȡري اǘƫسȄ اليت تعيشه Ǔسـيا يف   أما دوȯ القارة اɇسيوية، فهي جǒȂ من الوȑع         

ȡياǡ ميǮاȧ إقليمي حلقوȧ اɋنسان، ǭانيا أن هذه اŎموȝة من البلدان العربية اɇسيوية هي 
اǒȂƨ األهȴ يف العاƁ اɋسالمي، إȑافة إىل ƭموȝة أخرɁ من الدوȯ اɋسالمية اليت تشمل 

Ɂسيوية أخرǓإفريقية و ȯالعربية يف إفريقيا، ودو ȯا الدوȒربية أيȝ ريȡ.  
   :جامعة الدوȯ العرǣية  •

، وƸلو ميǮاȧ اƨامعة العربية مـن أي  1945أنشǨǞ جامعة الدوȯ العربية سȺة 
إشارة حلقوȧ اɍنسان، لكن هذا Ɓ ميȺع اƨامعة من اɍهتمام ŏا، فقد أنشǧǖ اƨامعة Ⱥƨة 

ǮƢل كل دولة  ، وتعد Ⱥƨة حكومية كليا،1968إقليمية ȝربية دائمة حلقوȧ اɋنسان سȺة 
  .بعȒو واحد يف اللجȺة، ويعني ƭلȄ اƨامعة رئيȄ اللجȺة

وأهȴ ما قامǨ به هذه اللجȺة هو إȝدادها ƫشروț اƫيǮاȧ العرŸ حلقوȧ اɋنسان،          
، حيǬ يعد أوȯ معاهدة دولية شـاملة حلقـوȧ    994الذي اȝتمده ƭلȄ اƨامعة سȺة 

الدوȯ العربية حوƬا، خصوصا دوȯ اƪليǰ العـرŸ،   اɋنسان، رȴȡ التǶفȚاǧ اليت أبدőا
  .هذا اƫيǮاƁ ȧ يدخل حيȂ التȺفيذ

فقد صدر ȝن مȚȺمة اƢǘƫر اɋسالمي إȝالناǧ يف ƭاȯ : وبالȺسبة للعلȴ اɋسالمي         
، Ż تاله إȝالن القاهرة حوȯ حقـوȧ   1983حقوȧ اɋنسان ،كان اȝɋالن األوȯ سȺة 

واƫالحȘ أن هذا اȝɋالن أȡفل اɋشارة إىل ما سـبقه  . 1990سȺة  اɋنسان يف اɋسالم
 ȧمحاية حقو ǧسساǘأو م ǧلياǓ إىل Ȭالدولية، وهو يفتقر كذل Ȩيǭواƫوا ǧالناȝɋمن ا
  ȧقـوƜ سالميɋبيه إىل اهتمام الدين اȺشادة والتɋا ȯاوƠ يقة فكريةǭعله وƶ اư، نسانɋا

  . اɋنسان
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 Ȝǣالرا ǬǶǤا:   امل ȷساȹɋا ȧقوǵ țوȑة و موɅǿاȒƩية واȥقاǮعاد الǣأل:  
  

نتȺاوȯ يف هذا اƫبǬǶ مجلة من الȺقاȓ، نركȂ يف بدايتها  ȝلƮ ɂاولـة Ơديـد            
 ǧاȚالحƫا Ǭمفهومها العام أو من حي Ǭمن حي ǒنسان، سواɋا ȧالعامة حلقو Ȍصائƪا

ȝالن العاƫي والعهدين الـدوليني  اɋ:اǮƫارة حوƮ ȯتوɁ الشرȝة الدولية حلقوȧ اɋنسان 
) القيميـة (والƎوتوكوȯ اɍختياري ،وميكن يف هذا اȕɋار اكتشاȣ األبعاد احلȒـارية  

  .والǮقافية يف التعامل مع حقوȧ اɋنسان 
1 - ȷسـاȹɋا ȧقوǵ ȌǝاȎǹ ȯوǵ țȁالتنا :  

تتȺازț اɇراǒ حوȯ خصائȌ حقوȧ اɋنسان بني الشـمولية والعاƫيـة مقابـل    
فǶقوȧ اɋنسان مفهـوم شـامل   . وصية واɋقليمية وبني التȚȺري أو التقȺني والتطبيȨاƪص

كاحلرية، اƫسـاواة، العـدȯ وهـي ذاƽ ǧـوȯ يف     : Ʒمل معاين وقيȴ إنسانية متعددة 
 ȧاحلقو țمع كل أنواƟ Ǭا، حيŒموȒقتصـادية،    : مɍدنيـة، اƫقافيـة ،اǮالسياسية ،ال

  .اɍجتماȝية
للميǮاȧ العاƫي حلقوȧ اɋنسان وكونه جاǒ بعد حربني ȝاƫيتني واجهǨ إن الȚȺرة         

أȺǭاǒها البشرية كل أنواț اƫعاناة والتميȂ السياسي، واɍجتماȝي، فقد جاǒ ليعـȝ Ǝـن   
  Ȩية تتعلـƫاȝ بيعةȕ ǧنسان ذاɋا ȧقوǶدة، فǶتƫا ȴاألم ǡلكافة شعو ȫمشتر Ɂمستو

اȝɋالن العاƫي الذي صدر يف مƢǘر فييȺـا سـȺة    وان. بالبشر أيȺما وجدوا وكيفما كانوا
مȺه البعد الǮقايف واƫدين وبالȺسبية احلȒارية، ولكن ) 05(أقر باɍجتماț يف اƫادة  1993

ليȝ Ȅلɂ حساǡ حقوȧ اɋنسان، حيǬ جاǒ فيه مع اɋقرار بƵǖية اƪصوصياǧ القومية 
أخذها بعـني اȝɍتبـار، إɍ أن    واɋقليمية، وباɍختالفاǧ احلȒارية والǮقافية وبȒرورة

واجǢ الدوȯ بصرȣ الȚȺر ȝن أنȚمتها السياسية واɍقتصادية والǮقافية، أن تȺتمي وƠمي 
  . )1(كل حقوȧ اɋنسان واحلرياǧ األساسية

فŒǚا ȝ ǬƠلɂ أن ترتيباǧ إقليمية خاصة بǔي ƭموȝة من الدوɍ ȯ يȺبغي  )2(58أما اƫادة 
  .اƫية بل يȺبغي أن تدȝمهاأن تȺقȌ من اƫعايري الع

  .ȋ ،123 املرجȜ الساȨǣشطȺاوي فيصل،  – 1
 .اɋعالȷ العاملƩ Ʉقوȧ اȹɋساȷأنȚر  – 2



 ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ :ةǒƧƓươد الƓƶƕǕا Ǎ ǑƤǒƧƓƙال ƧǍƱƙال.  

وإذا كانǨ حقوȧ اɋنسان őتȴ بالكرامة اɋنسانية للفرد من أساȃ كونه بشـرا            
ɍ ميكـن  ) الديȺية، اɍجتماȝية ، الǮقافيـة و العرقيـة   (فان اƪصائȌ اɋقليمية ) إنسانا(

بعȐ اƫواǭيـȨ  إȡفاƬا، وهذا ما يبدو واǶȑا من خالȯ ما تبديه الدوȯ من ƠفȚاƟ ǧاه 
  .العاƫية أو اɍمتȺاȝ țن اɍنȒمام إليها

  Ȩيـǭواƫنسان من جهة، وإىل اɋا ȧي والفكري حلقوƸرنا إىل التطور التارȚوإذا ن
واɍتفاقياǧ العاƫية واɋقليمية من جهة أخرɁ نرɁ أن حقوȧ اɋنسـان ذاǧ مȒـمون   

 ȫرǶمت) Ǩابǭ ريȡ ( مكانيا ɍيا وƸتار)مانية أو  )جغرافيا/إقليمياȂال ȴفاهيƫإذ أن أيا من ا
احلȒارية Ơ ƁقȨ الȺموذجية حلقوȧ اɋنسان ȝاƫيا فاألبعاد التارƸية واɍجتماȝية والديȺية 
 Ǭاياها، حيȒالتعامل مع ق ǧنسان و كيفياɋا ȧديد مفهوم حقوƠ دورا مهما يف Ǩلعب

يȒا يف التعامل مع هـذا  كان لكل ƭموȝة إقليمية أو حȒارية نȚرőا اƪاصة وȕريقتها أ
țوȑوƫعوه أن يكون شـامال  . اȑوا ȯنسان الذي حاوɋا ȧي حلقوƫالن العاȝɋدا اȝفما

وȝاما حƓ يكون قاȝدة اجتماȝ țلɂ األقل من أجل اȝɍتراȣ به ومحاية حقوȧ اɋنسان، 
ɋلو من اơ تكاد ɍ اŒǚالن فȝɋهذا ا ɂلȝ تمادها دائماȝا ȴȡر Ɂاألخر Ȩيǭواƫشارة فان ا

  …أو التǖكيد ȝلɂ خصوصية واȑعيها 
           Ȅالعامة للمجل ȣنسان تستمد أهدافها من األهداɋا ȧتفاقية األوربية حلقوɍفا

  Ǜبـادƫمن أجل محاية ا ǒاȒȝاأل ȯبني الدو Ȩǭوحدة أو ȨقيƠ إىل ȣالذي يهد ،Ÿاألور
ȫشترƫا ȴرائهǭ ليهاȝ ل اليت يقومǮƫوا.  

اȯ بالȺسبة للميǮاȧ اɋفريقي حلقوȧ اɋنسان والشعوǡ ، حيǬ أشار كذلȬ احل          
بوȑوح إىل مرجعية هذا اƫيǮاȧ وحصرها يف فȒائل التقاليد التارƸية ، وقـيȴ احلȒـارة   

  ).رȝ ȴȡدم وجود ƟانȄ حȒاري يف إفريقيا. (اɋفريقية
غياǡ وحدة أما بالȺسبة لقارة Ǔسيا فان انعدام ميǮاȧ حلقوȧ اɋنسان يرجع أساسا ل

 ǧوالـديانا ǧقافاǮتلفة الǺƫتعددة واƫها الكبرية اưا و أƬدو țموƭ قافية بنيǭ اريةȒح .
وميكن القوȯ يف هذا اƪصوȋ أن العاƁ العرŸ يشكل مǮاɍ التعارȏ بني ȝاƫية وƽوليـة  
حقوȧ اɋنسان وخصوصيتها، حيǬ يقوȯ  الدكتور Ʈمد مȺصور يف هـذا الشـان أي   

بة ƞيǮاȝ ȧرŸ حلقوȧ اɋنسان، أن الذين يȺادون ƞيǮاȝ ȧرŸ حلقوȧ اɋنسـان  بصدد اƫطال
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يȺقسمون بني رافȐ لعاƫية حقوȧ اɋنسان، داȝيا لɊخذ بوجهة نȚر إسـالمية Ɯتـة أو   
قومية Ɯتة، وبني من يدȝو إىل تساند احلȒاراǧ كلها يف هذا الشǖن وبالتايل اƨمع بـني  

قȒايا حقوȧ اɋنسان ɍ ميكن أن تكون قȒية ȝاƫية Ɯتة ، و أن ) …(اƪصوصية والعاƫية 
ƞا تعكسه من الصفاǧ او ) اǂلية (إƴا هي إىل جانǢ ذلȬ قȒية Ʈلية ȡري أن هذه الصفة 

أو تȺقư Ȍا حققته قȒية حقـوȧ  / مكتسباǧ حȒارية متميȂة ɍ ميكن أن تتعارȏ مع 
ما تتمǮل يف ميǮاȧ األمـȴ اƫتǶـدة أو   اɋنسان من مكاسȝ Ǣلɂ الصعيد العاƫي ،سواǒ في

Ȩيǭنسان أو ما تبعه من مواɋا ȧي حلقوƫالن العاȝɋا .   ȧيـة حقـوƫاȝ ، كد بقوةǘا نȺإن
اɋنسان، يعين أن هȺاȫ من اƫبادǛ الكافية Ƭذه احلقوȧ ما يتجاوز اƪصوصية احلȒـارية  

تتǖكد يف اƨانǢ التطبيقي  ألنه يعȝ Ǝن قيȴ إنسانية مشتركة، أما اƪصوصية فŒǚا ميكن أن
  )1(.القومي حلقوȧ اɋنسان

أما بالȺسبة للتعارȏ حوȯ حقوȧ اɋنسان بني التقȺني والتطبيȨ ، فان سيادة الدولة تقـف  
ȝائقا أمام إلȂامية حقوȧ اɋنسان ، ưا ƶعل اŎتمع الدويل ȝاجȂا يف الكǮري من األحيـان  

من انتهاكاƜ ǧجة سيادة الدولـة ȝلـȝ    ɂن التدخل إزاǒ ما تتعرȏ له حقوȧ اɋنسان
  .إقليمها وȝلɂ مواȺȕيها

          ǧمامها للمعاهداȒبان ǒنسان وحرياته سواɋا ȧقوƜ ȣتعتر ȯري من الدوǮإن الك
واƫواǭيȨ اɋقليمية والعاƫية ، أو بالتȺصيȝ Ȍلɂ هذه احلقوȧ وȝلɂ محايتها يف دسـاتريها  

ساǧ الكǮري مȺها تبقƯ ɂالفة ƫا تبديه هذه الـدوȯ مـن   ومȚȺوماőا القانونية، إɍ أن ưار
  ǒيدانية ، سـواƫا اőوتطبيقا ȋصوȺا بني الǶȑوا ȧعل الفرƶ اư ، ȯاŎيف هذا ا ǧاماȂالت

ȋصوȺم مع هذه الǒيتال ɍ ريفا بتفسريها تفسرياƠ أو Ȩتقصريا يف التطبي .  
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2 -  ȷساȹɋا ȧقوǵ ȯوǵ ولوجيةɅدɅات إȥتالǹا :  
șهرǧ هذه اƪالفاǧ يف بداية اȝɋداد لȝɌالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان ، فقـد           

كان اɍختالȣ بارزا بني أȒȝاǒ مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة نȚرا ɍنتمـائهȴ لـȴȚȺ سياسـية    
  ȧمفهوم موحد حلقـو ȯأمرا صعبا حو ȴهȺبي ȧتفاɍعل اƶ اư ،تلفة جوهرياƯ واقتصادية

 ȣنسان، نتيجة لوقوɋـذا   اŏ ȧة يف سبيل اتفـاȝازȺتƫا ſصاƫأساسا وا ǧيديولوجياɋا
  .الشǖن

وقد كان اɍختالȣ اكǮر وȑوحا بني الدوȯ اللƎالية والدوȯ اƫاركسـية وكـان           
ȃسيموند Ȃفته جلني جونسون وجانو سȺص ȣ1(اختال(  ǧمستويا ǫالǭ اىل :  

 Ǖ-  ɄȦلسȦال Ɂاملستو:   
كسي كان يرɁ أن العاƁ اɍقتصادي والرفاهية هو القياȃ يتمǮل يف أن اƫفهوم اƫار

للتمتع باحلقوȧ اƫدنية والسياسية، وأن حقوȧ اɋنسان ɍ ميكـن Ơقيقهـا إɍ يف إȕـار    
احتياجاǧ وحقوȧ اŎتمع، وكان اƫاركسيون يرون أن تǖكيد الغرȝ ǡلɂ احلقوȧ اƫدنية 

Ƣارسها الطبقة الراƧالية، اȑافة اىل والسياسية هو تǖكيد ȝلɂ حقوȧ بورجوازية ميكن أن 
  . إمكانية استعماƬا كوسيلة ȑغط ȝلɂ الطبقة العاملة

 ǡ-  ɄƸǿالتا Ɂاملستو:  
يƎز يف أن الدوȯ اƫاركسية رأǧ أŒا حققǨ مستوɁ مـن اƫسـاواة يف التمتـع    

تƎهـا  بالǮرواǧ اɍقتصادية، وƬذا ȝارǨȑ التǖكيد ȝلɂ احلقوȧ اƫدنية والسياسية اليت تع
  .Ʈاولة لتغطية ȝدم تكافǘ الفرȋ يف ميدان اƫساواة اɍقتصادية

   ȯيف إنكـار الـدو ǧا رأŒǚدة األمريكية فǶتƫا ǧياɍأوربا الغربية والو ȯسبة لدوȺأما بال
اƫاركسية للǶقوȧ اƫدنية والسياسية مƎرا ȝɍتراȑها ȝلɂ مقترحاǧ هذه األخرية بشـان  

  .ساناȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋن
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 ǯ-  ɄيقǤالتط Ɂاملستو:   
إن الدوȯ الغربية وخصوصا الدوȯ القوية مȺها كانǨ ترɁ يف حقـوȧ اɋنسـان   
ȝبارة ȝن سالح ميكن استعماله يف احلرǡ الباردة ȑد اƠɍاد السوفييت ، يف حني كـان  

  .تعليȴ هذا األخري يرɁ أن الدوȯ الغربية ترتفع فيها نسبة البطالة وȝدم تكافǘ الفرȋ يف ال
بالȺسبة ɍستعماȯ حقوȧ اɋنسان كوسيلة للȒغط ŏا ȝلɂ الدوȯ اɍشتراكية فهي ưارسة 
  ɂلـȝ هاȕغوȑ الغربية ȯالدو ȃارƢ Ǭاد السوفييت ، حيƠɍا Ȭبعد تفك Ɠح ǧاستمر

  .وȝلɂ الصني كذلȬ)حروǡ الشيشان (روسيا 
ȧي حلقوƫالعا ȧاǮداد للميȝɋا ǒاȺǭشارة إىل أنه أɋليـه   وميكن اȝ ǧنسان، صوɋا

)48 ( țاȺدولة، مقابل امت)08 (اد السوفييت وƠɍمن ا ȯدو)من أوربـا الشـرقية   ) 05
  .إȑافة إىل إفريقيا اȺƨوبية واƫملكة العربية السعودية

ومن بني اɋنتقاداǧ اليت وجهƬ Ǩذا اȝɋالن، أنه كان شكال من أشكاȯ التسوية 
وم اƫاركسي، لذلȬ فقد أƵل ذكر حȨ اȑɋراǡ وحرية بني الȴȚȺ التقليدية الغربية واƫفه

  .التجارة والصȺاȝة
واستمر اƪالȣ بني الكتلتني الغربية والشرقية ، واسـتمرǧ الكتلـة الغربيـة يف            

حȨ حرية التعبري، حȨ إنشاǒ األحـȂاǡ،  : التركيȝ Ȃلɂ احلقوȧ الفردية السياسية الطابع 
يȺما الكتلة الشرقية ƢسكǨ باحلديȝ Ǭـن احلقـوȧ   حȨ اƫشاركة ، حرية الصǶافة ، ب

احلȨ يف الطعام ، يف السكن ، يف التعليȴ ، يف العمل ، حيǬ أن : اɍقتصادية واɍجتماȝية 
  .كل مȺها كان يدافع ȝن نȚامه اɍجتماȝي

وحدǫ التوافȨ بيȺهما وذلȬ يف إȕار األمȴ اƫتǶدة أيȒا Ⱥȝدما أصدرǧ اتفاقيتني        
حداƵا للǶقوȧ اƫدنية والسياسية والǮانية للǶقـوȧ اɍقتصـادية واɍجتماȝيـة    دوليتني إ
  . والǮقافية

وŏذا Ɓ يعد اƫوȑوȕ ȌƸ țرفني فقط ، و إƴا اصبȌƸ Ǵ كاȯ دوȯ العاƁ بعد 
توقيعها ȝليهما ، وكذلȬ الشان بالȺسبة للƎوتوكوȯ اɍختياري اƫلȨǶ بالعهـد الـدويل   

  .)1(ية الذي تلتȂم الدولة اƫوقعة ȝليه نفسها بالتȂاماǧ أكǮرللǶقوȧ اƫدنية والسياس
  

  222دراساǧ فكرية، Ȩǵ . ȋ املȊاǿكة و واجب اƩواǿ :أمحد ȝبد اهللا، حقوȧ اɋنسان  – 1
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وميكن إȑافة اختالفاǧ أخرɁ حوȕ ȯبيعة ونوȝية احلقوȧ وهذا إذا نȚرنـا إىل  
اƫيǮاȧ اɋفريقي حلقوȧ اɋنسان والشعوǡ، حيǬ ميǮل إȑافة إىل ما سبȨ ذكـره نȚـرة   

حȒاريا، فكما ذكرنـا Ǔنفـا أن    أخرɁ تريد التǖكيد ȝلɂ اƪصوصية اɋفريقية تارƸيا و
ديباجة هذا اƫيǮاȧ تشري إىل التǖكيد ȝلɂ فȒائل التاريǸ اɋفريقي، وقيȴ احلȒارة اɋفريقية، 
 Ȩو إىل حȝنسان نفسها، ويدɋا ȧتوي حقوƠ ل بلƽا ǡالشعو ȧعل حقوƶ ȧاǮيƫهذا ا

أشـكاȯ التميـȂ    الشعوǡ يف تقرير مصريها واىل ƠقيƠ Ȩرير إفريقيا والعمل ȝلɂ إزالة
العȺصري والصهيونية، كذلȬ حرية تصرȣ الدوȯ يف ǭرواőا الوȺȕية ومواردها الطبيعية، 

  .واɍهتمام باحلȨ يف التȺمية اɍقتصادية واɍجتماȝية والǮقافية واحلȨ يف سالمة البيǞة
  

من خالȯ هذه اƫطالǢ تȚهر رȡبة الدوȯ اɋفريقية يف أن توجه حقوȧ اɋنسان يف 
Ƹدم مصاſ شعوǡ القارة ودوƬا اليت كان جǒȂا مȺها ما يȂاƠ ȯـǨ اɍسـتعمار   اƟاه 

واǒȂƨ اɇخر من دوƬا Ƣ ɍلȬ حرية التصرȣ يف ǭرواőا، إذ أŒا مازالǨ يف يد مستعمريها 
القدماǒ ، كذلȬ جعل التȺمية حقا ưا ƶعل ذلȬ واجبا ȝلɂ الدوȯ اƫتقدمة يف اƫساƵة يف 

  .Ƭذه الدوȯاŎهود التȺموي 
واƫالحȘ أن اƫيǮاȧ اɋفريقي، قد تطرȧ إȑافة إىل إزالة أشكاȯ التميȂ العȺصري،          

 ȧاǮيƫة هذا اȡالعربية يف صيا ȯالذي لعبته الدو Ǵȑري الواǭǖهر التȚإىل الصهيونية ويف هذا ي
العـرȝ  Ÿلɂ اȝتبار أن هذه قȒية ȝربية ، و إƴا هو شكل من أشكاȯ التȒامن اɋفريقي 

  . ȑد التميȂ العȺصري يف إفريقيا والصهيونية يف فلسطني
ويدȝو اƫيǮاȧ اɋفريقي إىل احترام مبادǛ التȒامن بني الدوȯ والعالقاǧ الوديـة          

  Ɂيسـر ɍ صريƫتقرير ا Ȩح Ǣه يف جانȺفريقية ، لكɋا ȯواحترام احلدود القائمة بني الدو
راȡبة يف اɍنفصاȯ ، و إƴا فقط ȝلɂ حȨ الشـعوȑ  ǡمȺيا ȝلɂ األقلياǧ واŎموȝاǧ ال

  .اƫستعمرة اƫقهورة يف التǶرر
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   ȧـاǮمي ǡيـاȡ ǡأسبا ȴا أهŒأ ɂلȝ قافيةǮارية والȒر إىل األبعاد احلȚȺوميكن ال
 Ǭهذه القارة من حي ǧاȂيư أساسا إىل مجلة Ȭيرجع ذل Ǭنسان ، حيɋا ȧسيوي حلقوǓ

، وتȺوǭ țقافاőا واختالȣ وتعدد األديان واɍختالȣ اɍقتصادي  اتساȝها اƨغرايف اƬائل
مȺها إȑافة إىل وجود ȝـدد  ) اȺƬد مǮال (بني كǮري من دوƬا، وحƓ داخل الدولة الواحدة 

  .من الȴȚȺ احلكومية اƫتسلطة فيها
  
3 -  ȷساȹɋا ȧقوƩ ɃǿاȒƩعد اǤال:  

ȧ اɋنسان يف اɋسالم هذه احلقوȧ اليت نتȺاوȯ هذا البعد من خالȯ العودة إىل حقو       
أشاد الكتاǡ اƫسلمون بǚقرار الدين اɋسالمي Ƭا و محايتها، بل وسبقه يف إȝطائها، وهذا 
 ،Ǭواألحادي ǧياɇيف ا ǒيراد ما جاǚب Ȭة، وذلȺن والسǓمصدريه األساسني القر ȯمن خال

ا ما يتوافƢ Ȩاما مع ما جاǒ اليت تعترȣ لɌنسان بكرامته وحقوقه وتدȝو إىل احترامه، وهذ
  .يف الشرȝة الدولية حلقوȧ اɋنسان

ونȚȺر من جهة أخرɁ إىل بعȐ اƫواȑيع اليت Ƹتلف فيها الدين اɋسـالمي مـع   
  ȣـرȕ من Ȑفكرية أي رف ǧاȚفƠ Ǩشكل ǧختالفاɍنسان، هذه اɋا ȧحقو ǧالناȝإ

ـ  دőا احلكومـاǧ  الباحǮني من جهة ومن جهة أخرɁ ترمجǨ يف شكل ƠفȚاǧ رƧية أب
والدوȯ اɋسالمية أȺǭاǒ انȒمامها إىل اƫواǭيȨ الدولية، وكانǨ سببا يف ȝدم اɍنȒمام أصال 

  .كما هو احلاȯ بالȺسبة للمملكة العربية السعودية
  

أوƵɍا من حيǬ مصـدر  : ونتطرƬ ȧذا اƫوȑوț من خالȯ مسǖلتني أساسيتني 
لǶقوȧ نشǧǖ وتطورǧ يف șـل القـانون   هذه احلقوȧ، حيǬ أن هذه اƫفاهيȴ الغربية ل

الطبيعي الذي مفاده أن الȺاȃ يتمتعون Ɯقوȧ من صȺع الطبيعة، وفكرة احلȨ الطبيعي اليت 
تعين احلقوȧ الȚȺرية اƫالزمة لوجود اɋنسان والسابقة ȝلɂ وجود اŎتمع والقانون والدولة 

 .Ǭحي ، Ȩاحل ǧباǭɋرجع األساسي اƫالطبيعة هي ا ǨǶأصب Ǭدور الـدين يف   حي ȯوȂي
وهذا Ưالف للȚȺرة اɋسالمية الـيت تـرɁ أن   . التدخل يف التȚȺيȴ السياسي واɍجتماȝي 

 ȧاحلقو ǜشȺنسان، أي أن الشريعة هي اليت تɋا ȧسالمية هي مصدر حقوɋالشريعة ا  
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اɇيـاǧ واألحاديـǬ   ( من خالȯ نصوȋ الكتاǡ والسȺة ) األوامر والȺواهي (
  .)الȺبوية الشريفة 

حقوȧ اهللا وحقوȧ العبد : ويقسȴ الفقهاǒ اƫسلمون احلقوȧ إىل قسمني رئيسيني 
، و هي ما يتعلȨ به الȺفع العام ƨميع الȺاȃ، فال )احلدود(ويقصدون Ɯقوȧ اهللا ) اɇدمي(

. فهي احلدود واحلقوȧ اليت ɇدمي معني: أما حقوȧ اɇدمي . ƸتȌ به واحد دون واحد
  )ȧ.)1 اɇدمي تعƖ بȺية مفهوم حقوȧ اɋنسان يف اɋسالموكل من حقوȧ اهللا وحقو

ǭانيتهما تتعلƝ Ȩالفاǧ جوهرية، نورد مȺها كȺموذǯ للتعارȏ الواǴȑ بني مـا  
جاǧǒ به الشرȝة الدولية حلقوȧ اɋنسان وأحكام الدين اɋسالمي، واليت كانǨ سببا يف 

مـن اȝɋـالن    Ǩ16 اƫادة ، فبالȺسبة لقȒية الȂواǯ، فقد نص)Ơ)2فȘ الدوȯ اɋسالمية
للرجل واƫرأة مƓ ما بلغا سن الـȂواǯ حـȨ التـȂوǯ    « العاƫي حلقوȧ اɋنسان ȝلɂ أن 

وتǖسيȄ أسرة دون قيد بسبǢ اȄȺƨ أو الدين، وƬما حقوȧ متساوية Ⱥȝد الـȂواǯ، و  
 » أȺǭاǒ قيامه وȺȝد اƲالله

إن هذا اȕɋالȧ يف حرية الȂواƸ ǯـالف تعـاليȴ الـدين    . )3(
سواǒ كـان يهوديـا أو   (ɋسالمي، الذي ميȺع اƫرأة اƫسلمة الȂواǯ أصال من ȡري اƫسلȴ ا

أما بالȺسبة للرجل فانه ميȺعه أيȒا من الȂواǯ من امرأة وȺǭية أو ɍديȺية ، ) مسيǶيا أو وȺǭيا 
وهذا حسǢ مـا  ) يهودية أو مسيǶية (مع إباحة الȂواǯ بالȺسبة للرجل اƫسلȴ بالكتابية 

  .)4("وɍ تȺكǶوا اƫشركاǧ حƓ يǘمن "القران الكرƇ جاǒ يف 
أما بالȺسبة لقȒية اƫرياǫ، فǚن اɋسالم ɍ يسوي بني الرجل و اƫرأة فيه، إذ يعطي 

و هذا األمر يȚȺـر إليـه   . اɋسالم اƫرأة نصف ما Ʒصل ȝليه الرجل من مرياǫ الوالدين
أشكاȝ ȯدم اƫساواة، و حط مـن  ȝلɂ أنه شكل من ) ȡري اƫسلمني(اǺƫالفون لɌسالم 

قيمة اƫرأة بتفȒيل الرجل ȝليها، إɍ أن األمر بالȺسبة للمسلمني ليƮ Ȅـال للȺقـاȇ ألن   
ȌȺاجتهاد مع ال ɍ دد أنهƠ دة الفقهيةȝالقا .  

  
  

  .ȋ222 . مرجȜ ساȨǣدراجي Ʈمد،  – 1
  .ȋ181  املرجȜ الساȨǣمساȝدي ȝمار  – 2
  .اɋعالȷ العاملƩ Ʉقوȧ اȹɋساȷأنȚر،  – 3
4 – ،Ƈن الكرǓقر القرǤة الǿية . ةسوɇ221ا.  
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أما اƫسǖلة الǮانية واليت ƠفǨȚ بشŒǖا الدوȯ اɋسالمية، واليت تتعارȏ أيȒا مـع  
من اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان و الـيت   18ما جاǒ يف اƫادة أحكام الدين اɋسالمي 

حريـة  : حرية التفكري والȒمري، والدين ويشمل هذا احلـǴȺƢ )  Ȩ لكل شȌǺ احلȨ يف 
  .)1(تغيري ديانته وȝقيدته

فǖما احلȨ يف حرية التفكري والدين والȒمري فǚن الدين اɋسالمي يقرر ذلȬ ويكفله   
 Ȭإكراه يف الدين … « فال إكراه يف ذل ɍ« 

 )2(.  
    ȏسالمي هو تعـارɋادة مع الدين اƫي يف هذه اƫالن العاȝɋبني ا ȏلكن التعار

 ȯرية تغيري الديانة والعقيدة، ويف هذا األمر وجهان، أما الوجه األوƜ Ȩجوهري فيما يتعل
ɋه اȂيƶ سالمي، فهذا أمرɋقيدته إىل الدين اȝ ه أوȺنسان لديɋد تغيري اȺȝ واȝسالم بل ويد

  ɍ سالم أمـرɋري اȡ خرǓ  ه إىل دينȺلدي ȴسلƫري اȡ نسانɋأن تغيري ا ȯإليه، وميكن القو
أما الوجه الǮاين و هو الذي ميǮل وجه التعارȏ، فهو حالـة  . يتدخل الدين اɋسالمي فيه

ـ    ر تغيري اƫسلȴ لديȺه إىل دين Ǔخر ȡري اɋسالم، فهما كان هذا الدين، فهـذا هـو األم
 Ǣرم صاحبه ويوجƶ ن الدين، فهوȝ ǯسالم ردة أو خروɋبتاتا، وهذا يسميه ا ȏرفوƫا
 ǧتمعاŎام العام يف اȚȺال ɂلȝسالم وɋا ɂلȝ تبار أن هذا األمر خطراȝقابا شديدا باȝ ليهȝ

  .اɋسالمية
  

    ɍحوله جـد Ɓالعا ȣرȝ țوȑنسان كموɋا ȧأن حقو ȯميكن القو ،Ȩا سبư و
دǧ التعاريف Ƭذا اƫصطلǴ، و تعددǧ كذلȬ التصȺيفاǺƫ ǧتلف احلقوȧ، كبريا، و تعد

و ذلȬ راجع أساسا إىل مسرية حقوȧ اɋنسان Ǝȝ التاريǸ، و ɍخـتالȣ الشـعوǡ و   
  .احلȒاراǧ، إذ تتمسȬ كل أمة Ɲصوصياőا يف هذا الشǖن

  ɋا ȧحوله هو أن الغاية األساسية حلقو ȧتفاɍالذي ميكن ا ǒأن الشي ɍنسان هو إ
محاية اɋنسان ذاته من كل Ɵاوز و انتهاȫ حلقوقه اǺƫتلفة، و هذا رȴȡ اɍختالفـاǧ و  
اƪالفاǧ اليت نشǧǖ حوȯ حقوȧ اɋنسان كمصطلǴ و كموȑوț و قȒـية، و كيفيـة   
 ȄفȺخر بɇا Ȑر إليه البعȚȺي ɍ ،حقا Ȑأن ما يراه البع Ǭر إليها و التعامل معها، حيȚȺال

  .اɋعالȷ العاملƩ Ʉقوȧ اȹɋساȷأنȚر  – 1
2 –  ، Ƈن الكرǓقرة القرǤة الǿية سوɇ256ا.  
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ه البعȐ انتهاكا حلقوȧ اɋنسان، ɍ يشكل بالȒرورة انتهاكا لدɁ البعȐ الȚȺرة، و ما يرا
  .أيȒا

إɍ أنȺا نرɁ أن هȺاȫ حدا من اɋمجاț حوȯ مستوɁ معني من هذه احلقـوȧ، و  
   ȧي حلقـوƫالن العـاȝɋا، اőتوياǶƞ نسانɋا ȧة الدولية حلقوȝل يف الشرǮالذي قد يتم

ة و السياسية و العهد الدويل للǶقوȧ اɋقتصادية و اɋنسان و العهد الدويل للǶقوȧ اƫدني
و هذا رȴȡ ما ȝرفته هذه الشرȝة من ƠفȚاƯ ǧتلفة، إɍ أنه ميكن . اɍجتماȝية و الǮقافية

  .القوȯ أŒا تشكل إمجاȝا نسبيا
و حƓ و إن Ɓ يتفȨ العاƁ كله ȝلƮ ɂتوɁ و مȒمون حقوȧ اɋنسـان، فـǚن   

ل أشكاƬا، و ȝلɂ أنه Ǣƶ العمل ȝلɂ تكريسها القانوين اƨميع يǘكد ȝلɂ أƵيتها و بك
  .و اƫيداين
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   Ǝـȝ ǧـاداƠأو ا ǧأو مجعيا ǧيماȚȺري احلكومية هي تȡ الدولية ǧماȚȺƫإن ا
قومية، يتعدɁ نشاȕها نطاȧ الدولة الواحدة، و رȡ ȴȡياǡ اɋمجاț حوȯ تعريفها، فŒǚـا  
أǨǶȑ حقيقة يف اŎتمع الدويل و تشكل قوة خاصة Ƭا دورها و تǭǖريها ȝلـɂ احليـاة   

  .و ơتلف هذه اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية ƜسǢ نشاȓ كل مȚȺمة مȺهاالدولية، 
و يف هذا الفصل سǶȺاوȯ التعرȝ ȣلɂ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية العاملة يف 
ƭاȯ حقوȧ اɋنسان، و ذلȬ بصفة ƭملة من خالȯ التعرȏ إىل تعريفها و خصائصها و 

  .من الفواȝل الدولية اɋحاȕة بتȺوȝها، و Ơديد ȝالقاőا بغريها
  :و يف هذا الصدد سȺتȺاوȯ بالدراسة اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية التالية 

  .مȚȺمة العفو الدولية -
  .الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان -
  .اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر -

  ǧراƎو مـ ȣروș إىل ȧالتطر ȯمن خال Ȩمن التفصيل و التعم ǒا بشيƬاوȺو نت
Ⱥة كل مǖنسان، نشɋا ȧن حقوȝ țا يف ميدان الدفاőاȕمة، و مبادئها و أهدافها، و نشاȚ

 .و السعي إىل تكريسها و محايتها يف اŎتمع الدويل
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 ȯاألو ǬǶǤومية : املȮƩري اȡ ات الدوليةȶȚية املنȽما:  
  

  :ǩعرȤɅ املنȶȚات الدولية ȡري اȮƩومية   - 1
عياǧ أو اƠاداǧ يف إȕار القانون الوȕين، هي ȝبارة ȝن تȚȺيماǧ خاصة أو مج"  

، لكـن  )دولة اƫقر ( يقع مقرها الرئيسي يف إحدɁ الدوȯ، و Ȓơع لقانون هذه الدولة 
ȝمليا Ƭا امتداد جهوي أو ȝاƫي نȚرا للمهام اليت تعتȂم القيام ŏا، و قد تشكل Ƭا فروȝا 

 Ɓمن العا Ɂأخر ȯأو دو ȨȕاȺيف م . ǒباȕمة أȚȺم Ȭمة السـالم  من ذلȚȺبال حدود، وم
  .)1(تǖمني الكرة األرȑية من كل أنواț التلوǫ. األخȒر يف ƭاȯ محاية الطبيعة 

  ȯمار ȯمـع أو  : "ويعرفها مرساƟ ري احلكومية كلȡ الدولية ǧماȚȺƫنقصد با
رابطة مشكلة ȝلƲ ɂو قابل لالستمرار من جانǢ أشǺاȋ يȺتمـون إىل دوƯ ȯتلفـة ،   

ȨقيƠ ȏبغر Ȭاهرة واليت جند  وذلȚويبدو أن هذه ال ، Ǵالرب ȨقيƠ هاȺمن بي Ȅلي ȏراȡأ
 Ƈارية يف القدȑ ا جذورƬ) يةȺالدي ǧاȝماƨالتجـار    ) ا ǧالفكـر ، نقابـا ǧتدياȺم،

  .)2("القدمية
ويف șل ȡياǡ إمجاț حوȯ تعريفها جند ȝموما يف األدبياǧ اƫتـوفرة خاصـتني   

 ǧماȚȺƫذه اƬ ري حكومية"إن تسمية : أساسيتنيȡ مةȚȺمعـا مكونـا   " مƟ مرجعيا يعين
وحسǢ . إراديا من ȕرƭ ȣموȝة أشǺاȋ أو Ɵمعاǧ خاصة ɍ تسعɂ إىل أهداȣ رƜية

  ǧمـاȚȺƫا ɂلȝ ري حكومية دوليةȡ مةȚȺتسمية م Ȩا نطلȺنǚدة فǶتƫا ȴمة األمȚȺمعايري م
 ǧمعياƨاد اƠا ȣاȑة بلدان ، وقد أǭالǭ األقل يف ɂلȝ ـافيا  اليت تعملȑالدولية معيارا إ

مفاده أن األȒȝاǒ واƫوارد اƫالية للمȚȺمة Ǣƶ أن يكونوا ȝلɂ األقل يȺتمـون إيل ǭالǭـة   
  .)3(بلدان

    Ǣانـƛ تمـع الـدويلŎالبا كقوة خاصة يف اȡ ري احلكوميةȡ ǧماȚȺƫا Ǝوتعت
انوين أو اȚȺƫماǧ احلكومية و الشركاǧ متعددة اȺƨسياǧ، ورȝ ȴȡدم Ƣتعها بالوȑع الق

بالشǺصية القانونية ƞعȺاها الدقيȨ فهي تستفيد من نوț من اȝɍتراȣ ،ميكȺـها مـن أن   

  .ȋ ،298 دار الغرǡ للȺشر و التوزيع اǒȂƨ الǮاين. مǤادǛ القاȹوȷ الدوƃ العامبوسلطان Ʈمد،  – 1
2 –  ،ȯمار ȯبعة: ترمجة حسن نافعة، القاهرة . سوسيولوجيا العالقات الدوليةمرساȕ ،Ÿستقبل العرƫ1986، 1دار ا ȋ ،

380.  
3 – Beatrice.J, Morgant. P,  Les ONG et l'Analyse des relations Internationales, Application du   

          domaine des D.H (ONG et Développement société économie, politique) ed KARTALA,   
P i 1998 P 527
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تلعǢ دورا استشاريا لدɁ اȚȺƫماǧ الدولية احلكومية، وɍ تشري التǶاليل إليها إɍ بالȚȺر 
  ).     ȝدد اǺȺƫرȕني واƫيȂانية. (إىل قوőا اƫعتƎة

لعبته وتلعبه Ưتلف اȚȺƫماȡ ǧري احلكوميـة يف  وɍ أحد يȺكر الدور الفعاȯ الذي 
  ȯـاȒيدان ونƫاصة يف اƪا ǧبادراƫا Ȩريȕ نȝ Ȭنسان ،وذلɋا ȧمحاية وترفيه حقو ȯاƭ
 ǧمن احلرياȒت ɍنسان وɋا ȧترم حقوƠ ɍ اليت ȯيف الدو ǧاǞيƬوا ǧماȚȺƫهذه ا ǒاȒȝأ

  .العامة
تȒǶري والدراسـاǧ ومشـاريع   فعمل اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر يف ƭاȯ ال

القانون الدويل اɋنساين ȡين ȝن كل تعريف ،كما أن دور مȚȺمة العفو الدولية وȡريهـا  
  .من مجعياǧ الدفاȝ țن حقوȧ اɋنسان معروفة ȝلɂ اƫستوɁ العاƫي

  
  :ȎǹاȌǝ املنȶȚات الدولية ȡري اȮƩومية - 2

ǭ Ȍخصائ ǧماȚȺƫهذه ا ȂيƢ قدمةƫالتعاريف ا ȯة من خالǭال :  
 Ǖ-  ةȍاƪة اǿادǤامل:  

  .داخليا وخارجيا ) ȡري احلكومية (وتشكل ȑمانا لالستقاللية  
والقاȝدة العامة أن اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية تȴȒ أشǺاصا أو مجاȝاɍ ǧ تتلقɂ أية 
 ǧɍحا ȫاȺن هǚف Ȭالدولية، و مع ذل ǧماȚȺƫلية أو اǂاحلكومة ا ǧمن سلطا ǧتوجيها

ية حيǬ أن العديد من اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية قامǨ بعد ƞبادرة أو حـƓ  استȺǮائ
بدȴȝ من هذه اȚȺƫمة الدولية أو تلȬ، وهو وȑع اƠɍاداǧ الدولية اليت تشكل بǚيعاز من 
اليونسكو ،حيǬ أن بعȐ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية تƎز إىل الوجود بـوحي مـن   

، و هو ما يƎر )1(تتكفل احلكوماǧ باɋنفاȝ ȧلɂ أنشطتها بعȐ احلكوماǧ أو تلȬ اليت 
التǺوȣ من تبعية اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية للجهاǧ الداȝمة Ƭا، و يȂيد من التشكيȬ يف 

  .مواقفها و ȝدم استقالليتها
  
  

1 –  ،ȯمار ȯمرساȨǣالسا Ȝاملرج  ȋ383 .  
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 ǡ–  ȸـامـȒالت:  
ويعين التȒامن بني أفراد يȺتمون إىل دوƯ ȯتلفة، فȡǖلǢ اȚȺƫماǧ الدولية ȡـري   

ǭـالǫ دوȯ  ( كومية  تتكون  من Ɵمعاǧ  أفراد أو احلركاǧ اȺƫتمية ألكǮر من دولة احل
، و هذا دليل ȝلɂ أن الدولة القومية Ɓ يعد يف مقدورها ƠقيȨ كل رȡبـاȝ(  ǧلɂ األقل 

 ǧماȚȺƫا Ȑبع ǨȚيها، و مع هذا فقد احتفȺȕموا ) ǧاȝماƨلـي مـع   ) اǂبطابعها ا
  .ها اƫكانة اɍستشارية لدɁ اŎلȄ اɍقتصادي و اɍجتماȝيưارستها ألنشطة دولية أȝطت

 ǯ–  ـةɅǿراȶستɍا:  
إȑافة إىل اƫبادرة اƪاصة و التȒامن Ǣƶ أن يتوفر يف اȚȺƫمـة الدوليـة ȡـري     

و نورد ȝلɂ هامȈ هذه ) حركة أو رابطة ( احلكومية ȝامل اɍستمرارية اليت تǖخذ شكل 
  .ƪصائȌ و التداخل يف نشاȓ هذه اȚȺƫماǧاƪصائȌ مǮاɍ يوǴȑ نسبية هذه ا

الوȑع اɍستشاري لـدɁ اŎلـȄ    1955إن مȚȺمة ȡري حكومية مǨǶȺ سȺة 
اɍقتصادي و اɍجتماȝي، استفادǧ إدارőا من خƎة نائǢ كاتǢ دولة لɌدارة األمريكية، 

تعاون و من دȴȝ يقدر ƞاليني الدوɍراǧ من أجل إقامة سكȺاǧ يف دوȯ العاƁ الǮالǬ بال
 ǧسساǘمع م ) ǧلية) شركاƮ املةȝ أمريكية، و يد . ȯماȝيشكل ترابط أ ȯاǮƫو هذا ا

  Ǝلكن فائدة أكـ ǡوȺƨا ǡيف فائدة شعو ȯماȝأ Ȭا بال شŒارية، إƟ ȯماȝإنسانية مع أ
 ǒاȺالب ǧشركا Ȑبع ſا لصاȒا أيƞ1(للدبلوماسية األمريكية، ر( .  

  
  :اȮƩومية ȎǩنيȤ املنȶȚات الدولية ȡري  - 3

اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية تبعا لتȺوț موȑوț نشاȕاőا، فŒǚـا  ) تتȺوț(كما ơتلف 
ơتلف ȑمن الȺشاȓ الواحد، و هذا من حيǬ نشőǖا و وجودها اƨغـرايف، حجمهـا و   

  .هيكلها التȚȺيمي
 Ǖ–  ɄـȥراȢاجل țالتنـو:  

őا، فقد șهرǧ تتȺوț اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية من حيǬ نشőǖا و نشاȕها و مقرا 
  Ǭحيـ ،ȯري احلكومية، خصوصا يف الشماȡ ǧماȚȺƫا ȣɍǓ القرن العشرين ǧياȺيف سبعي

1 – Charvin. R et Al Hamdi. O, « Les ONG Instrument de Neo libéralisme ou Alternative populaire » (les   
                                   cahiers Nord-Sud) N° 13, Maroc : la fondation de l'édition et de la création P18.  
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ȫاȺها تستقر هȺلبية الساحقة مȡاأل .    ȴفاألوربيون و األمريكيـون الشـماليون وحـده
ǧماȚȺƫهذه ا ɂلȝ سيطرونƫا . ǧياɍالدولية تقع يف أوربا أو الو ǧماȚȺƫا Ǝأك ǧفمقرا

  .اƫتǶدة
اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية تفتǴ أماناőا بالقرǡ مȺها، و ɍ تستطيع وȑعها  و  

يف اȺƨوǡ نتيجة للصعوباǧ الكɁƎ اليت تواجه استقرار اƫقيمني األجانǢ، و هي تعمـل  
يف صاſ اختيار موșفني أصليني من الشماȯ، أما يف اȺƨوǡ فالصعوباǧ اƫاليـة تشـكل   

ɍيذلل، ا ɍ ائقا كبرياȝ ،نادرة ǧباƬعيفة، اȑ ǧشتراكا )  ǧيـاɍري يف الوƶ اƫ خالفا
، الدȴȝ احلكومي Ʈدود بسبƟ Ǣاهل السلطاǧ الوȺȕية للوسيط، )اƫتǶدة األمريكية مǮال 

  ǧللجمعيـا Ÿنتشار الغرɍتفسر ا Ǭري احلكومية، حيȡ ǧماȚȺƫاه اƟ و الريبة السياسية
  .)1(دوȯ اȺƨوȝǡلɂ أنه أقل احتراما للسيادة الوȺȕية ل

و Ƭذا ميكن اȝتبار اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية șاهرة أوربية ƽاȯ أمريكية، و مع هذا 
فقد ساǨƵ يف فȬ العȂلة ȝن الكǮري من البلدان و خصوصا اɋفريقية مȺها، و تعتƎ هـذه  
اȚȺƫماȝ ǧامل ȑغط و ƠفيȂ للكǮري من األنȚمة السياسية للتǶرȫ يف صاſ الكǮري مـن  

ǧاǞترقية  الف ȯاƭ يف ȓشاȺال ǧاǞيƬ سيا الشكل الوحيدǓ ل يفǮƢ اȒا، و هي أيŏمن شعو
  .و محاية حقوȧ اɋنسان

 ǡ–  ȴـǲƩا țنـوǩ:   
كما احلاȯ بالȺسبة للدوȯ يف اختالȣ أحجامها، ơتلف اȚȺƫماǧ الدوليـة ȡـري   

قعة الȺشاȓ، احلكومية أيȒا، و يȂداد احلجȴ أو يȺقƜ Ȍسȝ Ǣدد اǺȺƫرȕني، و امتداد ر
   ǧمـاȚȺƫـل اǮام، فاألوىل مȂمالقة و أقȝ إىل ȴاحلج Ǭمن حي ȯفها مارسيل مارȺو يص

، و )دولة 89مليون مǺȺرȓ يف ( 48الȺقابية العمالية، مǮل اƠɍاد الدويل للȺقاباǧ احلرة 
، ويقابلها مȚȺماǧ دولية ȡري ) دولة 61مليون مǺȺرȓ يف  155(اƠɍاد الȺقاŸ العاƫي 

ية ɍ تȴȚ أكǮر من ȝدة مǞاǧ أو ȝشراǧ األȒȝاǒ ، إɍ أنه ɍ ميكن الـربط بـني   حكوم
 ȴاحلج Ǝرة العدد ( الفعالية وكǮك ( ȇة الباجواȝال مجاǮم Ǣتلع Ǭحي ،bugwash   وهـي

  )Ɵ)2مع ȝلماǒ من الشرȧ والغرǡ دورا بالȠ األƵية يف ƭاȯ نțȂ السالح الȺووي

1 - Charvin. R et Al Hamdi. O. Op. Cit. P 16 
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 ɄȶيȚالتن țـ التنو ǯ:   
ƫا țوȺتهجها، ففـي  تتȺيد اليت تȺريقة التجȕ ǢسƜ ري احلكوميةȡ الدولية ǧماȚȺ

حني يقوم البعȐ مȺها بالتجȺيد اƫباشر لɊفراد، يتشكل البعȐ اɇخر يف اƠـاد فيـدرايل   
ƶمع اƠاداǧ وȺȕية، ƠتفȘ باستقالƬا الذايت، و تتȺوț اȚȺƫماǧ مـن حيـǬ شـكلها    

 يتمتع األȒȝاǒ يف التȚȺيمـاǧ الفدراليـة   اɋداري بني مركȂي و ɍ مركȂي، ففي حني
الالمركȂية بكǮري من احلرية يف التǶرȫ و اƫبادرة، يرتبط األȒȝاǒ يف التȚȺيماǧ اƫركȂيـة  

ȯعطاة يف الشكل األوƫاحلرية ا Ȭتل ȴƬ تكون ɍ ية وȂركƫة اȂ1(بصفة مباشرة باألجه(.  
حلقوȧ اɋنسان اليت يتǶرȫ أȒȝاǗها حاليت الفدرالية الدولية : و أوǴȑ مǮاȯ ميكن إيراده 

  ǧتوجيهـا ɂلȝ ǒاȺمة العفو الدولية بȚȺيف م ǒاȒȝاأل ȫرǶما يتȺبي ،ȴŒرية داخل بلداƜ
  .مركȂية Ơدد ƭ ȴƬاȯ الȺشاȓ و كيفياته

  :ǩنوț األȽداف  -د 
بتȺوț قطاȝاǧ الȺشاȓ، تتȺوț اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية يف أهـدافها ƞـا   

اȝاǧ، فيكتفي البعȐ باɍقتصار ȝلɂ محاية أȒȝائها، و يهدȣ الـبعȐ  يغطي هذه القط
اɇخر إىل ƠقيȨ ذاȕ ǧابع إنساين، يف حني تركȂ أخرȝ Ɂلɂ إيديولوجياǧ تسعɂ مـن  

 Ɓها إىل تغيري العاȕنشا ȯ2(خال(.  
 ſصاƫا Ǣري احلكومية حسȡ الدولية ǧماȚȺƫيف اȺو ميكن تص ) ȣإىل ) األهدا  

  :  سǢ مارسيل مارǭȯالǭة أنواț ،ح
و تǺȺرȑ ȓمن الȚȺـام القيمـي   ) الالسياسية(اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية ȡري السياسية  •

  .للقوɁ العȚمɂ يف العاƁ الصȺاȝي
ذاǧ األȒȝاǒ اƫتطـوȝني،   و هي اȚȺƫماǧ) األȡلǢ ( اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية  •

ȚȺƫماǧ الغربيـة يف  دون مصاſ، لكن اȚȺƫماƞ ǧا تفعل ليƞ Ȅا تعتقد أن تكون، حاȯ ا
  Ǭكمبوديا، حيـ ɂلȝ مري احلمرƪسيطرة ا ǒاȺǭو كذا أ ،Ǩد السوفييȑ أفغانستان ǡحر

، )اƫراقǢ من ȕرȣ اƪمري احلمر (كانǨ اȚȺƫماǧ يف ȝون الالجǞني ȝلɂ حدود تايالندا 

1 –  ،ȯمار ȯمرساȨǣالسا Ȝاملرج . ȋ391.  
2 –            //       ، .       // ȋ292.  
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أصبǶوا جǒȂا من اƫقاومة ) اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية(هذه اǺƫيماǧ اƫستفيدة من تȒامن 
  .الفيتȺام أو ȑد الشيوȝية ȑد
 ǯ–   ،ـهاȑإىل شبه سياسية و قد تعو ȯوǶها تتȺسياسية و لك Ǩنسانية ليسɋإن العملية ا

  .)1(إŒا تǺȺرȓ يف أȝماȯ سياسية يف حني تعلن حيادا تاما
  
4 -  Ɂرǹواعل الدولية األȦال Ȝومية مȮƩري اȡ ات الدوليةȶȚعالقات املن:  
 Ǖ ( ȯالــدو Ȝم:  

  ȯع القانوين إن الدوȑري احلكومية الوȡ الدولية ǧماȚȺƫهي من ميكن أن يعطي ا
اȺƫاسǢ لطبيعتها و وșائفها، لكȺها ترفȐ أن تفعل ذلȬ، و ɍ توجد أي اتفاقية دوليـة  
  Ȭيها لـذلȑأرا ɂلȝ ȓشاȺري احلكومية بالȡ الدولية ǧماȚȺالسماح للم ɂلȝ ȯالدو ƎƟ

حلكومية القبوȯ و التسليȴ بالȺشاȓ يف șل التشريع كان لȂاما ȝلɂ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري ا
مǮل هذا التشريع ɍ يعاملها إɍ بصفة مجعياǧ أو رابطـاƮ ǧليـة ɍ   . الوȕين لدولة اƫقر
و تستǮين يف ȝالقتها مع اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية دولة بلجيكا اليت . بصفتها الدولية

استقرار هذه اȚȺƫماȝ ǧلɂ التـراǡ  يهدȣ إىل تسهيل  1919سǨȺ قانونا خاصا، ȝام 
  .البلجيكي

و يكون وȑع اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية يف حالة الȚȺر إليهـا ȝلـɂ أŒـا    
مجعياǧ أجȺبية أو امتداد ƬيǞاǧ أجȺبية وȑعا ȡري مريǴ إذ تȒعها احلكوماǨƠ ǧ رقابة 

ȓشاȺال ɂلȝ اőد من قدرƠ مستمرة، قد تعيقها أو.  
 ǧماȚȺسبة للمȺبال  Ǝرية أكـƜ ا تتمتعŒǚالغربية، ف ȯري احلكومية يف الدوȡ الدولية

  ȯريها من الـدوȡ ر إليها يفȚȺي Ǭحي ،Ɓالعا ȯري من دوǮيتوفر يف ك ɍ و هو ما ȓشاȺلل
و هو األمر الذي ميكن اȝتباره . ȝلɂ أŒا ȝامل őديد و زȝȂȝة ɍستقرارها و أمȺها الوȕين

  .هذه اȚȺƫماǧمȺطقيا بالȚȺر إىل كيفية تكوين 
  
  

1–                                                          CHARVIN, R et AL HAMDI, O. Op.cit. page 
18.  
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 ǡ–  وميةȮƩات الدولية اȶȚاملن Ȝم:  
  ǧمـاȚȺƫدة و اǶتƫا ȴمة األمȚȺم țري احلكومية تتعاون مع فروȡ ǧماȚȺƫا Ȑبع
الدولية اƫتǺصصة يف ƭاȯ األهداȣ اليت تشترȫ فيها معها، و ذلȬ مǮل اŎلȄ اɍقتصادي 

ة، و مȚȺمة الصـǶة العاƫيـة و   و اɍجتماȝي، و مȚȺمة اليونيسكو، مȚȺمة العمل الدولي
من ميǮاȧ األمȴ اƫتǶدة تستشري اȚȺƫمة األưية ȝـن ȕريـȡ)71 (   Ȩريها، و ȕبقا للمادة 

اŎلȄ اɍقتصادي  و اɍجتماȝي  اȚȺƫماȡ  ǧري احلكومية،  و تȌȺ نفȄ  اƫادة ȝلɂ أن 
ـ "  ع اƬيǞـاǧ  للمجلȄ اɍقتصادي و اɍجتماȝي أن ƶري الترتيباǧ اȺƫاسبة للتشاور م

احلكومية اليت تعين باƫسائل الداخلة يف اختصاصه، و هذه الترتيباǧ قد ƶريها اŎلȄ مـع  
هيǧǔ دولية، كما أنه ƶريها إذا رأɁ ذلȬ مالئما مع هيǧǔ أهلية و بعد التشـاور مـع   

  ".)Ȓȝ)1و األمȴ اƫتǶدة ذي الشǖن
و كيفياǧ للتعـاون   و تȺفيذا لذلȬ حدد اŎلȄ اɍقتصادي و اɍجتماȝي شروȕا  

و يف ȝـام   1950بني مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة و اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية يف ȝـام  
  :أيȒا، حسǢ التصȺيف التايل  1967
  Ƃة األوȶǝدة يف القاǿات الواȶȚاملن:  

      ȄلـŎا Ǣـيلية مـن جانـȒعاملة التفƫا ǧة األوىل ذاǞالف ǧماȚȺم ɂو تسم
ȚȺƫ يȝجتماɍقتصادي و اɍدةاǶتƫا ȴـيع  )2(مة األمȑواƫا Ȑتسجيل بع Ȩا حƬ و ،

  :ȝلɂ جدوȯ أȝماȯ الفروț اليت تتعامل معها، و مȺها اȚȺƫماǧ التالية 
  .التǶالف التعاوين الدويل -
  .الغرفة التجارية الدولية -
  .اƠɍاد الدويل للȺقاباǧ احلرة -
  .اƠɍاد الدويل للمȺتجني الȂراȝيني -
  .ƫسيǶيةاƠɍاد الدويل للȺقاباǧ ا -
  .اƠɍاد الدويل للسلطاǧ اǂلية -
- ȯماȝاأل ǡاǶمة الدولية ألصȚȺƫا.  
- ǧاناƫƎاد الƠɍا.  
  .71، اƫادة ميǮاȧ منȶȚة األمȴ املتǶدةأنȚر،  – 1
2 – Ȩرجع السابƫا ،ȯمار ȯمارسا . ȋ400.  
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  .اƠɍاد العاƫي لرابطاǧ األمȴ اƫتǶدة -
   :املنȶȚات الواǿدة يف القاȶǝة الǮاȹية  

فيتوقف حقها ȝلɂ اƫشاركة يف اɍجتماȝاǧ و أخذ الكلمة و تقدƇ اƪطاباǧ، و 
و من بيȺها اȚȺƫماǧ اƫعȺية بدراستȺا، و هي اللجȺة الدولية . كانة اƫالحȘهذا يعطيها م

  .للصليǢ األمحر و الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان و مȚȺمة العفو الدولية
باȑɋافة إىل . )1(اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية اƫسجلة ȝلɂ إحدɁ القائمتني Ƭا مركȂ استشاري

ǧماȚȺƫدة و اǶتƫا ȴمة األمȚȺو   م Ÿاألور ȄلـŎا اƵ متني إقليميتنيȚȺن مǚصصة فǺتƫا
  .مȚȺمة الدوȯ األمريكية اơذǧ ترتيباǧ متشاŏة

  ȴـȚعƞ اهتمام رئيسي ǧري احلكومية ذاȡ الدولية ǧماȚȺƫة األوىل باǞالف Ȩو تتعل
  .أنشطة اȚȺƫمة الدولية Ʈل اȝɍتبار

احلكومية ذاǧ اɍهتمام اƫقصور ȝلɂ أما الفǞة الǮانية فتتعلȨ باȚȺƫماǧ الدولية ȡري 
ȓشاȺددة للǂواحي اȺال Ȑبع.  

ƠتفȘ اȚȺƫماǧ الدولية احلكومية Ɯقها يف التشـاور   و ȽناǞȥ ȫة ǭالǮة مȸ املنȶȚات •
و القاȝدة أن ȕرȧ التعاون داخل هذه الفǞاƠ ǧددها القواȝد اليت . معها Ⱥȝد احلاجة

Ɂحد ɂلȝ مة دوليةȚȺعها كل مȒت.  
ȚȺƫمة األمȴ اƫتǶدة ȨƷ للمجلȄ اɍقتصادي و اɍجتماȝي أن يسـǢǶ  بالȺسبة 

يف حالة ưارسة ȑغوȓ سرية أو إȡـراǒاǧ  : الصفة اɍستشارية من أي مȚȺمة يف حالتني 
  .مالية ȝلɂ مȚȺمة للقيام بȝǖماȯ تتعارȏ مع أهداȣ و مبادǛ ميǮاȧ األمȴ اƫتǶدة

ɍعها اȑمة لوȚȺأي م ȯة استعماǒـري  و يف حالة إساȡ ȯماȝǖستشاري و قيامها ب
  Ǜا مع مبـادȑأو تعار ɍا يشكل إخالƞ دةǶتƫا ȴمة األمȚȺيف م ǒاȒȝأ ȯد دوȑ رةƎم

  اƫيǮاȧ األưي
 ǯ-  ينهاǣ اȶيȥ وميةȮƩري اȡ ات الدوليةȶȚعالقات املن:  

  ǧمـاȚȺƫها، خصوصا اȺري احلكومية فيما بيȡ الدولية ǧماȚȺƫا ǧاȕع نشاȕتتقا
ȓشاȺال ǧتقـوم     ذا Ǭمتعـددة حيـ ǧاهاƟها يف اȺفيما بي ȨسيȺتشابه، و قد يقوم تƫا

 ǬالǮال Ɓالعا ȯا يف دوőيالǮدة مȝساƞ تطورةƫا ȯري احلكومية من الدوȡ الدولية ǧماȚȺƫا

1 – Ballaloud. Jacques, Droits de l'Homme et organisations Internationales, vers un nouvelle     
                                            Ordre Humanitaire Mondiale. Paris : Mont Chrestien.P 162. 
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بȝǚداد الطاقȴ البشري اƫسري من خالȯ دوراǧ تدريبيـة تقيمهـا لـذلȬ و    ) اƫتǺلفة(
  .اƫعلوماǧ، الوǭائȨ و اȺƫشوراǧتساȝدها أيȒا من خالȯ تȂويدها ب

و هȺاȫ اƟاه Ǔخر للعالقة بني اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية، إذ تقـوم أحيانـا   
اƫراسالǧ : مǮاȯ (بȺشاȕاǧ مشتركة يف حاǧɍ تستدȝي ذلȬ و تقوم بȝǖماȯ مشتركة 

قـوȧ  اƫشتركة للسلطاǧ اȂƨائرية من ȕرȣ مȚȺمة العفو الدولية و الفدرالية الدولية حل
  ).اɋنسان و مȚȺمة مراسلون بال حدود 

مȚȺمة العفو الدولية، الفدراليـة  : باȑɋافة للمȚȺماǧ الǮالǫ موȑوț الدراسة 
الدولية حلقوȧ اɋنسان و اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر، ميكن أن نورد ƭموȝـة مـن   

  :يل اǮƫاȯ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية العاملة يف ميدان حقوȧ اɋنسان ȝلɂ سب
-  Ǣة التعذيȒاهȺيني من أجل مǶسيƫحركة اAction chrétienne pour l'abolition de la torture 

(ACAT).  
 .Human Rights watchمȚȺمة مراقبة حقوȧ اɋنسان   -
 .Observatoire International des prisons (O.I.P)اƫرصد الدويل للسجون  -
 Mouvement contre le racisme et pour l'amitiéلشعوǡ احلركة ȑد العȺصرية و للصداقة بني ا -

entre les peuples (MRAP) 
 ligue internationale contre le racisme et antiالرابطة الدولية ȑد العȺصـرية و الالإنسـانية    -

semisme (LICRA) . 
-  ȧبال حقو ȃمدارEcoles sans frontières (ESF). 
 .frères de l'humanité (FDH)األخوة اɋنسانية   -
 .ȝjustice sans frontières (JSF)دالة بال حدود  -
  .ƮReporters sans frontières (RSF)ققون بال حدود  -
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 ،ǧنتقاداɍمن ا ȴتسل Ɓ اŒǚري احلكومية فȡ الدولية ǧماȚȺƫعة اƧ و Ȃمرك ȴȡو ر
 Ǭمة العفو الدولية، حيȚȺم ȯارة للجدǭإ ǧماȚȺƫر هذه اǮأك Ǩتتمتع و كان ɍ اŒǖب ȴتته

  .باستقاللية حقيقية، و أŒا كǮريا ما تكون يف خدمة دولة اƫقر أو الدوȯ اليت تساȝدها ماليا
 Ǭحي ،ǧماȚȺƫهذه ا ǧركاƠ اهƟ ر حساسيةǮأك ǬالǮال Ɓالعا ȯهر دوȚا تƞو ر

  ).الليƎالية(تȚȺر إليها ȝلɂ أŒا وجها Ǔخر ɋيديولوجية الدوȯ اƫتقدمة 
ذلȝ Ȭمليا من خالȯ مواقف  هذه اȚȺƫماǧ  حوȯ بعȐ  الوȑـعياǧ    و يȚهر

  .الدولية، و التȂامها الصمǨ و احلياد يف مواقف كانǨ تفرȝ ȏليها نȒاɍ إƶابيا
لكن ȨƷ ɍ أن يȺكر التقدم الكبري الذي أحرزته يف ƭاȯ محاية حقوȧ اɋنسان ȝن 

őا لـدفعها لȒـمان احلريـاȕ    ǧريȑ Ȩغط هذه اȚȺƫماȝ ǧلɂ الدوȯ باختالȣ انتماǒا
  .األساسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ Ǉداǒم ǑƼ ةǄمƓƶة الǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم.  

 ƆاǮال ǬǶǤو الدولية: املȦة العȶȚمن  
مȚȺمة العفو الدولية هي حركة ȝاƫية تقوم Ɯمالǧ من أجل حقـوȧ اɋنسـان،   
تدخل نشاȕاőا يف إȕار Ʈاربة انتهاكاǧ هذه احلقوȧ، تعتمد ȝلɂ البǶـǬ الـدقيȨ، و   

  .ترتكȝ Ȃلɂ القانون الدويل
اȚȺƫمة مستقلة ȝن كل احلكوماǧ و كل اɋيديولوجياǧ السياسـية، و هـي   و 

تعمل ȝلɂ اƫطالبة باɋفراȝ ǯن سجȺاǒ الرأي، و بȒمان اǂاكمة العادلـة للمسـاجني   
    ǒـاŒة، و كـذا إǞالسـي ǧعامالƫو كل ا Ǣدام، و التعذيȝɋا ȴحك ǒالسياسيني، و إلغا

  ).اƫفقودين(تفاǒ القسري اȝɋدام خارǯ نطاȧ القȒاǒ، و حاǧɍ اɍخ
لـه  ) فرد(أن كل شȌǺ : بالȺسبة ȚȺƫمة العفو الدولية فǚن حقوȧ اɋنسان تعين 

احلȨ يف اƫعاملة بكرامة، و احلياة يف أمان و امتالȫ وسائل ƠقيȨ حاجاته اɋنسـانية مـن   
و ترɁ اȚȺƫمة أن من واجǢ احلكوماȑ ǧمان أمـن و احتـرام   . إȡ… ƀذاǒ و سكن 

  .)1(اɋنسانكرامة 
  

  : )ǖȊȹ)2ة منȶȚة العȦو الدولية – 1
مسـتغربا    Peter BenensonكتǢ اǂامي اللȺدين م بيتر بȺȺسون  1961ماي 28يف 

، ȝن العدد ȡري العادي للمسـاجني يف العـاƁ، و   ) l’Observerاألبسرفر (يف مقاȯ نشر يف 
العاƫي للتǶرȫ، فاستجاǡ  اǂتجȂين بسبǓ Ǣرائهȴ السياسية فقط، و قد دȝا الرأي العام

 ȯتلف األصوƯ من ȋاǺري من األشǮدائه كȺل)   ȯالميـة و رجـاȝإ ǧصياǺأساتذة، ش
  .و أȝلȺوا استعدادهȴ للتعبǞة و اɍنتȚام من أجل الدفاȝ țن هǒɍǘ األشǺاȋ ) …كȺيسة 

  :وأȝلن بȺȺسون حيȺذاƠ ȫفȚني اȺǭني 
 ȯاألو: ǂا ǒاȺالسج ɍتبار إȝɍخذ بعني اǘي ɍ   ويف حالـة ، ȴرائهـǓ Ǣون فقط بسبȂتج

استǶالة إمكانية التعبري ، وقد اقترح تسميتهȴ سجȺاǒ الȒمري وقد أقصيŒ Ǩائيـا حالـة   
  .اƫساجني العاديني وكذا األشǺاȋ الذين مارسوا العȺف أو دȝوا إىل استعماله

 ƆاǮوهي  :ال ، ȴŒبلدا ǧكوماƜ احةȕɋني يف اȕتورƫا ȋاǺحالة خارجة يعين حالة األش

1 – Amnesty Internationale, Guide a l'usage des membres. Version francaise, 4éme édition.  
2 - Ballaloud. Jacques,Op-Cit. P 189.  
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  .ȝن اɍهتمام 
ومن أجل بلوȟ هذه األهداȣ فكر بȺȺسون يف تǖسيȄ مكتǢ يف لȺدن مكلـف  
   Ƈحقـا تقـدɍللرأي العام ، و ǧاǒعتقلني ، إصدار نداƫا ȯحو Ǝأك ǧمعلوما ȯباستقبا
  ɂلـȝ ȯالدو ǬǶاحلركة لت ǨركƠ Ȭوية للمساجني، وموازاة لذلȺمادية ومع ǧداȝمسا

  .ǧ الدولية اƫتعلقة Ɯقوȧ اɋنسان، وȑمان احترامها يف سلوكهااɍنȒمام للمعاهدا
    ȴمـة األمـȚȺم Ȃجـȝ احلركة بعد ستة أشهر من مبادرته، أن Ȅسǘم ȨقƠ لقد

Ȩعيƫعهما اȑما و وŒاألمحر، سببه قانو Ǣة الدولية للصليȺدودية اللجƮ دة وǶتƫا.  
شǺاȋ اƫعتقلني بسبǢ كل هذا برر بشدة التȂام احلركة بالتكفل بالدفاȝ țن األ

ȴőتقاداȝو ا ȴرائهǓ.  
و تǖسسǨ الكǮري من الفروț الوȺȕية يف أƫانيا، بلجيكا، فرنسا، إرلȺدا، بريطانيا و 

Ⱥƫاقشة كيفياǧ تǖسيȄ مȚȺمـة   1961جويلية  ȝ23قدǧ اجتماȝا يف لكسمبورȟ يف 
  .دائمة
 Amnesty" العفو " سȴ ، بلȺدن Ź تبين قوانني هذه اȚȺƫمة ǨƠ ا1961أكتوبر  14و يف 

، بصفتها حركة دولية من أجل حرية الرأي و الدين، و مȺذئذ و اȚȺƫمة Ɓ تتوقف ȝـن  
فوǯ تبين  2500كانǨ مȚȺمة العفو الدولية قد شكلǨ  1981، و يف )التقوي(التجذر 

)ȓنشا( ية يفȺȕا وȝبلدا  41، و فرو)  سـيا وǓ ،األوسط ȧأوربا، افريقيا، أمريكا، الشر
حـازǧ   1977بلد، و يف سȺة ) 100(و كذا أȒȝاǒ متعاȕفني يف أكǮر من ) لياأسترا

  .مȚȺمة العفو الدولية ȝلɂ جائȂة نوبل للسالم
و وفاǒ لرȡبة مǘسسها التȂمǨ اȚȺƫمة براȡماتية واǶȑة، حيǬ اȝتمدǧ نوȝـا    

  ǒاȺـة سـجǭالǮم بالتكفل بȂيلت ȫرǶيريد الت Ȩخاصا من التبين للمساجني، إذ أن كل فري 
رأي، يȺتمي أحدهȴ للغرǡ، و الǮاين للشرȧ، و الǮالǬ يȺتمي لدوȯ العاƁ الǮالǬ، هـذا  

 ǫالوǮال "THREES  " ȫرǶمن مباشرة الت ǯيف األصل، كان ميكن األفوا ɂكما كان يسم
  .أكǮر ȝمليا
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و باȝتبار مȚȺمة العفو الدولية مȚȺمة ȡري حكومية، تتمتع بالوȑع اɍستشـاري  
و هي . ، و لدɁ اليونسكو، و كذا اŎلȄ األورII (Ÿ الصȺف(ƫتǶدة لدɁ مȚȺمة األمȴ ا

  .تتعاون يف نفȄ الوقǨ مع اللجȺة الدولية حلقوȧ اɋنسان ȚȺƫمة الدوȯ األمريكية
، و تشارȫ مالȘǵتستدȝي مȚȺمة العفو الدولية لدȺƨ Ɂة حقوȧ اɋنسان بصفة 

ƫة اǶكافƫ يةȝة الفرȺاللج ȯماȝاستشاري يف أ ǧبصوǧية و محاية األقلياȂالتميي ǧعامال.  
تتوجه مȚȺمة العفو الدولية مباشرة للǶكوماǧ و الدوŏ ȯدȣ احلصـوȝ ȯلـƠ ɂريـر    

  .معتقلي الرأي أو اȝɍتراƜ ȣقوقهȴ األساسية
  
  : ȽǕداف منȶȚة العȦو الدولية - 2

و  تتǶدد أهداȣ مȚȺمة العفو الدولية من خالȯ اƫادة األوىل من قانوŒا األساسي،
، و ưا جاǒ يف الفقرة األوىل من هذه اƫادة ")1(اƬدȣ و الصالحياǧ " اليت جاǧǒ بعȺوان 

 " :  ǒأرجـا Ɠنسان يف شɋا ȧاة حقوȝة يف مراƵساƫمة العفو الدولية هو اȚȺم ȣإن هد
و تȺقسȴ هذه " العاƁ، و هي احلقوȧ اȺƫصوȝ ȋليها يف اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان 

  :ىل صالحياǧ تعتمدها اȚȺƫمة يف نشاȕاőا األهداȣ إ
•  ȧريه من قوانني حقوȡ نسان، وɋا ȧالن العامي حلقوȝɋبا Ȭي و التمسȝالو ȂيȂتع

اɋنسان اƫعترŏ ȣا دوليا، و تǖكيد مجيع حقوȧ اɋنسان و حرياته و ȝدم قابليتـها  
ـ  و حـƓ  . يةللتجȂيǒ، و Ƭذا فمȚȺمة العفو الدولية ɍ تتدخل يف الƕاȝاǧ السياس

تȒمن اƫصداقية فهي ɍ تǶȺاز ألي ȕرȣ و Ƣ ɍيل ألي اƟاه سياسـي، ȝرقـي أو   
فعملها Ǣƶ أن يكون متوازنا بني اɋيديولوجياǧ، و اƟɍاهـاǧ يف العـاƁ،   . ديين

  .فمȚȺمة العفو الدولية ɍ تدȴȝ و Ơ ɍارǡ أي حكومة و ɍ أي نȚام سياسي
حȨ اɋنسان يف اȝتȺاȧ معتقداتـه و  (ȧ اɋنسان معارȑة اɍنتهاكاǧ اƪطرية حلقو •

Ȃه للتمييȑدم تعرȝ ها، وȺȝ ته ) التعبريȝميع باستطاƨمة العفو الدولية أن اȚȺم Ɂو تر
  Ɠحـ ɍ و ǧاȝاȺو الق ǧاǒتبار لالنتماȝالكل دون ا ȧدورا يف محاية حقو Ǣأن يلع

ـ . اƫكان ȚȺأمجع، دون ال Ɓنسان يعين العاɋا ȧن حقوȝ țفالدفا  ،ǧختالفـاɍر إىل ا

  .1، اƫادة القاȹوȷ األساسɄ ملنȶȚة العȦو الدوليةأنȚر،  – 1
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اȺƨسياǧ، األȝراȧ، فاɋيديولوجياǧ و احلدود الوȺȕية و التشريعاǧ اȺƨائية اǂليـة  
  .)1(ليسǨ حواجȂ للدفاȝ țن أي كان

 ǫالǭ Ȩمة العفو الدولية تعمل وفȚȺن مǚف ،ȯسسها األوǘأفكار م Ǣو دائما حس
 ȯاألو ȣدƬتواة يف اƮ ȣأهدا:  

- ɍوǕ  : ر و مساعدةɅرƠ "ǲس ɃǕالر ǒنا: "  
  ،ȴـمائرهȑ و ،ȴرائهǓ Ǣوقوفني بسبƫا ſمة العفو الدولية فقط لصاȚȺم ȫرǶتت

  .شرȓ أن ɍ يكونوا قد استعملوا العȺف أو شجعوا ȝلɂ استعماله
هȴ كل األشǺاȋ اƫسجونني أو اǂتجȂين أو الـذين تعرȑـوا إىل   : إن مساجني الرأي 

 ȴمواقفه Ǣجسدية بسب ǧاȕغوȑ)ȴőخر ا) معتقداǓ Ǣأي سب ǨƠ ية أوȺلسياسية أو الدي
أو جȺسهȴ أو لوȴŒ أو بسبǢ لغتهȴ أو ) اȺǭɋية(يتعلȨ بالȒمري أو بسبǢ انتماǒاȴő العرقية 

  .بسبǢ األصل القومي أو اɍجتماȝي أو الوȑع اɍقتصادي
  :ǩوȥري ȶȑاȹات قȒاǝية لȎاſ املساجƙ السياسيǭ : ƙاȹيا  -

و الدولية هو اƫعارȑة بكل ما Ƣتلكه من وسـائل لكـل   اƬدȣ الǮاين ȚȺƫمة العف  
ƫساجني الرأي أو سجȺاǒ سياسيني بȺاǒا ȝلɂ إجراǒاơ ǧالف اƫعايري الدوليـة  ) احتجاز(

اليت تعترȣ باحلȨ يف اǂاكمة العادلة، أو اǂاكمة يف Ǔجاȯ معقولة، فـاحلȨ يف Ʈاكمـة   
  :ȝادلة مȺصوȝ ȋليه يف اƫواǭيȨ الدولية 

من اȝɋالن العاƫي حلقوȧ  )2()10و  9(مد اȚȺƫمة ȝلɂ ما جاǒ يف اƫادتني و تعت
لكـل  " و " Ǣƶ  أɍ يتعرȏ أحد لالȝتقاȯ، أو اɍحتجاز التعسفي أو الȺفـي " اɋنسان

شȌǺ احلȨ يف اƫساواة الكاملة ƨلسة استماȝ țادلة و ȝامة بواسطة Ʈكمة مسـتقلة و  
هذه اƫبـادȂ ."  Ǜاماته، و أي اőام جȺائي موجه ȑدهȡري مǶȺازة، يف Ơديد حقوقه و الت

مـن  ) 14(أȝيد التذكري ŏا يف Ưتلف اƫعاهداǧ العاƫية و اƨهوية كما احلاȯ يف اƫـادة  
إن مȚȺمة . العهد الدويل للǶقوȧ اƫدنية و السياسية، و كذا اƫعاهدة األوربية و األمريكية

  ǧ تȒمن للمǶتجȂين مǮل هذه الȒماناǧالعفو الدولية Ɵد يف ȝملها ƨعل احلكوما
  
  

1–                Amnesty Internationale, (le Guide)  
  .10و  9اƫادتني . اɋعالȷ العاملƩ Ʉقوȧ اȹɋساȷأنȚر،  - 2
  



ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ Ǉداǒم ǑƼ ةǄمƓƶة الǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم.  

  :مناȒȽة عقوǣة اɋعدامÛ التعذɅب و املعاملة الالإȹساȹية :  ǭالǮا  -
    ȴفيـذ احلكـȺتاحـة لتƫة بكل الوسائل اȑعارƫمة العفو الدولية هو اȚȺƫ ǬالǮال ȣدƬا

ة أو احلاȕـة  الالإنساني) اƫهȺية(باȝɋدام، و التعذيǢ و األحكام األخرɁ أو اƫعاملة السيǞة 
 ȴدودين يف حريتهǂين أو اȂتجƮ خرينǓ ȋاǺساجني أو أشƫاستعملوا (من كرامة ا ǒسوا

  ).العȺف أو ɍ أو شجعوا ȝلɂ استعماله 
و اƫالحȘ يف هذا اƬدȣ أن التǶفȘ حوȯ استعماȯ العȺف الوارد يف اƫادة األوىل 

)ȯاألو ȣدƬمن) ا  Ǵمة العفو الدولية تكافȚȺاحتـرام    قد ألغي، فم ɂلـȝ ȯأجل احلصو
 ȣروȚنسان يف كل الɋا ȧي حلقوƫالن العاȝɋامني اȒادة (مƫمـة  )05اȚȺم ȏو تعار ،

ǒاȒالق ȧنطا ǯدام خارȝا كل إȒالعفو الدولية أي.  
و تعارȏ حاǧɍ اɍختفاǒ لɊشǺاȋ سواǒ استǺدموا العȺف أو دȝوا ɍستǺدامه 

ɍأو.  

  : Ƚياكل منȶȚة العȦو الدولية – 3 
مȚȺمة العفو الدولية مȚȺمة تقوم ȝلɂ أساȃ العȒوية التطوȝية يف شƓ أرجاǒ  إن

لذلȬ فهيǞاǧ ، )  1()العاƁ، و تتكون من فروț، و ƭموȝاǧ مȺتسبة و أȒȝاǒ من األفراد 
 ǯدوȂم Ɂمستو ɂلȝ ȫرǶمة العفو الدولية تتȚȺين و دويل: مȕ2(و(.  

  
 Ǖ–  Ɨȕالو Ɂاملستو ɂعل:  

لقانون البلـد الـذي   ) تسري وفقا(ن كل فرț أو ƭموȝة Ȓơع القاȝدة العامة أ 
Ƣارȃ نشاȕها فيه، فالوȑعية القانونية قد تكون يف شكل مجعية أو Ⱥƨة تتمتع بالشǺصية 
القانونية، فȒȝǖاǒ مȚȺمة العفو الدولية أشǺاȕ ȋبيعيون يلتȂمون بǖهـداȣ و قـوانني   

) األȒȝـاǒ (م اƫوكلة إليهȴ، و إىل جانǢ اȚȺƫمة، و يلتȂمون بدفع اɍشتراȫ و أداǒ اƫها
 Ǣكتƫفيذي و بعد إذن اȺالت Ǣكتƫتماد من اȝالتبين اليت تتشكل تلقائيا با ǧاȝموƭ ȫاȺه
    Ǣكتـƫسـلطة ا ǨـƠ هاȺم Ǣهام تطلƞ و القيام ǯفو ǧهوي، تتعهد بدفع اشتراكاƨا

  .3اƫادة . القاȹوȷ األساسɄ ملنȶȚة العȦو الدوليةأنȚر،  – 1
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ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ Ǉداǒم ǑƼ ةǄمƓƶة الǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم.  

Ȓȝاǒ و أفواǯ التـبين  و بقصد اȝɋالم و التȺسيƶ Ȩتمع األ.التȺفيذي و األȒȝاǒ اƨهويون
  ).مستǺلف(ȝلɂ مستوɁ اƨهة و يعيȺوا أميȺا جهويا و نائبا 

-  țــروȦال:   
   ǧـين إذا تـوفرȕ و țفر ǒين و ميكن إنشاȕالو Ɂستوƫا ɂلȝ ة األساسيةǞيƬهي ا

  : من القانون األساسي و هي ) 10(الشروȓ اǂددة يف اƫادة 
  .داȣ مȚȺمة العفو الدوليةإǭباǧ القدرة ȝلɂ التȚȺيȴ و العمل وفقا أله 
  .Ȓȝوا ȝلɂ األقل) 20(أن تشكل ƭموȝتني و ȝشرين  
  .أن يرفع قانونه األساسي إىل اللجȺة التȺفيذية الدولية للموافقة ȝليه 
  .أن يدفع اɍشتراȫ السȺوي الذي Ʒدده اŎلȄ الدويل 
  .التسجيل لدɁ األمانة الدولية ŏذه الصفة 

ǧاǒاذ إجراơا țوز للفروƶ ɍ   مـةȚȺم ǧو صالحيا ȣمن أهداȑ تقع ɍ ن مسائلǖبش
  .العفو الدولية

  ȴيـت ،țفيها فر Ȅطقة ليȺأو م ȴاليت توجد يف دولة أو إقلي ǧاȝسبة للمجموȺبال
  .تسجيلها لدɁ األمانة الدولية

بالȺسبة لɊفراد اƫقيمني يف بلدان أو مȺاɍ Ȩȕ توجد فيها فـروț، بǚمكـاȴŒ أن   
ȚȺƫيف ا ǒاȒȝوا أǶفيذية الدولية يصبȺة التȺدده اللجƠ وي الذيȺالس ȫشتراɍمة بعد دفع ا

  .و بعد موافقتها
  

 ǡ–  ƃالدو Ɂاملستو ɂعل:   
 12(بالȺسبة Ƭياكل مȚȺمة  العفو الدولية من هذا اƫستوɁ، فتǶددها اƫواد مـن  

  .من القانون األساسي) 38إىل 
  ƃالدو ȄلŎمة العفو الدو :اȚȺة يف مǞهي ɂلȝبالسـلطة   هو أ ȯـوǺƫلية و هو ا

التوجيهية الالزمة لتسيري شǘون اȚȺƫمة، يتشكل اŎلȄ الدويل من أȒȝـاǒ اللجȺـة   
التȺفيذية الدولية و Ǯưلي الفروț، كل فرț يتمتع بعدد من األصواǧ حسـȝ Ǣـدد   



ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ Ǉداǒم ǑƼ ةǄمƓƶة الǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم.  

اŎموȝاǧ اȺƫتمية إليه، و ƶتمع اŎلȄ مرة كل سȺتني ȝلɂ األقل يقرر السياسة العامة 
Ƕفيذية الدوليةللȺة التȺتار اللجƸ رئيسه و نائبه و ǢǺتȺركة و ي.  

  :اللǲنة التنȦيذɅة الدولية  •
تكون هذه اللجȺة مسǘولة ȝن تسيري شǘون مȚȺمة العفو الدوليـة فيمـا بـني     

اجتماȝاǧ اŎلȄ الدويل، و تتوىل تȺفيذ قراراته، تتكون من سبعة أȒȝاǒ، إȑافة إىل أمني 
ȝن موșفي األمانة الدائمة، Ɵتمع مرتني يف السȺة ȝلɂ األقل، تعني  الصȺدوȧ و Ǯưل واحد

  .اللجȺة أحد أȒȝائها رئيسا كل ȝام
  : األماȹة الدولية •

   ɂلـȝ ȯوǘفيذية الدولية، و هو مسـȺة التȺاللج ȣرȕ ام معني منȝ يرأسها أمني
اŎلـȄ   تسيري شǘون مȚȺمة العفو الدولية و السهر ȝلɂ تȺفيذ القراراǧ اƫتǺذة من قبل

من القانون األساسي للمȚȺمة، فǚن األمانة الدوليـة تتǶمـل    8الدويل، و حسǢ اƫادة 
اƫسǘولية ȝن ȝمل مȚȺمة العفو الدولية بشǖن انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف أي بلـد أو  

 ǧاǮالبع ȯو تقييمها و إرسا ǧعلوماƫمجع ا Ȭا يف ذلƞ ،ȴة الرئاسية الدوليـة   –إقليȂاألجه
و ɍ يتǶمل الفرț أو اŎموȝاǧ أو األȒȝاǒ يف البلد أو اɋقلـيȴ اƫعـين أيـة    للمȚȺمة، 
  .)1(مسǘولية

شـȌǺ   150و يكون مقر مكتǢ األمانة الدولية يف لȺدن، يشتغل به حـوايل  
. قسȴ األƜاǫ و قسȴ الƎامǰ: مقسمني بني مكتǢ األمني العام و اƫصاſ اǺƫتلفة أƵها 

األمانة إىل أي مكان Ǔخر بǚقرار من اللجȺة التȺفيذيـة الدوليـة   و ƶيȂ القانون تغيري مقر 
  .ƞصادقة نصف ȝدد الفروȝ țلɂ األقل

  
  :Ȋȹاȓ منȶȚة العȦو الدولية  – 4

مـن القـانون   ) 2(إن ȝمل مȚȺمة العفو الدولية متشعƠ ،Ǣدده اƫادة الǮانيـة  
اǂـدودة إذ ميكـن   األساسي للمȚȺمة، و اليت تȒع قائمة من الوسائل اƫتعددة و ȡـري  

هذا الȺشـاȓ  . للمȚȺمة استعماȯ وسائل أخرɁ إذا رأǧ يف ذلȑ Ȭرورة لتǶقيȨ أهدافها

.                                                                8اƫادة . القاȹوȷ األساسɄ ملنȶȚة العȦو الدوليةأنȚر،   – 1



ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ Ǉداǒم ǑƼ ةǄمƓƶة الǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم.  

الذي قد يبدأ باȝɋالم إىل أن يصل إىل التدخل الذي تȕǘره مجلة من اƫبادǛ، أƵها ƮافȚة 
ȝتماد اȚȺƫمة ȝلɂ حيادها إزاǒ البلدان Ǻƞتلف اƫذاهǢ اƫلتȂمة ŏا، و تشجع ƞا يȺاسǢ ا

الدساتري و اƫواǭيȨ و كل التدابري اليت تȒمن حقوȧ اɋنسان، و تساند مـا تقـوم بـه    
ȯاŎالدولية من أنشطة و تتعاون معها يف هذا ا ǧɍو الوكا ǧماȚȺƫتبار هذا . اȝو ميكن ا

  .الȺشاǮƞ ȓابة التدخل يف الشǘون الداخلية للدوȯ وƟاوزا لسيادőا الوȺȕية
  

 Ǖ–  عــالمɋا :  
  ȧحقـو ȯاƭ المية يفȝɋا ǧɍالوكا Ɂا أقوŒمة العفو الدولية أȚȺميكن وصف م
اɋنسان، فمهمتها األوىل هي اɍستعالم ȝن ȝدد معتقلي الرأي، و هذه إحـدɁ اƫهـام   

Ɓالعا Ǝȝ مساجني الرأي ȴعرفة من هƫ ɂتسع Ǭمانة الدولية حيɊاألساسية ل.  
الصـǶافة، و    : صادر اƫعلوماǧ اƫمكȺـة  و Ơقيقا Ƭذا اƬدȣ تستعمل اȚȺƫمة م

ȯتقاȝɍن بلد اȝ فيةȺƫا ǧاȝموŎاليت تصدرها ا ǧو البيانا ǧالناȝɋو ا ǧالبيانا.  
  .بواسطة هذه العملية ميكن تصȺيف Ưتلف البلدان، و وȑع قائمة للمǶتجȂين يف كل بلد

Ⱥية و األȒȝاǒ يف اتصاȯ دائȴ مع الفروț الوȕ) مكتǢ األƜاǫ(و األمانة الدولية 
يتوفرون ȝلɂ معلوماǧ مȒبوȕة ȝن ȝدد األشǺاȋ اǂتجȂين و كذا ȝن وȑـعياȴő يف  

  .البلدان الȺعȺية، و اƫعلوماǧ حسǢ صǶتها و حداǭتها تكون أساسا لكل تدخل
  

 ǡ–  ــلǹالتد:  
  :إن تدخل مȚȺمة العفو الدولية يǖخذ ȝدة أشكاȯ ميكن حصرها فيما يلي 

•  ƙـذ بدايتـها،    :مساعدة املعتقلȺمة مȚȺƫوجود ا ǡإن هذا األمر هو أحد أسبا
ǧداȝساƫبيعة هذه اȕ Ǵȑمة توȚȺƫ1(فقوانني ا(.  ǧداȝمسـا ȯقام األوƫا تعين يف اŒإ

مادية يف شكل إȡاǭة للمساجني أنفسهȴ و لɊشǺاȋ الـذين يف كفالتـهȴ، هـذه    
  .ر كوȴŒ مساجني رأي اƫساȝدة قد تقدم ȴƬ أȺǭاǒ اȝتقاȴƬ أو بعد Ơريرهȴ يف إȕا

.                                        ز، ȯ، م ، الفقراǧ و،2اƫادة . القاȹوȷ األساسɄ ملنȶȚة العȦو الدوليةأنȚر،   – 1
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إن تقدƇ اƫساȝدة القȒائية من بني أشكاȯ اƫساȝدة األكǮر فعالية، و هـذا مـا   
و ميكـن  . يسمǴ للمȚȺمة أن تȒمن استفادة اƫعتقلني من ȑماناǧ قȒائية معروفة دوليا

  .أن ترسل مبعوǭني Ⱥȝها حلȒور اǂاكمة للتǖكد من سالمة العملية
•  ɄـنـǤالت:   

و هي ) تبين مساجني الرأي(ǡ األكǮر شهرة من بني أساليǢ اȚȺƫمة يعتƎ األسلو
).   Threes( الفكرة األساسية ǘƫسسي احلركة، إنشاƭ ǒموȝاǧ التبين و اƫسـماة أصـال   

حيǬ كان اƬدȣ هو التكفل Ɯالة ǭالǫ مساجني رأي يتوزȝون بني الغرǡ و الشرȧ و 
تȒمن أن تقوم  هـ يف الفقرة ) 2(ساسية فاƫادة العاƁ الǮالǬ، و هذه الوسيلة تبقɂ دائما أ

ƭموȝاǧ األȒȝاǒ أو اǘƫيدين بتبين سجȺاǒ الرأي األفراد، أو تكلف هذه اŎموȝاƞ ǧهام 
  . )1(أخرɁ دȝما للهدȣ و الصالحياǧ اȺƫصوȝ ȋليها يف اƫادة األوىل

ɍقد شكل انشغا ȂيǶهتمام بعدم التɍهر أن اȚية التبين هذه، يȺأساسـيا  و يف تق 
، و )بلد الفـوǯ (لدɁ اȚȺƫمة، حيɍ Ǭ يسمǴ ألي فوǯ أن يهتȴ باحلاǧɍ اليت ȴő بلده 
فاƫعتقلني اƫتبȺني : خالفا Ƭذا فمȚȺمة العفو الدولية تتǶرȫ خارǯ كل اȝتباراǧ سياسية 

ـ . يȺتمون لȴȚȺ سياسية Ưتلفة و لبلدان Ưتلفة جدا جغرافيا ŏ Ȃستقاللية اليت تتميɍا هذه ا
احلركة أȝطƬ Ǩا الكǮري من اƫصداقية، فǖفواǯ التبين هذه ليسǨ حرة يف اختيار معتقليها، 

  .بل تقبل من تعيȺهƬ ȴا األمانة الدولية
بالȺسبة لوسائل التǶرƬ ȫذه األفواǯ فهي أيȒا متȺوȝة، فاƫهمة األوىل تتمǮـل يف  

لة اɋخفاǢƶ ȧ اǂافȚة ȝلɂ التǶقيȨ يف حاǧɍ اƫعتقلني و العمل ȝلƠ ɂريرهȴ، و يف حا
ȴƬ ويةȺعƫادية و اƫدة اȝساƫا Ƈو تقد ȴőائالȝ و مع ȴمعه ȯتصاɍا .  ȫـرƠ يكون Ɠو ح

كـذلȬ  . الفوǯ أكǮر ȝمليا، فǚنه يستعمل اƫراسلة بكǮرة ليǮبǨ للمǶتجȂ أنه ليȄ وحيدا
، للـوزراǒ  مراسالǧ موجهة لسفارة البلد اƫعـين : يستعمل وسائل الȒغط ȡري اƫباشر 

)ȯالداخلية و العد(   ǧيمـاȚȺت Ɂرورة التدخل لـدȑ ǯالفو Ɂالدولة، و إذا رأ Ȅلرئي ،
 Ɂافة(أخرǶية، صȺمه ǧمجعيا ،ǧنقابا ،ȄائȺك…(Ȭن ذلȝ ƅيتوا ɍ نهǚف ،.  
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 ǯ–  ǿشهــاɋا:  
مȺذ نشǖة مȚȺمة العفو الدولية كان توجيه الȺداǒ إىل الرأي العام الدويل وسـيلتها  

، حيǬ استفادǧ بكǮرة مȺها، و استعملتها بكǮرة خصوصا Ⱥȝدما Ơ ɍصل ȝلـɂ  اƫفȒلة
Ɂوسائل أخر ȯاستعما Ȩريȕ نȝ يةȑمر ǰنتائ.  

فȺشر اƫعلوماǧ اƫتعلقة بسجȺاǒ الرأي و األشǺاǶȑ ȋايا اɋجراǒاǧ التعسـفية  
ـ  )1(حسǢ اƫادة الǮانية وȯ من القانون األساسي للمȚȺمة، إحدɁ الوسائل اȺƫتهجة للوص

يف  )JJacques BALLALOUD  ()2جاȫ باɍلو (و تعتƎ مȚȺمة العفو الدولية حسǢ . ألهدافها
  .األصل هي ƭموȝة من اɋشهاراǧ، و نذكر يف هذا الصدد أهȴ ما تصدره اȚȺƫمة

  :التقرɅر السنوɃ ملنȶȚة العȦو الدولية  •
، موزȝة يف نسǺة 80000الذي يعتƎ وǭيقة ذاǧ أƵية بالغة، تطبع مȺه أكǮر من 

 Ǩ6(س (    ȯتقـاȝɌـتها لȒاهȺمـة يف مȚȺƫا țيا بواسطة فروƫاȝ شورȺو هو م ،ǧلغا
Ǣدام و التعذيȝɋقوبة اȝ السياسي و.  

  :التقاɅǿر الȊهرɅة  •
يف كل شهر تصدر اȚȺƫمة تقريرا شهريا موجه يف اƫقام األوȯ إىل أȒȝائها، هـذا  

ǧɍ و األحكام اƫستجدة، و يعطـي  التقرير يعطي األȒȝاǒ معلوماǧ جديدة ȝن اȝɋتقا
  .إȑافة لذلȬ التوجيهاǧ حوȯ أشكاȯ اƫساȝدة

 ȧحقو ȧخر ȯحو ǧشوراȺƫة من اȝموƭ ȫاȺوي و الشهري، هȺافة إىل التقريرين السȑإ
تقرير حـوȯ  (و نشراǧ تتȺاوȯ مواȑيع تعاƨها اȚȺƫمة أساسا . اɋنسان يف بلدان ȝديدة

  ).1979قوبة اȝɋدام دراسة حوȝ ȯ – 1975التعذيǢ سȺة 
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 ǬالǮال ǬǶǤامل :ȷساȹɋا ȧقوƩ الية الدوليةǿدȦال.  
تعتƎ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان واحدة من أقدم اȚȺƫماǧ الدولية القائمـة  

، و اليت ) Dreyfus" (دريفوȃ " للدفاȝ țن حقوȧ اɋنسان، حيǬ تعود أصوƬا إىل قȒية 
، حني اőـȴ الȒـابط الفرنسـي     1894سية بدأǧ سȺة هي قȒية سياسية Ɵسسية فرن

اليهودي بالتجسȄ حلساǡ أƫانيا، و حكȝ  ȴليه بالسجن مدɁ احلياة، Ż أȝيدƮ ǧاكمته 
بسبǢ اكتشاȣ أدلة تǮبǨ براǒته، و يف Ʈاكمة ɍحقة خفف احلكȝ ȴلɂ دريفوȃ، و يف 

من تداȝياǧ هذه أصدرƮ ǧكمة الȺقȐ حكما بƎاǒته و إȝادته للجيȈ، و  ȝ1906ام 
" ، "إين أőـȴ "إǭر مقالته الشـهرية  " إميل زوɍ"القȒية أن Ʈ ǨƢاكمة الكاتǢ الفرنسي 

j’accuse  ."  
و اɋنقسـام  " الالسامية"و كانǨ إȝادة الȚȺر يف القȒية مȺاسبة ǭɋارة موجة من 

نون داخل اŎتمع الفرنسي، و قد كانǨ هذه القȒية أيȒا سببا يف التعجيل بǚصـدار قـا  
 ȴيǺȒالصهيونية بت ȣرȕ ية منȒهذه الق Ǩن الدولة يف فرنسا، و استعملȝ فصل الدين
اƫسǖلة ɋقȺاț اليهود بǖن ɍ حل ƫشكلتهȴ إɍ بالتجمع يف دولة صهيونية خاصة ŏـȴ، و  
استعملǨ أيȒا بواسطة التشهري بتهمة الالسامية ȑد من يقفون يف مواجهة الصهيونية، و 

  . )1(عاƫيɍستجالǡ العطف ال
 ǢقيȺاكمة الƮ و ȯتقاȝا ɂلȝ و قد كان العمل من أجل الرد " ȃالفريد دريفو "

و قـد اتبـع الȺمـوذǯ    . 1898سببا يف تǖسيȄ الرابطة الفرنسية حلقوȧ اɋنسان سȺة 
  .الفرنسي يف كǮري من البلدان، حيǬ تǖسسǨ فيها رابطاǧ للدفاȝ țن حقوȧ اɋنسان

  
  :)2( ية Ʃقوȧ اȹɋساǖȊȹȷة الȦدǿالية الدول – 1-

، هو أساȃ 1922ماي  28كان نداǒ الرابطة الفرنسية لالجتماț يف باريȄ يف 
اجتماț اƢǘƫر اɍستشاري للفدرالية الدولية لرابطاǧ حقوȧ اɋنسان، و شـاركǨ فيـه   

 ǧشــر رابطــاȝ) ،سبانية،الفرنســيةɋية، اȺانيــة، األمريكيــة، البلغاريــة، الصــيƫاأل

. 1991اǘƫسسة العربية للدراساǧ و الȺشـر،  :، بريوǯ2ȓ ،2ǧ.الكيايل ȝبد الوهاǡ، اƫوسوȝة السياسية –1
ȋ677.  
2–                                                                               Ballaloud Jacques, Op-Cit, P 
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، و قد قررǧ الرابطـة السـويدية و السويسـرية    )وƶية،الƎتغالية، البولونيةاليونانية،الȺر
  .اɍلتǶاȧ أيȒا فيما بعد

نـداǨƠ "  ǒ شكل : و يف Œاية األشغاȯ أصدرǧ الفدرالية الدولية نداǒا تارƸيا 
هذا الȺداǒ حدد اƫبادǛ و األهداȣ الـيت  " للشعوǡ من أجل حقوȧ اɋنسان و السالم 

  ".ها احلركة فاȝتƎ احترام حقوȧ الفرد كشرȓ للمǶافȚة ȝلɂ السلȴتستعمل من أجل
 ɂلȝ Ȭالن كذلȝɋا ȌȺو ي:  

أن الفدرالية الدولية لرابطاǧ حقوȧ اɋنسان تقر الطابع اƫقدȃ و ȡري القابـل  " 
يولد . للǺرȧ للشǺصية اɋنسانية، و هذا اɍجتماț الطبيعي لɊشǺاȋ الذي يسمɂ شعبا

ون و للمجتمع واجǢ السماح Ƭذه احلرية أن Ƣارȃ كاملة، و Ƭـذه  الȺاȃ أحرارا متساو
مـع  . اƫساواة أن تتǶقȨ، و كذلȬ الشعوǡ تولد مستقلة، و Ƭا حȨ تقرير مصريها Ɯرية

  . )1() …واجǢ إقامة الدولة
 ɂلȝ نسانɋا ȧالفرنسية حلقو ǧالناȝɋري اǭǖا جدا يف هذه الفقرة تǶȑو يبدو وا

و هذا أيȒـا مكـرȃ يف وǭـائȨ    . فدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسانأدبياǧ و مرجعية ال
كل رابطـة  " الفدرالية، و بالȒبط يف الفقرة الǮالǮة من ميǮاȧ الفدرالية حيǬ جاǒ فيه أن 

وȺȕية تǺȺرȓ يف الفدرالية الدولية تعترȣ بالȒرورة باƫبادǛ اƫعلȺة يف اȝɋالنني الفرنسيني 
، و كذا اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان لسـȺة  1793و  1789حلقوȧ اɋنسان لسȺيت 

1948")2(.  
 ȃنسان يف مارɋا ȧقدته الفدرالية الدولية حلقوȝ ر الذيƢǘƫاسبة اȺƞ 1936و ،

Ź اȝتماد احلقوȧ اɍقتصادية و اɍجتماȝية، فǖكملǨ الفدرالية إȝالŒا األساسي بȑǚـافة  
الȒـمان  (حلȨ يف العمل، يف احلمايـة  حقوȧ األم، األشǺاȋ اƫسȺني، ا: ǭالǭة مواȑيع 
  .و احلȨ يف التسلية و التربية) اɍجتماȝي

وكان صعود األنȚمة الشمولية للسلطة يف أوربا، فترة صعبة بالȺسـبة للفدراليـة   
األƫانيـة،  ( -الدولية حلقوȧ اɋنسان، و الرابطاǧ الوȺȕية، حيǬ اȑطرǧ الكǮري مȺـها  

ƫواصـلة نشـاȕاőا يف    -) ɋيطالية، البولونية، و الرومانيـة البلغارية، اɋسبانية، اŎرية، ا
  .السرية، فقد Ź إيقاȣ مسرييها و اɋستيالȝ ǒلɂ مقراőا
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 Victor، أȝلن رئيسها Ǔنذاȫ فيكتورباȇ 1937و يف مƢǘر الفيدرالية الدولية سȺة   

BASH   "ا مǒا، و قد أصدر نداŒصري بلداƞ مرتبطا Ǵأصب ǧو فيه أن مصري الرابطاȝا يدǶل
كل الدميقراȕيني لترȫ اƫواقف الȒعيفة و الوقوȣ أمام خطر احلرǡ و معارȑة الفساد و 

و قد التجǧǖ الرابطاǧ اليت وقعǨ بلداŒا ǨƠ سيطرة . )1(األنȚمة اليت ɍ تǘمن إɍ بالقوة
د األنȚمة الفاشية إىل باريȄ حيǬ يوجد مقر الفيدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان، لكن بع

  ȫالفدرالية الدولية و الرابطة الفرنسية يف السرية، و شـار Ǩاين لفرنسا دخلƫاأل ȯحتالɍا
  .الكǮري من أȒȝائها يف اƫقاومة

  و بȺاǒا ȝلɂ نداǒ الرابطة الفرنسية شرț يف إȝادة بȺاǒ الفدرالية بعد احلرǡ العاƫية 
ŏـدȣ   )2(1948ن يف أكتوبر و قد انعقد مƢǘر الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسا. الǮانية

  ɂلـȝ الفدرالية و ǒاȒȝايا من أǶȒية ألرواح الƠ رونƢǘƫائها، و بعد أن وقف اȺادة بȝإ
 ȇرئيسها فيكتور با ȴرأسهV. BASH   ( يف جانفي ȯغتاƫازيـة 1944اȺال ȣرȕ و . من

الذي يرتكـȂ   أȝاد اƢǘƫر اɍرتباȓ باألهداȣ األساسية للفدرالية و Ź إقرار اƫبدأ األساسي
، و قد أſ اƢǘƫر ȝلɂ إȑـافة  .ȝليه السالم العاƫي و هو اɍحترام العاƫي حلقوȧ اɋنسان

حقوȧ جديدة ذاȕ ǧابع اقتصادي و اجتماȝي، و كذا حȨ الشعوǡ يف تقرير مصـريها  
إىل احلقوȧ التقليدية، و قد قدمǨ مواȑيع أخرɁ كاحلȨ الǮابǨ ألي فـرد يف اȺƨسـية،   

جوǒ إذا ما تعرȏ ألي ȑغط، و قد احتوɁ اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسـان  احلȨ يف الل
و . اƫقدم من ȕرȣ مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة الكǮري من أفكار الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان

   ȴمـة األمـȚȺم ȣرȕ صصة منǺƫا ȯماȝɊمها لȝكامل د Ǩطȝالفدرالية قد أ Ǩكان
لفدراليـة  ) Ⱥȝ ȐǺƢ)1948ها اȝɋالن العاƫي  اƫتǶدة يف ميدان حقوȧ اɋنسان و اليت

 ȴاس ǨƠ نȕواƫنسان و اɋا ȧن حقوȝ țالدفا ǧرابطا "    ȧالفدراليـة الدوليـة حلقـو
يف اƢǘƫر الǮالǬ  و الǮالǭني  ) داكار(، و Ź التذكري يف القانون األساسي اƫعدȯ يف "اɋنسان

 Ǝالفدراليـة الدوليـة   :" تعيد تسميتها يف مادته األوىل أن الرابطة تس )3(1997يف  نوفم
  ). FIDH) (إ.ح.د.ȣ(لرابطاǧ حقوȧ اɋنسان مع احتفاșها بشعار Ưتصر 

    ȴـȒنسـان تɋا ȧن الفدرالية الدولية حلقـوǚالقانون األساسي ف Ȅنف Ǣو حس
  الرابطاǧ و اللجان، و اƨمعياǧ أو التȚȺيماǧ الوȺȕية العȒوة اليت تلتȂم بالقانون 

1–                                                                              .Ballaloud Jacques, Op-Cit, P 221  
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اƫيǮاȧ التǖسيسي اƫشترȫ للرابطاǧ، و اليت تكون قد قبلȒȝ Ǩـويتها بعـد   األساسي و 
  .)1(تصويǨ اƢǘƫر باألȡلبية

بالȺسبة للبلدان اليت ɍ يوجد ŏا تȚȺيȴ وȕين Ȓȝو يف الفدرالية الدولية، أو  توجد 
   Ǣوية يف الفدراليـة بسـبȒها العȺميك ɍ نسان لكنɋا ȧن حقوȝ țللدفا ǧيماȚȺا تŏ

أو أهدافها،  فǚنه ميكن للمƢǘر بعد إجراƠ ǒقيȨ من ȕرȣ اƫكتـǢ الـدويل أن    هيكلتها
  .لدɁ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان املراسليعطي تȚȺيما أو ȝدة تȚȺيماǧ صفة 

هذا اɋجراǒ ميكن اللجوǒ إليه أيȒا يف البلدان اليت ŏا رابطة Ȓȝوة يف الفدرالية،  
بعد استشارة الرابطة العȒوة، و كـل تȚȺـيȴ يǺȺـرȓ يف    و يتȴ اȝتماد التȚȺيȴ اƨديد 

الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان بصفة Ȓȝو أو مراسل مطالǢ باȝɍتراȣ باƫبادǛ اƫعلȺة 
   ɂلـȝ عل من مهمته تكريسها يف بلده، بالسـهرƶ نسان، وɋا ȧي حلقوƫالن العاȝɋيف ا

  .يف ȝمل اǘƫسساǧ الوȺȕية التطبيȨ الصارم Ƭذه اƫبادǛ يف احلياة العامة، و
و قد حدد القانون األساسي أيȒا مقر الفدرالية، الذي هو مديȺة باريȄ و الـذي  
ميكن تغيريه إىل مكان Ǔخر، و أȝطي للمكتǢ التȺفيذي الدويل صالحية تغيريه إىل مكـان  

  . )Ǔ)2خر بواسطة قرار بسيط
ابطـة مǺȺرȕـة يف   و قد اشترȓ القانون األساسي يف مادته الǮانية، ȝلɂ كـل ر 

الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان سواǒ بصفة Ȓȝو أو مراسل أن تكون متميـȂة و هـذا   
  . إجباريا و حƓ تكون مستقلة Ƣاما Ɵاه كل احلكوماǧ و Ɵاه كل األحȂاǡ السياسية

رابطة وȺȕية تتـوزț  ) 105(، 1998تȴȒ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان حƓ سȺة 
 ɂلȝ86 3(بلدا(.  

إن الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان معتمدة ȑمن اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية، فهـي  
تتمتع بالوȑع اɍستشاري لدɁ اŎلȄ اɍقتصادي و اɍجتماȝي ȚȺƫمة األمȴ اƫتǶـدة،  

، و تتمتع بȺفȄ الوȑع ȝلɂ مستوɁ مȚȺمة األمȴ اƫتǶـدة  )  ȑ)IIمن مȚȺماǧ الصȺف 

1 –                                                                               Ballaloud Jacques, Op-Cit, P 227  
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، و كذلȬ لدɁ اŎلȄ 1980، و ذلȬ مȺذ سȺة )  UNESCO( للتربية و الǮقافة و العلوم 
ǡنسان و الشعوɋا ȧفريقية حلقوɋة اȺو اللج Ÿاألور.  

   Ɂـها لـدȺȝ ولة فقط للتعبريǺƫية، و هي اȺȕالو ǧابة جهاز الربط بني الرابطاǮƞ و هي
  .اȚȺƫماǧ احلكومية حسǢ اƫيǮاȧ التǖسيسي للفدرالية

لفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان فقـد حـددها القـانون    بالȺسبة للموارد اƫالية ل
  :األساسي كذلȬ، و هذا يف اƫادة السادسة مȺه، و أمجلها يف 

-  ǒاȒȝاأل ǧاشتراكا  
  .الدȴȝ، اƬباǧ، الوصايا، اليت ميكن أن تقدم Ƭا -
  ȝائداư ǧتلكاőا -
  مبالȠ مقدمة من ȕرȣ الفدرالية -
  :األمالȫ و اɍحتياȓ و تشمل  -

•  ȯأموا ȃوǗنسانرɋا ȧالفدرالية الدولية حلقو.  
  .البȺاياǧ الȒرورية لعمل الفدرالية •
  .رǗوȃ األمواȯ العائدة ȝن اɍقتصاد اȴȚȺƫ حوȯ اƫيȂانية السȺوية •
  
2-  ȷساȹɋا ȧقوƩ الية الدوليةǿدȦداف الȽǕ و ǛادǤم :  
 

أن  )1(من القانون األساسي للفيدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسـان ) 5(جاǒ يف اƫادة 
    ȧحقـو ǧلرابطـا ȫشـترƫسيسي اǖالت ȧاǮيƫددها اƷ مل الفدراليةȝ ȣو أهدا Ǜمباد

  .اɋنسان
، مرجعية الفيدرالية الدولية Ʒ1952دد ميǮاȧ الفيدرالية التǖسيسي اƫوȑوț سȺة  •

حلقوȧ اɋنسان، حيǬ يشترȓ صراحة ȝلɂ كل رابطة تريد اɍنȒـمام للفيدراليـة   
Ǜبادƫبا ȣتراȝɍيت     الدولية، اȺنسـان لسـɋا ȧالفرنسية حلقـو ǧالناȝɋة يف اȺعلƫا

، و كذا اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان الصادر ȝن مȚȺمة األمـȴ  1793و  1789
  .، و السهر ȝلɂ تكريȄ تطبيȨ حقوȧ اɋنسان يف بلداŒا1948اƫتǶدة 
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Ơرȋ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان ȝلɂ وجوǡ استقالƬا ȝن احلكومـاǧ و   •
األحȂاǡ السياسية، و تȝ ȌȺلɂ ذلȬ يف قانوŒا األساسي، إɍ أن هذا ɍ ميȺعها مـن  
التعاȕف مع األحȂاǡ السياسية اليت تشترȫ معها يف الدفاȝ țن احلرياǧ الدميقراȕية و 

ȴبني األم ȴو الدائ ȯالعاد ȴالسل Ǹن وسائل ترسيȝ ǬǶية و البȝجتماɍلكن . العدالة ا
ɍن اȝ عȺتƢ الفيدرالية ɍ اŒيعين بتاتا أ ɍ ابية، و هذاǺنتɍبية و اȂاحل ȫعارƫيف ا ȓراƳ

و هذا يف احلاǧɍ اليت تتعرȏ اƫبادǛ اليت تȺاȑل من أجلها : őتȴ باƫشاكل السياسية 
إىل اɍنتهاȫ، بل إŒا تتǶرȫ بفعالية من أجل إلغاǒ القوانني اƨائرة، و Ʈاولة مȺع إقامة 

  .أنȚمة دكتاتورية
التعصǢ و ȑد الالتسامǴ مهما كان   ȡالǢ الȚروȣ فهي تȺاȑل ȑد التعسف، و  و يف

  . )1(مصدره، و ȑد كل أشكاȯ التمييȂ الديين أو العرقي
  
3 – ȷساȹɋا ȧقوƩ الية الدوليةǿدȦياكل الȽ  

    ȧتبار هيكلة الفدراليـة الدوليـة حلقـوȝنه ميكن اǚف ،ǧماȚȺƫري من اǮر لكȚȺبال
  : ، و تتشكل هذه اƬياكل ưا يلي اɋنسان بسيطة للغاية

 Ǖ– ــرƢǘاملـ :  
 ǫالǭ األقل كل ɂلȝ ر مرةƢǘƫعقد اȺ03(ي (  ǧيمـاȚȺلي التǮư ȴȚو ي ،ǧواȺس

اǺƫتلفة العȒوة أو اƫراسلة يف الفدرالية، حيǮƢ Ǭل كل رابطة ملتȂمة بـدفع اشـتراكاőا   
يشكل اƢǘƫر Ⱥƨة . باألȡلبية البسيطة، و يتȴ اɍنتǺاǡ يف اƢǘƫر )مƢǘرين(بانتȚام ƞقعدين 

لصياȡة التوصياǧ تتشكل من الرئيȄ و األȒȝاǒ العامني للفدرالية، و ستة أȒȝاǓ ǒخرين 
  .)2(يقترحهȴ اƫكتǢ الدويل

يستمع اƢǘƫر لتقارير اƫكتǢ الدويل حوȯ نشاȕاǧ الفدرالية يف الفترة مـا بـني   
  .ألȒȝاǒ الفدرالية أو ȴƬȂȝمƢǘرين، و يفصل يف مسائل القبوȯ الȺهائي 

  ǫـالǭ لبيةȡǖليه بȝ Ǩيف مراجعة القانون األساسي الذي يكون التصوي Ȩر فقط احلƢǘللم
 țرين) 3/4(أرباȑاحلا ǒاȒȝاأل.  

  .القاȹوȷ األساسɄ للȦدǿالية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȷأنȚر،  – 2
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 ǡ–  ƃتب الدوȮامل:  
   Ǣكتـƫا ǢǺتȺرين، يƢǘنسان يف الفترة ما بني مɋا ȧيسري الفدرالية الدولية حلقو

Ƣǘƫا ȣرȕ لبية، و يتكون من الدويل منȡر باأل :   ǡسـة نـواƦ و بني أربعة و Ȅالرئي
 ǫالǭ الدويل Ǣكتƫتمع اƶ ،ȯا للماȺامني و أميȝ ǒاȒȝو من واحد إىل أربعة أ Ȅ3(رئي (

  țائه يف اجتمـاȒȝي أǮلǭ من Ǣأو بطل Ȅمن الرئي ǒاȝة باستدȺاألقل يف الس ɂلȝ ǧمرا
  .استȺǮائي

  :لفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان و يقوم بـ يȺشط و يقود اƫكتǢ الدويل نشاȓ ا
  .حل كل الƕاȝاǧ اليت تȺشǖ بني التȚȺيماǧ الوȺȕية سواǒ العȒوة مȺها أو اƫراسلة •
العمل ȝلȑ ɂمان احترام اƫبادǛ اƫتȒمȺة يف القانون األساسي و اƫيǮاȧ التǖسيسي  •

ـ  ل إىل اɋقصـاǒ  اƫشترȫ للرابطاǧ، و له أن يصدر ȝقوباǧ يف حȨ اǺƫالفني قد تص
  .اǘƫقǨ يف انتȚار ȝرȑها ȝلɂ اƢǘƫر

•  Ȭذل ȴترسي ȴأن يت ɂلȝ ددƨا ǒاȒȝɊوية أو للمراسلة لȒللع Ǩقǘƫا ȯالن القبوȝإ
  .يف اƢǘƫر

  .Ɵديد تاريǸ و مكان انعقاد اƢǘƫر، حيǬ يعهد للرئيȄ استدȝاǗه •
  . )1(اȑرينيتȴ التصويǨ يف اƫكتǢ الدويل باألȡلبية البسيطة لȒȝɊاǒ احل •
-  ǯ–  ɃيذȦتب التنȮامل:  

يعني اƫكتǢ الدويل اȺƫتǢǺ من ȕرȣ اƢǘƫر ȝلɂ مستواه و بȺاȝ ǒلـɂ اقتـراح   
الرئيȄ مكتبا تȺفيذيا، يتكون ȝالوة ȝلɂ الرئيȄ و األȒȝاǒ العامون و أمني اƫاÜȯ مـن  

Ǣنائ ȯو أمني ما ،ǡامني نواȝ ǒاȒȝسة أƦ واحد إىل.  
  .اختيار اƫساȝدين الȒروريني لسري نشاȕهميكن للمكتǢ التȺفيذي  •
•  ɍفيذي إȺالت Ǣكتƫالفدرايل أو ا Ǣكتƫوية اȒȝ ɂلȝ ȌǺأي ش ȯميكن حصو ɍ

  .إذا كان Ȓȝوا يف الرابطة الوȺȕية لبلده

.                            الفقراǧ األوىل. 1952امليǮاȧ التǖسيسɄ للȦدǿالية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȷ لسنةأنȚر،  – 1
  .8اƫادة . القاȹوȷ األساسɄ للȦدǿالية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȷأنȚر،  – 2
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يدير اƫكتǢ التȺفيذي و يسري شǘون الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسـان و يقـدم    •
  .تقريره للمكتǢ الدويل

بالتعاون مع أحد أȒȝاǒ اƫكتǢ التȺفيذي الفدرالية يف كل نشاȕاőا ميǮل الرئيȄ و  •
  .يف احلياة اƫدنية و له كل الصالحياǧ يف ذلȬ، و ميǮلها أمام العدالة

Ʒدد اƫكتǢ التȺفيذي تاريǸ و مكان انعقاد دوراǧ اƫكتـǢ الـدويل، و يعهـد     •
اȝـاǧ اƫكتـǢ   كما ميكن ألȒȝاǒ اƫكتǢ الدويل حȒور اجتم. للرئيȄ باستدȝائه

 Ȭبوا يف ذلȡفيذي إذا رȺ1(الت(.  
  
- 4 –  ȷساȹɋا ȧقوƩ الية الدوليةǿدȦال ȓاȊȹ:  

ȕرȝ ȧمل الفدرالية الدوليـة   ) 2(يتȺاوȯ اƫيǮاȧ التǖسيسي لرابطاǧ حقوȧ اɋنسان
حلقوȧ اɋنسان حيƶ Ǭعل الرابطاǧ حرة يف اختيار وسائل التǶرȫ اليت تراها مȺاسبة أو 

و دويل و ) وȕين(Ƕرȫ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان ȝلɂ مستويني Ʈلي و تت. ȑرورية
  :ذلȬ بطريقتني 

ƠسيȄ و إȝالم الرأي العام بكل أȝماȯ التعسف اليت تقـوم ŏـا احلكومـاǧ و     
 ǧاȝاƕلل ɍالبا حلوȡ و تقترح ،ȴاكǂيف ا Ǣائية اليت ترتكȒالق ǒكاألخطا ǧداراɋا

Ɓدد السالم يف العاő اليت.  
    Ǜبـادƫاحترام ا ǧماناȑ ɂلȝ ȯصوǶا للŒالعمومية لبلدا ǧالسلطا Ɂتتدخل لد

   ǧـاȝاجتما ،ǧالتعسف، إقامة نـدوا ȯماȝأ Ƈتقو ،ǒاألخطا ǴيǶية، تصȕالدميقرا
  .ȝمومية، توزيع مȺشوراǧ دورية و إȝالناǧ و تدخالǧ إذاȝية و ȡريها

 Ǖ–  ليةƮ اتȕاȊȹ: مȝ مستواها ɂلȝ ارسها كل رابطةƢ يǭالǭ ل:  
محاية كل األشǺاȋ اƫعȂولني ȑد كل األȝماȯ التعسفية، اƫعيقة أو احلـادة مـن    

ȴőو حريا ȴحقوقه.  
القيام بȺشاȝ ȓمومي، من أجل احلصوȝ ȯلƠ ɂسن هȺا و هȺاȫ، يف التشريع، أو  

ǧاȝماƨاألفراد و ا ſالقوانني لصا Ȩيف تطبي.  

.                                           5و  4، اƫادتني القاȹوȷ األساسɄ للȦدǿالية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȷأنȚر،  – 1
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 ȧمسائل حقو ȯفكري و دراسي، حو ȓشاȺار  القيام بȕɋا يف اőنسان و تطبيقاɋا
  .الوȕين

 ǡ– ات دوليةȕاȊȹ :   
تقوم ŏا الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان، و ميكن تلǺيȌ هـذه الȺشـاȕاǧ يف   

  :Ʈورين 
تتدخل الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان كغريها مـن اȚȺƫمـاȡ ǧـري    : التدخل  

سان بصفتها Ǯưلة يف جلسـاȺƨ ǧـة   احلكومية يف القȒايا الدولية اƫتعلقة Ɯقوȧ اɋن
 ǫدƠ مكتوبة و شفهية يف كل مرة ǧنسان، و توجه مراسالɋا ȧدة حلقوǶتƫا ȴاألم

و أƵها مراسالőا اƫكتوبة حوȯ وȑع األشـǺاȋ  . انتهاكاǧ خطرية حلقوȧ اɋنسان
، و كذا وȑعية حقوȧ اɋنسان يف بلدان Ưتلفة، و تȒـع  )1(1948اƫفقودين سȺة 

ية كل ما Ƣلكه من معلوماǧ أمام Ưتلف فرȝ ȧمل األمȴ اƫتǶدة، و قد قدمǨ الفدرال
تقارير التǶقيقاǧ و اƫالحȚاǧ القانونية أمام ƭلȄ أوربا فيما يتعلȨ بالبلدان العȒوة 

  .فيه
و إȑافة لذلȬ اهتمǨ الفدرالية Ɯقوȧ الشعوǡ، كاستȺكار التدخل األمريكي يف 

، و تدخلǨ لصاſ األقلياǧ اليت ) 1935إǭيوبيا (حلبشة ، و إيطاليا يف ا)1925(هاييت 
  ).جȺوǡ إفريقيا(كانȝ Ǩرȑة للتمييȂ العȺصري 

  .تǖسيȄ اللجȺة الدولية للǶقوقيني، اƨمعية الدولية للǶقوقيني الدميقراȕيني
   :الǤعǮـات  

بعȒها يشكل بعǮاǧ اƫالحȚة القانونية و تسمǴ هذه البعǮاƫ ǧالحȚني معيـȺني  
لفدرالية أو مستقلني لتǶقيȨ الȒماناǧ القانونية األساسية اƫقدمة للمتهمني و من ȕرȣ ا

كذا سريان اǂاكماǧ يف șروȝ ȣادية، و أهȴ مǮاȝ ȯلɂ ذلȬ البعǮـة الـيت أرسـلتها    
، و بعǮـة إىل  1982سـȺة    ƮAPAYDINاكمة اǂامي أبايـدين  : الفيدرالية إىل تركيا 

عǮاƠ ǧقيȨ يف الوȑعياǧ العامة حلقوȧ اɋنسـان  ، تȒاȣ إليها ب1984الكامريون سȺة 
  يف بلدان Ưتلفة 

  ).ȡ)1981واتيماɍ و السلفادور  -

.                                           6و  4اƫادتني . القاȹوȷ األساسɄ للȦدǿالية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȷأنȚر،  – 1
  . Û امليǮاȧ التǖسيسɄ للȦدǿالية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȕ(ȷرȧ العȶل(أنȚر،  – 2



ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ Ǉداǒم ǑƼ ةǄمƓƶة الǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم.  

-  ǡغرƫا) ǫ1981أحدا.(  
  ).1982(الشرȧ األوسط  -
  

  هذه البعǮاǧ تكون أحيانا للتǶقيȨ يف وȑعية السجȺاǒ السياسيني، مǮل بعǮة الفيدرالية إىل 
و  1983(فقودين يف ȡواتيمـاɍ و لبȺـان   ، و تقريرها حوȯ ا1982ƫكردستان إيران 

1984.(  
تشكل هذه البعǮاǧ الوسيلة اƫفȒلة لدɁ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان، حيǬ أن هذه 

  :البعǮاǧ تفيد يف ǭالǫ مواȕن 
  .من ȕرȣ مالحȚني ȡري متǶيȂين) موȑوȝية(أŒا تسمƛ Ǵمع معلوماǧ موǭقة  •

ǧɍ انتهاȫ حقوȧ اɋنسـان يف بلـد مـا دون أن    هذه اƫعلوماǮƢ ǧل أدلة قطعية يف حا
  .تتمكن الدولة من إنكارها

•   Ǭحكومية، حيـ ǧماȚȺم Ȍơ ɍ ǧاǮأن البع ȴكƜ ǧمن احلكوما Ǣȝع كل تالȺƢ
  .تȒطر الدولة للتعامل مع البعǮة

•  ȧحقو ȫتكرارا انتها Ɂة، نتفادǮالبلدان احلساسة للرأي العام الدويل أو ألي بع Ȑبع
من اɋحراǯ الذي قد يسببه ȕرح القȒايا الوȺȕية للȺقاȇ الدويل مـن  اɋنسان خوفا 

  .ȕرȣ اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية
و يف األخري، ميكȺȺا القوȯ أن الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان، و كغريهـا مـن   
    ǧو احلسـابا ǧالفـاƪـن اȝ ɁǖȺƞ ميكن أن تكون ɍ ري احلكوميةȡ الدولية ǧماȚȺƫا

و يف هذا الصدد نذكر ما حدǫ . صرƷها و Ʈاوőɍا اɋبتعاد ȝن ذلȬاɋيديولوجية رȴȡ ت
الذي انتهǨ وɍيته اɋنتǺابية كȺائǢ للرئيȄ " هيȴǮ مȺاț"لȺائǢ رئيȄ الفدرالية السوري 

يف مƢǘر دكار، و الذي يرɁ أنه تعرǘƫ ȏامرة، و ذلȬ بعد إبدائه موقفا مȺاهȒا لوجود 
و قد قطع هذا األخري ȝالقته بالفدراليـة مـƎرا   . دراليةاɋسرائيلية يف الف" أكري"مȚȺمة 

  .)1(ذلȬ بعدم إمكانية ƠقيȨ برناƭه اƫطالǢ بعاƫية الفدرالية و دمقرȕتها
  
  

1– Ballaloud Jacques, Op-Cit, P 223.                                                                              
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 Ȝǣالرا ǬǶǤر : املȶـǵليب األȎنة الدولية للǲالل:  
  
  :ǖȊȹة اللǲنة الدولية للȎليب األǵـȶر  – 1

، بني فرنسا و إيطاليا 1859جوان )   Solfreno(تعود نشőǖا إىل معركة سولفريȺو  
و هȺري دونان هـو  . حاȑرا ǓنذاHenry Dunand)   (ȫو الȺمسا، حيǬ كان هȺري دونان 

شاهد ȝلɂ معركة سولفرييȺو، و الذي كان معارȑا Ƭا، و Ⱥȝد ȝودته أسǨƠ Ȅ إشرافه 
 ȴاس ǨƠ ȋاǺسة أشƦ ة تتكون منȺƨ يفȺيف ج" ȣسعاɋ ة الدوليةȺالعسكريني اللج

ɂرحƨاألمحر"و ا Ǣة الدولية للصليȺبـادرة قـد   . ، و اليت تعد أصل اللجƫهذه ا Ǩو كان
 Ǩيف، لعقد ندوة خلصȺإىل ج ǧلي احلكوماǮư ǒاȝاحلكومة السويسرية إىل استد Ǩدفع

، و اƫتعلقة بتسهيل خروǯ العسكريني 1864أوǧ  22إىل اƫعاهدة اɋنسانية األوىل يف 
ƨمن ا ɂرحƨتلفـة  اƯ ǧن معاهداȝ ǧأسفر Ɂأخر ǧاربة، و اليت تبعتها ندواǶتƫا ȇيو

 ǧواȺ1949، 1929س ȯـمن القـانون الـدويل      1977، و بروتوكوȒو كلـها تت
  .)1(اɋنساين

 Ɔوȹها القاȦɅعرǩ:  
جوان  ư24ا جاǒ يف القانون األساسي للجȺة الدولية للصليǢ األمحر و اƫعتمد يف 

  .1973جوان  21، بدȝ ɍن قانون 1998
، و هي 1863تǖسسǨ يف جȺيف سȺة )  CICR(أن اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر 

مكرسة باتفاقياǧ جȺيف و الȺدواǧ الدولية للصليǢ األمحر، و هي مǘسسـة إنسـانية   
ȋاƪعها اȑ ا وƬ سبة لتسمية )2(مستقلةȺليب، أما بالȎة الدولية  الȺا تعود إىل أن اللجŒǚف

تǖسسǨ يف أوربا، و اȝتمدǧ الصليǢ كشارة Ƭا كون كل بلدان أوربا و للصليǢ األمحر 

1 –  ،țاȺم ȴǮدة اليومهيɅجر Ȝم ǿواǵ .10/11/2001، ليوم 846دد الع.  
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احلركة الدولية : أما اȝتماد التسمية اƨديدة ). اƫسيǶية(شعوŏا تعتمد و تعتȨȺ الȺصرانية 
 Ǝيف نوفم Ź األمحر فقد ȯالƬاألمحر و ا Ǣري من *1986للصليǮالك ȯو هذا بعد استقال ،

ا ƬيǞاǧ إȡاǭة خاصة ŏا تتǺذ اƬالȯ تسمية و شارة Ƭا، و هذا لدوȯ اɋسالمية، و إنشائه
الصـليǢ و  (و ميكن الȚȺر إىل اȝتماد التسمية اȂƫدوجة . إشارة ɍنتمائها للدين اɋسالمي

ȯالƬة أصال) اȺعلƫاحلركة ا Ǜمباد Ȅنف ɂلȝ ȗيا مع احلفاȂصوصية رمƪذه اŏ ترافاȝا.  
محر إحدɁ مكوناǧ احلركة الدولية للصليǢ و و تعتƎ اللجȺة الدولية للصليǢ األ

  .اƬالȯ األمحر الدويل
أن احلركة الدولية للصليǢ األمحر تتكون من اƨمعياǧ الوȺȕية، و اللجȺة    للتذكري

الدولية و اƠɍاد الدويل ƨمعياǧ الصليǢ األمحر و اƬالȯ األمحر، و ȝلɂ الرȴȡ مـن أن  
Ɵ اŒأ ɍاصة إƪها أنشطتها اȺاألساسـية     لكل م Ǜبـادƫا Ȅتمادهـا نفـȝ7(تمع يف ا (

  .اɋنسانية، ȝدم التǶيȂ احلياد، اɍستقاللية، اƪدمة الطوȝية، الوحدة العاƫية
-     ǨـƠ ـويȒȺها مجعيـة تȺعل مƶ األمحر Ǣة الدولية للصليȺع القانوين للجȑإن الو

جȺيـف   القانون اƫدين السويسري، و تتمتع بالشǺصية القانونية و يقـع مقرهـا يف  
  ).سويسرا(

و اƫالحȘ هȺا التداخل بني وȑع اللجȺة القانوين، إذ أŒا ذاȕ ǧابع وȕين و بـني  
 Ǩطتها استقاللية كبرية ما دامȝها الدويل، و يعود هذا إىل أن احلكومة السويسرية أȕنشا

  .نشاȕاőا ɍ تتعارȏ مع التشريع الوȕين السويسري
  

 Ǖ- ليب األȎنة الدولية للǲركةعالقات اللƩيالت اȮȊǩ Ȝر مƥ)1( :  
تقيȝ ȴالقاǧ وǭيقة مع اƨمعياǧ الوȺȕية، و يف توافȨ معها، تتعاون يف ميـادين  
اɍهتمام اƫشترȫ، كالتȒǶري للتدخل يف الƕاȝاǧ اƫسلǶة، و العمل معها ȝلɂ الـدȝوة   
 لالنȒمام إىل اتفاقياǧ جȺيف و احترامها، و نشر اƫبادǛ األساسـية للقـانون الـدويل   

  .اɋنساين
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يف حاǧɍ الƕاț اƫسلǴ الدويل أو ȡريه، و اليت تستدȝي تȺسيȨ اƫساȝداǧ اƫقدمة  •
من ȕرȣ اƨمعياǧ الوȺȕية، تقدم اللجȺة الدولية مع اƨمعية الوȺȕية للبلد اƫعين ŏـذا  

  .العمل وفقا لالتفاقياǧ الدولية
ابطة الدوليـة ƨمعيـاǧ   تقيȴ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ȝالقاǧ وǭيقة مع الر •

  ،ȫشـترƫهتمام اɍا ǧيادين ذاƫاألمحر الدوليني و تتعاون معها يف ا ȯالƬو ا Ǣالصلي
  .اǂددة يف قوانني احلركة و اɍتفاقياǧ اƎƫمة بيȺها

 ǡ-  ركةƩا ǯǿاǹ رȶـǵليب األȎنة الدولية للǲعالقة الل:  
وماǧ، كـل اǘƫسسـاǧ   تقيȴ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ȝالقاǧ مع احلك

   Ɂستشـاري لـدɍع اȑروريا و تتمتع بالوȑ التعاون معها Ɂية و الدولية، اليت ترȺȕالو
، ưا يسمƬ Ǵا بǖن تكون شريكا كامال يف نشـاȕاőا،  ) II( مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة الصȺف 

  .فالروابط بيȺهما متعددة و معقدة
مـن القـانون   ) 15(ددها اƫـادة  Ơ :املواǿد املالية للǲنة الدولية للȎليب األƥر  -

  :حيǬ أŒا تǖيت أساسا من  )1(األساسي
  .مساƵاǧ الدوȯ األȕراȣ يف اتفاقياǧ جȺيف •
  .مساƵة اƨمعياǧ الوȺȕية •
  .اƫساƵاǧ اƪاصة •
  .إيراداǧ مالية Ưتلفة مȺها أمواȯ الصȺاديȨ، التȝƎاǧ و الوصايا •
  
  :)2(مǤادǛ اللǲنة الدولية للȎليب األƥر - 2

اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر باǂافȚة ȝلɂ اƫبادǛ األساسية للصليǢ األمحر تقوم 
مبدأ اɋنسانية، مبدأ ȝدم التǶيȂ، مبـدأ احليـاد، مبـدأ    : و اƬالȯ األمحر و اƫتمǮلة يف 

  .اɍستقاللية، مبدأ الطوȝية، مبدأ الوحدة و مبدأ العاƫية
 Ǖ–  يةȹساȹɋاأل :ا Ǣبة إن احلركة الدولية للصليȡمن الر ǨقǮاألمحر، اليت انب ȯالƬمحر و ا

  :يف إȡاǭة اƨرحɂ يف ميدان القتاȯ دون ƢييȂ، تسعɂ بصفتها الدولية و الوȺȕية إىل 

.                                                      5اƫادة . القاȹوȷ األساسɄ للǲنة الدولية للȎليب األƥرأنȚر،  – 1
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ȯفيف معاناة البشر يف كل األحواơ و ȫمحاية احليـاة و  . تدار ɂلȝ و هي تعمل
التعاون و ƠقيȨ  و هي تشجع ȝلɂ التفاهȴ و الصداقة و. الصǶة و ȑمان احترام اɋنسان
ǡفيما بني مجيع الشعو ȴدائ ȴسل.  

 ǡ–  ȂيǶأو الدين أو  :عدم الت ȧسية أو العرȺƨا ȃأسا ɂلȝ ȂييƢ احلركة أي ȃارƢ ɍ
  ǢسـǶفيف معاناة األفراد فơ إىل ɂالسياسي، و هي تسع ǒنتماɍي أو اȝجتماɍع اȑالو

ǧɍاألولوية لعون أشد حا ǒطاȝو إىل إ ،ȴőإحلاحا بقدر معانا ǡالكر.  
 ǯ–  يادƩا:   ȯمـاȝيف األ ȫشتراɍن اȝ ع احلركةȺتƢ ،ميعƨقة اǮاحلركة ب ȘتفƠ لكي

العدائية و ȝن التورȓ يف أي وقǨ يف اŎادǧɍ ذاǧ الطابع السياسي أو العرقي أو الديين 
  .أو اƫذهيب

كوŒـا   إن احلركة مستقلة، و توجȝ Ǣلɂ اƨمعياǧ الوȺȕية رȴȡ :اɍستقاللية  -د 
هيǧǔ معاونة للسلطاǧ العامة يف خدمتها اɋنسانية و خاȑعة لقوانني بلداŒا، و ȝليها أن 
  .ƠافȘ دائما ȝلɂ استقالƬا الذي ميكȺها من العمل يف مجيع األوقاǧ وقفا ƫبادǛ احلركة

  .إŒا حركة إȡاǭة ȕوȝيه و نȂيهة :اƪدمة الطوعية  –Ƚـ 
 أي بلد سوɁ مجعية واحدة للصليǢ األمحر أو اƬالɍ ȯ ميكن أن توجد يف :الوǵدة  –و 

و Ǣƶ أن تكون اƨمعية مفتوحة للجميع، و أن ميتد ȝملها اɋنسـان إىل مجيـع   . األمحر
  .أراȑي البلد

 ȁ–  يةȶاألمحر، اليت تتمتع فيها كـل   :العالـ ȯالƬاألمحر و ا Ǣاحلركة الدولية للصلي
  .واجǢ التعاȑد، هي حركة ȝاƫية الȺطاȧاƨمعياƜ ǧقوȧ متساوية و يقع ȝليها 

  
  :Ƚياكل اللǲنة الدولية للȎليب األƥر  – 3  

تقتصر Ȓȝوية اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ȝلɂ اƫواȺȕني السويسريني فقط، و 
  . )1(Ȓȝوا ) 25(إىل Ʀسة و ȝشرون ) 15(تتȒمن من Ʀسة ȝشر 

  .القاȹوȷ األساسɄ للǲنة الدولية للȎليب األƥرأنȚر،  – 1
   1995، سبتمƎ 1العدد ) اŎلة الدولية للصليǢ األمحر". (Ƭالȯ األمحرقانون الصليǢ األمحر و ا"فرانسوا بونيون،  - 2

      ،ȋ359  360و.
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و يȺتǢǺ أȒȝاǒ اللجȺـة الدوليـة   . Ơدد واجباǧ و حقوȧ األȒȝاǒ يف الȚȺام الداخلي
  ǡـاǺنتɍقابلة للتجديد مرتني فقط و يكون ا ȴőهدȝ ،ǧواȺاألمحر كل أربع س Ǣللصلي

 țة أرباǭالǭ لبيةȡǖب¾ ǡاǺلكل انت ǒاȒȝمن األ.  
  .ميكن للجȺة الدولية للصليǢ األمحر انتǺاǡ أȒȝاǒ شرفيني

ذا حسـǢ القـانون   تتكون اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر من أربع هياكل و ه
  . )2()16إىل  8(، يف اƫواد 1998األساسي اƨديد اƫصادȝ ȧليه يف جوان 

  
  

 Ǖ–  عيـةȶاجل:   
  ǧاȕنشـا ɂلȝ الرقابة العليا ȃارƢ ،األمحر Ǣة الدولية للصليȺة العليا للجǞيƬهي ا

تها، و Ơدد اƬيǞاǧ التȺفيذية و اɋدارية، ترسȴ سياستها العامة، و تȒع مبادئها و استراتيجي
  .ميȂانيتها و حساباőا و ميكȺها أن تفوȏ للمجلȄ بعȐ صالحياőا
و رئـيȄ اƨمعيـة و   . تتشكل اƨمعية من أȒȝاǒ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر

  …نائباه هȴ رئيȄ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر و نائباه
 ǡ–  عيةȶاجل Ȅلƭ:   

őا، ȒƷر نشاȕاǧ اƨمعية، يسـهر  هو هيǞة من اƨمعية يتǶرȫ بȺاȝ ǒلɂ توجيها
  .ȝلɂ أهدافها بكفاǒة، و يȒمن الربط بني اɋدارة و اƨمعية اليت يقوم بȝǚالمها دوريا

  .يƭ ȴȒلȄ اƨمعية Ʀسة أȒȝاǒ تȺتǺبهȴ اƨمعية •
  .يترأȃ اŎلȄ رئيȄ اللجȺة الدولية للصليǢ ألمحر •
 ǯ–  اســةǝالر:   

محر اƫسǘولية األوىل للعالقاǧ اƪارجيـة  يتوىل رئيȄ اللجȺة الدولية للصليǢ األ
  .للمǘسسة

  .بصفته رئيسا للجمعية و Ŏلسها، يȒمن حسن أداǒ هاتني اƬيǞتني •
• ȴري دائȡ Ȅرئي Ǣو نائ ،ȴدائ Ȅمهامه نائبا للرئي ǒأدا ɂلȝ Ȅد الرئيȝيسا.  

   .7اƫادة . القاȹوȷ األساسɄ للǲنة الدولية للȎليب األƥرأنȚر،  – 1
2 -   //             ،               //          .          //  
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   :اجلهاȁ اɋداɃǿ  –د 
ليǢ األمحر اƫسـǘولة ȝـن   يعتƎ اƨهاز اɋداري اƬيǞة التȺفيذية للجȺة الدولية للص

تطبيȨ و السهر ȝلɂ تطبيȨ األهداȣ العامة و اɋستراتيجية و اǘƫسساتية اƫوȑـوȝة مـن   
  .ȕرȣ اƨمعية و ƭلȄ اƨمعية

   țمـوƭ تشكلة مـنƫدارة اɋن حسن سري و فعالية  اȝ اȒأي ȯوǘداري مسɋهاز اƨو ا
  . اƫتعاونني للجȺة الدولية للصليǢ األمحر

مديرين معيȺني من ȕرȣ اƨمعية، يتـرأȃ  ) 03(ارة من اƫدير العام و ǭالǭة تتكون اɋد
  .اɋدارة اƫدير العام

  : Ȋȹاȓ اللǲنة الدولية للȎليب األǵـȶر  – 4
تعمل اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ȝلɂ توفري احلمايـة و اƫسـاȝدة لȒـǶايا    

الƕاȝاǧ، دولية كانǨ أو ȡـري   الƕاȝاǧ اƫسلǶة، و هذا يعين التدخل اƫبدئي أȺǭاǒ هذه
  Ȩريـȕ نȝ تقوم بعمل وقائي Ɂالتوتر الداخلي، و من جهة أخر ǧɍيف حا Ɠدولية و ح

و تقوم اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر . تطوير و تكريȄ القانون الدويل اɋنساين و نشره
 و بروتوكوليهـا اȑɋـافيني لعـام    ŏ1949ذا العمل ƞقتɂȒ اتفاقياǧ جȺيف لعـام  

1977)1( .  
  . )2(:األسȄ القاȹوȹية لعȶل اللǲنة الدولية للȎليب األƥر

أȝطǨ اتفاقياǧ جȺيف األربع و الƎوتوكوȯ اȑɋايف تفويȒـا للجȺـة الدوليـة     
للصليǢ األمحر يف حالة الƕاț اƫسلǴ الدويل، حيƬ Ǭا احلȨ بصفة خاصة يف زيـارة  

  .أسرɁ احلرǡ و اǂتجȂين اƫدنيني
 ƕال ǧɍـاذ  يف حاơيف ا Ȩاألمحر احل Ǣة الدولية للصليȺري الدويل للجȡ Ǵسلƫا țا

  .مبادراǧ تعترŏ ȣا الدوȯ و مكرسة يف اتفاقياǧ جȺيف
يف حالة اȑɍطراباǧ و التوتراǧ الداخلية، و يف أي وȑع يستدȝي القيام بعمـل   

  ɂلـȝ اőخـدما ȏرȝ بادرة وƫاذ اơاألمحر ا Ǣة الدولية للصليȺللج ȨƷ أي  إنساين
  .حكومة دون أن يشكل ذلȬ تدخال يف الشǘون الداخلية
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 Ǖ–  Ɔساȹɋا ƃالدو ȷوȹر القاɅطوǩ رȊȹ:  

 ǧولية يف الفقراǘسƫذ هذه اǺو ز(تت ǯ،ǡ،ـة إذ  ) أȺمن القانون األساسي للج
تقوم بتكريȄ و نشر اƫبادǛ األساسية للǶركة اƫذكورة Ǔنفا، و العمل ȝلɂ شرح و نشر 

 اɋنساين اƫطبȨ يف الƕاȝاǧ اƫسلǶة، و العمل ȝلɂ تطويره باسـتمرار و  القانون الدويل
    Ȅسـيǖا، و تǮة حـديǖشـȺƫية اȺȕالو ǧمعياƨبا ȣتراȝɍة باȺبصفة ميدانية تقوم اللج
اƨمعياǧ اليت تتوفر ȝلɂ الشروȓ األساسية اƫتȒمȺة يف القانون األساسـي للǶركـة و   

  .ألخرɁالتعريف ŏا لدɁ اƨمعياǧ الوȺȕية ا
   Ȩالتطبيـ ɂلـȝ يف، بالعملȺج ǧليها يف اتفاقياȝ ȋصوȺƫا اőولياǘمل مسƠ و
 ȯالشكاوي حو ȯة، و استقباǶسلƫا ǧاȝاƕيف ال Ȩطبƫنساين اɋللقانون الدويل ا ǴيǶالص

  .اƪرȧ الذي يتعرȏ له هذا القانون
 ȯالƬاألمحر و ا Ǣدوة الدولية للصليȺن الȝ ǧالتوصيا Ȩتطبي ɂلȝ األمحرالعمل.  

 ǡ–  املساعدات:  
  ǧبالفقرا ǧداȝساƫدد هذه اƠ)فيها) د، هـ، و ǒجا Ǭة الدولية :" حيȺأن اللج

تتدخل يف أي وقǨ بصفتها مǘسسة Ʈايدة، حيǬ أن العمل اɋنسـاين  (للصليǢ األمحر 
Ǵسلƫا țاƕال ǧɍريه-يكون خصوصا يف حاȡ الـداخلي   -أو ǡـطراȑɍا ǧɍأو حا .

  . )1( …ة و اƫساȝدة للǶȒايا من العسكريني و اƫدنيني حيǬ تȒمن احلماي
تقوم اللجȺة الدولية بȂيارة األشǺاȋ اǂرومني من احلرية نتيجة اȺƫازȝاǧ اƫسلǶة  

و تقوم اللجȺة أيȒا بتقدƇ اƫساȝدة لɊشǺاȋ اǂرومني من احلرية بسـبǢ  ). الدولية
يف حاǧɍ اȑɍطراباǧ الداخلية ƞـا  الƕاȡ țري الدويل أيȒا، كما ƢتلȬ حȨ اƫبادرة 

  .يسمƬ Ǵا بعرȏ خدماőا من أجل زيارة األشǺاȋ اǂتجȂين ألسباǡ تتعلȨ بالوȑع
و تستهدȣ هذه الȂياراǧ البǬǶ يف الȚروȣ اƫادية و الȺفسية لالحتجاز و تǭǖرياتـه، و  

ǧعوناƫم من اȂما يل Ƈو تقد ،Ɂأو األسر ǒاȺا السجƬ ȏعاملة اليت يتعرƫا Ɂو التدخل لد ،
  .السلطاǧ من أجل Ơسني األوȑاț و معاملة األسرɁ و اǂتجȂين

.                                                               1995التقرɅر السنوɃاللجȺة الدولية للصليǢ األمحر، – 1
2 –                              //،                      //.  
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كما Ơرȋ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ȝلɂ تذكري أȕراȣ الƕاț بالتȂاماőا Ʋو 
ȴة حلمايتهȝوȑوƫد اȝالقوا ȫدنيني، و تتدخل يف حالة انتهاƫاحترام و محاية السكان ا .  

لصليǢ األمحر مساȝداǧ بشكل Ǔخر ŏـدȣ الوقايـة و   و تقدم اللجȺة الدولية ل 
اɍستعداد للƕاȝاǧ اƫسلǶة باƫساƵة يف تدريǢ و ȒƠري أفراد اƫهن الطبية، و توفري 

و يتȴ ذلȬ بالتعاون مع اƨهاǧ الوȺȕية و اƫصاſ الصǶية العسـكرية و  . العتاد الطيب
  .)2(اƫدنية و كل السلطاǧ اǘƫهلة

هو ȝمل تقوم به اللجȺة الدولية للصليǢ األمحـر مـن    :سرɅة إعادة الرواȔǣ األ 
  ǡاحلـر ǒاȺǭأ ǨǞا، و اليت أنشƬ فقودين التابعةƫن اȝ ǬǶية للبȂركƫالوكالة ا ȯخال

الفقرة ) 4(، و Ʒدده القانون األساسي للجȺة يف مادته 1870الفرنسية األƫانية سȺة 
'مȺة يف اتفاقياǧ جȺيفتȒمن ȝمل الوكالة اƫركȂية للبǬǶ اƫتȒ') هـ(

و تعمل . )1(
الوكالة ȝلɂ إȝادة الروابط األسرية لǶȒايا اȺƫازȝاǧ اƫسـلǶة للمȺفصـلني ȝـن    

ǧا أفراد العائالƬ ȏوية اليت يتعرȺعƫفسية و اȺعاناة الƫفيف اơ ȣدŏ ،ȴőائالȝ.  
ـ  ر فـǚن  و ƞقتɂȒ اتفاقياǧ جȺيف و حȨ اƫبادرة اƫمȺوح للجȺة الدولية للصليǢ األمح

  :الوكالة اƫركȂية للبȝ ǬǶن اƫفقودين تقوم ƞا يلي 
  .تǖمني تبادȯ اƫراسالǧ العائلية •
احلصوȝ ȯلɂ كافة اƫعلوماǧ للتǶقȨ من هوية األشǺاȋ يف حاجة للǶماية لتسهيل  •

 ȴőدȝمسا.  
• ȴن ذويهȝ ȴأخباره Ǩفقودين أو الذين انقطعƫن اȝ ǬǶتيسري الب.  
ر، و نقل األفراد و إȝادة األشǺاȋ إىل أوȕاȴŒ، و ذلȬ تȚȺيȝ ȴملياǧ مجع ƽل األس •

بتسهيل هذه العملياǧ من خالȯ إصدار وǭائȨ سفر مǘقتة ƢكȺهȴ مـن العـودة إىل   
ǒاد مكان للجوƶأو إ ȴŒبلدا.  

• Ǣة التعذيȒاهȺƫ األمحر كوسيلة Ǣة الدولية للصليȺة اللجǮزيارة بع.  
  :لجȺة الدولية للصليǢ األمحر أŒا őدȣ إىل ميكن ȝموما وصف الȂياراǧ اليت تقوم ŏا ال

 ȣروș سنيƠ إىل ȣدő و أخريا ،ǒختفاɍا ǧɍة حاȒاهȺم ،Ǣة التعذيǶة و مكافȒاهȺم
  .اȝɍتقاȯ ماديا و نفسيا

.                                             الفقرة د 4اƫادة  .لدولية للȎليب األƥرالقاȹوȷ األساسɄ للǲنة اأنȚر،  – 1
  .، الفقرة و4اƫادة . القاȹوȷ األساسɄ للǲنة الدولية للȎليب األƥرأنȚر، – 2
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و رȴȡ هذا فما زاȯ سائدا، فاللجȺـة  . و ميكن التذكري أن التعذيǢ مرفوȝ ȏاƫيا
حواȯ، و إذا كانـǨ احلركـة الدوليـة    الدولية للصليǢ األمحر تعارȏ ذلȬ يف كل األ

للصليǢ األمحر و اƬالȯ األمحر تȺاهȐ التعذيǢ بصفة ȝامة، فǚن موقف اللجȺة الدوليـة  
من التعذيǢ و من Ƕȑاياه ليȄ فقط التȺديد به و إƴا القيام بǖي ȝمل قصد اɋلغاǒ التـام  

  .Ƭذه الȚاهرة أو مساȝدة الǶȒايا اليت تعرȑوا Ƭا
مدار معاهداƯ ǧتلفة، أƵها اƫعاهدة ȑد التعذيǢ و العقوبـاǧ  فالتعذيǢ كان 

ديسـمƎ  (األخرɁ و اƫعامالǧ اƫهȺية الالإنسانية و احلاȕـة مـن الكرامـة اɋنسـانية     
1984()2(.  

إذا كان نشاȓ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر يهدȣ إىل تكريȄ القانون الـدويل  
ولية و ȡري الدولية، و حاǧɍ التوتر الـداخلي،  اɋنساين الذي Ʈله الƕاȝاǧ اƫسلǶة الد

  .فǚنه وجǢ التذكري ŏذه اƫفاهيȴ اǺƫتلفة بȺاȝ ǒلɂ ما جاǒ يف وǭائȨ اللجȺة
  ƃالدو Ǵاملسل țاƕر  :الǮتتقابل فيه دولتان أو أك Ǵمسل țاȂمستقلة(هو ن ȯدو (

و هـو   .و يدخل ȑمȺه حركاǧ التǶرر يف ưارستها حلȨ الشعوǡ يف تقرير مصريها
  .)1(1949مȺصوȝ ȋليه يف اتفاقية جȺيف 

  ƃري الدوȡ Ǵاملسل țاƕـة أو   :الȑة معارǶمسل Ɂيدور داخل دولة بني قو țاȂن
ƭموȝاǧ مȚȺمة ǨƠ قيادة مسǘولة، Ƣارȃ رقابة ȝلɂ جǒȂ من اɋقليȴ، تسمƬ Ǵـا  

و ، 1949بالقيام بعملياȝ ǧسكرية مستمرة، و هي مȺصوȝ ȋليها يف اتفاقية جȺيف 
اƫقاتلني من القواǧ احلكومية أو الǮوار اǖƫسورين لـدɁ أي  : őتȴ اللجȺة الدولية بـ 

  .من الطرفني
   Ɂللقـو ɍالفعلـي أو ȴȝجة الدƜ ،وارǮاحلكومة أو ال ȣرȕ عتقلني منƫدنيني اƫا

خارجون ȝن القـانون،  : هǒɍǘ األشǺاȋ اƫدنيني ȝادة ما تعتƎهƮ ȴتجȂوهȴ . اƫتȺازȝة
……رهابيون قتلة، إ

)1(.  
-  Ʉلǹر الداǩات و التوǣطراȑɍاألهلية :ا ǡالدويل أو احلر țاƕن الȝ هȂييƢ Ǣƶ.  
-  ǡطراȑɍا مجلـة مـن    :اƬ ǧمواجها ȫاȺه Ǭالداخلي حي Ɂستوƫا ɂلȝ موجود

اƫميȂاǧ مȺها اƪطورة، اƫدة، أȝماȯ العȺف، و ميكن أن يتطـور هـذا العȺـف إىل    

 .أنȚر، القانون األساسي للجȺة الدولية للصليǢ األمحر – 1
 –         CICR, activité du CICR en matière de visites aux personnes privées de Liberté : une    

                                                          contribution a la lutte contre la torture. Avril 1990  
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أو ȡري مȚȺمة ɍ ميكـن أن تصـل إىل مواجهـاǧ    مواجهاǧ بني ƭموȝاǧ مȚȺمة 
  .مفتوحة

 Ɠة و حȕشر ǧر قواǮأك ǒاȝام العام باستدȚȺادة الȝمن أجل إ ǧو تقدم السلطا
  .اƨيȈ، و يȂداد ȝدد الǶȒايا، ưا يستوجǢ تطبيȨ حد أدƅ من القانون اɋنساين

  .و هذه الوȑعياȡ ǧري مȺصوȝ ȋليها يف القانون الدويل اɋنساين
فهي تعين كل توتر خطري ذي ȕبيعة سياسية، ديȺية، ȝرقيـة أو   :نسǤة Ʃاɍت التوǩر ǣال

باȝتقاǧɍ كǮيفة، إحتجـاز  : و تتميȂ حاǧɍ اȑɍطراǡ و التوتر الداخلي  …اجتماȝية 
   ،Ǣة، التعـذيǞالسـي ǧعامالƫا ǧɍوجود حا ȯية، إمكانية أو احتماȺجة أمƜ دد كبريȝ

  .معȺويا șروȣ سيǞة لالȝتقاȯ ماديا و
  .اȝɍتقاȯ السري، نقȐ الȒماناǧ القȒائية 

ǒاȺǮستɍأو حالة ا ،Ǜالة الطوارǶقانونية ك ǧعياȑرها وȕǘقد ت ǧɍ1(هذه احلا(.  
  

 ǧيماȚȺن التǚري احلكومية( و خالصة، فȡ الدولية ǧماȚȺƫقيـد الدراسـة   ) ا :
Ⱥنسان و اللجɋا ȧمة العفو الدولية، و الفدرالية الدولية حلقوȚȺاألمحر، م Ǣة الدولية للصلي

و نالحȘ . يف ƭملها مȚȺماȡ ǧربية اȺƫشǖ، و ذاǧ نشاȓ واسع يغطي دوȯ العاƁ بǖكمله
ارتباȓ تǖسيȄ كل مȺها Ɯادǭة تارƸية معيȺة كانǨ سببا مباشرا يف توجه اȚȺƫمة ƫيـدان  

و الفدراليـة   معني من الȺشاȓ اƫتعلƜ Ȩقوȧ اɋنسان، فبيȺما تتǶرȫ مȚȺمة العفو الدولية
الدولية حلقوȧ اɋنسان وفقا ƫبادǛ القانون الدويل حلقوȧ اɋنسان، فǚن اللجȺة الدوليـة  
للصليǢ األمحر يقتصر نشاȕها ȝلƭ ɂاǧɍ القانون الـدويل اɋنسـاين، و ɍ تتقـاȕع    
نشاȕاǧ و اهتماماǧ اȚȺƫمتني األوليني مع هذه األخرية إȑ ɍمن ما يتقاȕع فيه القانون 

  .ويل حلقوȧ اɋنسان و القانون الدويل اɋنساينالد
و نȚرا ɍختالȣ اȺƫطلقاǧ و مبادǛ و ƭاƠ ǧɍرȫ كل تلȬ اȚȺƫماǧ، فŒǚـا  
اختلفǨ يف هيكلتها بني اƫركȂية الشديدة اليت تولد Ⱥȝها مجود واǴȑ يف هياكل مȚȺمـة  

وɁ الـوȕين لɊجهـȂة   العفو الدولية من خالȯ التبعية اƫطلقة للفروț الȺاشطة ȝلɂ اƫست
يف حني تتǶرȫ رابطاǧ حقوȧ اɋنسان . اƫركȂية، و هذا توخيا للموȑوȝية و اɍستقاللية

 
1 –                                                                                                      CICR, OP-
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اǂلية Ɯرية و دون تقييد كبري من ȕرȣ األجهȂة اƫركȂية للفدرالية اليت تتميȂ هيكلتـها  
ع Ưتلف Ƣاما أما بالȺسبة للجȺة الدولية للصليǢ األمحر، فŒǚا تتميȂ بوȑ. بالبساȕة نوȝا ما

ȝن اȚȺƫمتني السابقتني، حيǬ تتمتع بالوȑع القانوين يف șل نȚام اƨمعياǧ السويسري، 
و تقوم فقط بالتȺسيȨ و التعاون مع مكوناǧ حركة الصليǢ األمحر و اƬـالȯ األمحـر   

Ɂاألخر.  
  
  

بالȺسبة لعالقاǧ هذه اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية مع األنȚمة السياسية، فـǚن  
Ⱥم  ɂلـȝ غطȒارسة الư دفان إىلő نسانɋا ȧمة العفو الدولية و الفدرالية الدولية حلقوȚ

احلكوماǧ من أجل دفعها للوفاǒ بالتȂاماőا يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان، وبكـل الوسـائل   
ǧنسان من انتهاكاɋا ȧله حقو ȏا تتعرƞ ة، و التشهريȺمكƫا . Ǣة الدولية للصليȺأما اللج

ɍ اŒǚاألمحر، ف  ɂلȝ غطȒمال إشهاريا للȝ ȃارƢ ɍ و ،ǧبالتعاون مع احلكوما ɍإ ȫرǶتت
  .األنȚمة السياسية
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تبايȺـǨ  ) قȒايا حقوȧ اɋنسـان (أفرزǧ األزمة اȂƨائرية ƭموȝة من اƫشاكل 
 ȧلة حقوǖيف هذا الفصل من الدراسة، مس ȯاوȺتȺس Ȭو لذل ،ǧركاǶواقف و التƫا اŒǖبش

ة بني اɋنسان يف اȂƨائر و مواقف اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية مȺها، و هذا خالȯ الفتر
، و ذلȬ بالرجوț إىل واقع حقوȧ اɋنسان إمجاɍ حيǬ ميكـن  1999و  1992سȺيت 

دستور و قـوانني  (رصد هذا الواقع من خالȯ ما تقره القوانني األساسية للدولة اȂƨائرية 
من هذه احلقوȧ، و اɍلتȂاماǧ الدولية يف هذا اƫيدان، حيǬ تشـكل يف ƭملـها   ) Ưتلفة

  .تȂام الدويل بالقانون الدويل حلقوȧ اɋنسانمȚهرا من مȚاهر اɍل
و سȺتطرȧ إىل ما يشتمل ȝليه الواقع اȂƨائري من مǘسساƯ ǧتلفة رƧية و ȡـري  

  .رƧية، őتȴ و تدافع ȝن حقوȧ اɋنسان و تعمل ȝلɂ تكريسها ǭقافة و ưارسة
كما سȺتȺاوȯ بالدراسة مواقف اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية، مȚȺمـة العفـو   
الدولية، و الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان، و اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر من وȑعية 
حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، و هذا بعد Ʈاولة حصر ƭمل اɍنتهاكاǧ اليت تتعـرƬ ȏـا   

ǧنتهاكاɍذه اŏ تهمةƫا ǧهاƨتلفة، و اǺƫا ȧاحلقو .  ǧمـاȚȺƫهذه ا ǧركاƠ ȯاوȺنت Ż
 اȂƨائر ȕيلة الفترة قيد الدراسة، و نتطرȧ بالتايل إىل ما ترتȝ Ǣن هـذه  Ɵاه ما Ʒدǫ يف

 ǧري احلكومية بالسلطاȡ الدولية ǧماȚȺƫهذه ا ǧالقاȝ ɂلȝ ريǭǖمن ت ǧركاƠ واقف وƫا
 .اȂƨائرية
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 ȯاألو ǬǶǤر : املǝاȂيف اجل ȷساȹɋا ȧقوǵ :  
1  – ɅرǝاȂة اجلɅǿومة الدستوȚيف املن ȷساȹɋا ȧقوǵ ة:  

  
، فقد شهدǧ اȂƨائـر وǭيقـتني   )1999-1992(بالȺسبة للفترة قيد الدراسة 

  .1996نوفمƎ  28، و دستور 1989مرجعيتني Ƶا دستور 
، فقد مǮل بداية اɍنفتاح السياسي، حيǬ كرȃ التعددية 1989بالȺسبة لدستور 

ȝلɂ اƫساواة بني  احلȂبية، و أȝطɂ حلقوȧ اɋنسان أƵيتها القانونية، فقد نȌ هذا الدستور
اƫواȺȕني أمام القانون، و ƭ ɍاȯ ألي ƢييȂ سواǒ بسبǢ اƫولد أو اȄȺƨ أو الـرأي أو أي  

،  يف 1996و هو نفȄ ما نȝ Ȍليه دسـتور   )1()8اƫادة (شرǓ ȓخر كان أو اجتماȝي 
  .)2()10(مادته 

 و قد ȑمن الدستور اƫساواة يف ưارسة احلقوȧ السياسية كǶـȨ التصـويǨ و  
الترشǴ لعȒوية اŎالȄ، و تقلد الوșائف العامة، و حȨ إنشاǒ اƨمعيـاǧ ذاǧ الطـابع   

، و كذا اƫساواة أمام القȒاǒ، حيǬ أن السلطاǧ القȒـائية هـي   )األحȂاǡ(السياسي 
 ǧادة (احلامية للمجتمع و احلرياƫساواة ) 130اƫو ا ǒاȒللق ǒاللجو Ȩح ǒطاȝو بالتايل إ

  .أمامه
و  )3()احلقوȧ و احلرياǧ التقليديـة (لدستور احلقوȧ األساسية و قد ȑمن هذا ا

 ǧراسالƫقل و حرية السكن و حرية اȺاألمن، و حرية الت Ȩيف احلياة و ح Ȩرأسها احل ɂلȝ
حرية العقيدة و العبادة و حرية الرأي، حرية التعلـيȴ، و  (، و احلرياǧ الفكرية )33اƫادة(

ǧمعياƨا Ȅسيǖو ت țجتماɍالطـابع     و). حرية ا ǧذا Ɂاألخـر ȧقد أشار إىل احلقـو
  .اɍقتصادي و اɍجتماȝي، كاحلȨ يف العمل و حȨ اƫلكية و احلȨ يف الصǶة

حيǬ نȝ Ȍلȑ ɂـمان   89فقد جاǒ موافقا للدستور  1996بالȺسبة لدستور 
احلرياǧ األساسية و حقوȧ اɋنسان و اƫواȕن، و ȑمان الدفاȝ țن احلقوȧ األساسية و 

 ǧيةاحلرياȝماƨالفردية و ا.  
فقد أȝطɂ حȨ إنشاǒ األحȂاǡ السياسية صراحة، ȝكȄ ما جاǒ مـن تسـميتها   

  .1989دستوǿاƨمهورية اȂƨائرية الدميقراȕية الشعبية،  – 1
2 -               //                     //،  ǿ1976دستو.  
  .1997. دار الȺبǖ: اȂƨائر.قوȧ و اƩرɅاتÛ دǿاسة دستوɅǿة ƠليليةاƩأوصديȨ فوزي،  – 3
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ȯالطابع السياسي يف الدستور األو ǧذا ǧمعياƨبـني   . با ȣخـتالɋمن هذا ا ǰتȺونست
الدستورين يف تȺاوƬما ƫوȑوț حرية إنشاǒ األحȂاǡ السياسية، هو ȝدم اƨدية أو التردد 

ددية احلȂبية خصوصا و أن البالد تعرȣ هذا الشكل من التȚȺـيȴ مȺـذ   يف السماح بالتع
Ơجيما لدور األحȂاǡ " مجعية ذاȕ ǧابع سياسي"استقالƬا، وميكن اȝتبار إȕالȧ تسمية 

أحـȂاǡ  "بيȺما أȝطيǨ التسـمية الكاملـة   . السياسية و Ʈاولة للǶد من دورها ميدانيا
ئر ȕيلة السȺواǧ السـابقة مـن تعـدد    ، بعدما ȝرفته اȂƨا1996يف دستور " سياسية

  Ǭمن حيـ ǒواقعا معاشا سوا ǨǶا أصبŒني، و كوȺȕواƫري اȕǖت ɂلȝ اőو قدر ،ǡاȂحɊل
  .تسمية األحȂاǡ أو من حيư Ǭارستها السياسية ميدانيا

و …، الدولة هي الȒامن لعدم انتهاȫ حرمة اɋنسـان  1996و قد جعل دستور 
أشار إىل معاقبة كل Ưالفة ȑد احلقوȧ و احلرياǧ و كل و . أي مساȃ بالكرامة اɋنسانية

  ).35، و 34اƫواد (ما ميȄ سالمة اɋنسان اƫادية و اƫعȺوية 
و Ƹ Ɓتلف هذا الدستور ȝن سابقه يف ȑمان احلقوȧ و احلريـاǧ التقليديـة، و   

حلـȨ يف  و اɋشارة إىل احلȨ الȺقاŸ و ا) 37اƫادة (أȑاȣ إليها حرية التجارة و الصȺاȝة 
ǡراȑɋا.  

ƫسǖلة حقوȧ اɋنسان، أنه  1996و ưا يǘكد األƵية الكɁƎ اليت أȝطاها دستور 
 )1(جعل حقوȧ اɋنسان و اƫواȕن ȑمن اƫواȑيع اليت ميȺع أن ميسها أي تعديل دسـتوري 

  .مȺه 178يف اƫادة 
شاǒ و ميكن اɋشارة إىل ȑماناǧ أȝطاها الدستور يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان مȺها إن

، و الذي ميارȃ الرقابة ȝلɂ دستورية القوانني و 1989اŎلȄ الدستوري ألوȯ مرة سȺة 
إȑافة إىل استقاللية القȒاǒ كȒمان Ǔخر من . بالتايل ȑمان انسجامها مع هدȣ محايتها

خالȯ حȨ التقاȑي و اƫساواة أمام القȒاǒ، و استقاللية القاȑي و ȝـدم خȒـوȝه ألي   
  .ȑغط

ɋا Ǣƶ يف دسـتوري  لكن ما ȋما ورد من نصو ȴȡ96و  89شارة إليه، أنه ر 
فǚن الفترة اليت Ź العمل فيها ƞوجư . Ǣا يعد ȑمانا للǶرياǧ األساسية و حقوȧ اɋنسان

  .1996دستوǿاƨمهورية اȂƨائرية الدميقراȕية الشعبية،  – 1هذين الدستورين قد شهدǧ أحداǭا هامة و خطرية ȝلɂ اƫستوɁ الوȕين تركǨ تǭǖريهـا  
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لطابع اɍستȺǮائي الـيت Ɵعـل العمـل    ȝلɂ اȚȺƫومة القانونية، من خالȯ القوانني ذاǧ ا
بالدستور Ʈدودا، و Ɵعل هامȈ احلرياȑ ǧيقا، و هذا يƎر ما تعرفه البالد من تـدهور  
  .األوȑاț األمȺية ،و الفراȟ اǘƫسسايت ،و التǶجǰ باستعادة الȚȺام العام و محاية اƫواȺȕني

-  ȋوȎو الن ƙȹالقوا ȻذȽ ȴȽǕ :  
و ما شـهدته هـذه   (، 1991، إىل سبتمƎ 1991جانفي  4مرسوم حالة احلصار  -

  ).الفترة من اȝتقاȯ إداري
-  Ǜديدها يف فيفري 1992فيفري  09: مرسوم حالة الطوارƢ Ź ةȺدة سƫ ،1993 

 ȯتقاȝɋا Ȃمراك Ǵو فت ،ȧطاȺهذه الفترة محلة است ǧن، و قد شهدɇا Ɠترفع ح Ɓ و
ǡوȺƨبا(  

- 30  Ǝك 1992سبتمƞ ȋائي خاȒجهاز ق ǫإحدا   ǡرهـاɋو ا ǢريـǺة التǶاف
  .1995و اليت ألغيǨ يف فيفري ) اŎالȄ القȒائية اƪاصة(

هذه اǂاكȴ أȝطيǨ حȨ اƫتابعة للقصر يف هذا اƫوȑوț و قد Ź اȝتماد ơفـيȐ سـن   
و تطبيȨ ). يوما 12(سȺة و Ƣديد احلبȄ اɋحتياȕي إىل  18و  16اƫسǘولية إىل ما بني 

باȑɋافة إىل قانونني Ǔخـرين  ). جرائȴ وقعǨ قبل هذا اƫرسوم(هذه القوانني بǭǖر رجعي 
ميكن اȝتبارƵا شكال من أشكاȯ الليونة يف التعامل مع الوȑع األمين و إفرازاتـه و Ƶـا   

  ).1999(و قانون الوئام اƫدين ) 1995(قانون الرمحة 
للذين و ميكن كذلȬ الȚȺر إىل مسǖلة تشكيل ƨان الدفاț الذايت و احلرȃ البلدي ا

 ǧية يف أوƧالصبغة الر ȴهǗطاȝإ Ź1996   țـوȑمو ɂلـȝ ريǭǖقانون له ت ȃأسا ɂلȝ ،
و . حقوȧ اɋنسان، نȚرا للȚروȣ اليت تشكل فيها هذا اƬيكل و التشكيل البشري Ƭمـا 

 ǧليشياƫا شكل من اŒأ ɂلȝ الداخلية و الدولية ǧهاƨا Ȑبع ȣرȕ ر إليه منȚȺقد كان ي
  .(*)اƫسلǶة

  : جلȂاǝر إƂ املواǭيȨ الدولية Ʃقوȧ اȹɋساȷ اȶȒȹام ا
نȚرا لƵɊية القانونية اليت تكتسيها اɍتفاقياǧ الدولية يف الدستور اȂƨائري، فǚنـه  
ميكن اȝتبار انȒمام اȂƨائر ألي من هذه اɍتفاقياǧ و اƫواǭيȝ Ȩلɂ أنه ȑـمان إȑـايف   

ǧنسان و احلرياɋا ȧحترام حقوɍ . ائريȂƨلــ  فالدستور ا ǒة  1989سواȺأو لسـ ،
  .جبهة القوɁ اɍشتراكية و مȚȺماǧ العفو الدولية و الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان* 
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من الǮاين  132من األوȯ و  ƶ ،123علها تسمو ȝلɂ القانون، فقد نصǨ اƫادة 1996
اƫعاهداǧ اليت يصادȝ ȧليها رئيȄ اƨمهورية حسǢ الشروȓ اȺƫصوȝ ȋليها "ȝلɂ أن 

، ưا يفرȏ مطابقة كل القوانني اȂƨائرية ƫا جـاǒ يف  )1("يف الدستور تسمو ȝلɂ القانون 
  : )2(و قد صادقǨ اȂƨائر ȝلɂ مجلة من هذه اƫواǭيȨ أƵها. ذه اƫواǭيȨه
•  ǡنسان و الشعوɋا ȧفريقي حلقوɋا ȧاǮيƫة    )1981(اȺليـه سـȝ صـادقةƫا ǨƢ ،

1987.  
  ).1949(اɍتفاقية من أجل مȺع اƫتاجرة بالبشر و استغالȯ الغري و الدȝارة  •
، ƢـǨ اƫصـادقة سـȺة    1948ا لسȺة اɍتفاقية من أجل مȺع جرمية اɋبادة و قمعه •

1963.  
  ).1951(اɍتفاقية اƫتعلقة بالوȑع القانوين لالجǞني  •
  .اɍتفاقية اƫتعلقة بالوȑع القانوين لعدميي اȺƨسية  •
•  ȧلة للرǭماƫا ǧمارساƫتاجرة بالعبيد و اƫو ا ȧالر ǒلغاǚتعلقة بƫافية اȑɋتفاقية اɍا.  
• ȝ ǒاȒالق ȯتفاقية الدولية حوɍة اȺصري لسȺالع Ȃالتميي ȯكل أشكا ɂ1965ل  ǨـƢ ،

  .1972اƫصادقة ȝليها سȺة 
ǨƢ اƫصادقة ȝليه سȺة  1966العهد الدويل اƫتعلȨ باحلقوȧ اƫدنية و السياسية لسȺة  •

1989.  
ƢـǨ   1966العهد الدويل اƫتعلȨ باحلقوȧ اɍقتصادية و اɍجتماȝية و الǮقافية لــ   •

  .1989اƫصادقة ȝليه سȺة 
  .Ǝوتوكوȯ اƫتعلȨ بالوȑع القانوين لالجǞنيال •
اɍتفاقية اƫتعلقة Ƕƞاربة التعذيǢ، و ȡريه من اƫعاناة، و اƫعامالǧ القاسية و الوحشية  •

  .ǨƢ1989 اƫصادقة ȝليه سȺة ) 1984(أو اƫهيȺة لسȺة 
و القانون الدويل اɋنساين، و الƎوتوكـوǧɍ اȑɋـافية    1949اتفاقية جȺيف لسȺة  •

Ⱥ1977ة لس.  
  .ǨƢ1992 اƫصادقة ȝليه سȺة ) 1989(اɍتفاقية الدولية حوȯ حقوȧ الطفل  •
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و رȴȡ مصادقة اȂƨائر ȝلɂ العديد من اɍتفاقياǧ الدولية اƪاصة Ɯقوȧ اɋنسان، 
  و اليت ƶعلها الدستور اȂƨائري أɂƧ من القوانني، حيǬ ميكن اللجوǒ إليها قانونا، إɍ أن 

يف مقاǧɍ نشرها بداية التسعيȺاǧ، مرتكȂا ȝلɂ قرار اŎلـȄ   )1(ديȨالدكتور فوزي أوص
و الذي يعتƎ أنه حƓ تكون أي اتفاقية  1989أوǧ  20الصادر يف ) 98/1(الدستوري 

سارية اƫفعوȯ يف القوانني الداخلية Ǣƶ أن تكون مȺشورة يف اƨريدة الرƧية، و هذا بعد 
  .مصادقة رئيȄ اƨمهورية ȕبقا للدستور

    ǧتفاقيـاɍـة مـن اȝموŎ سبةȺبال ǒجراɋهذا ا ȯو إىل استكماȝنه يدǚف Ȭلذل
اƫذكورة Ǔنفا ȑمن اɍتفاقياǧ الدولية اليت صادقȝ Ǩليها اȂƨائر، حيǬ يرɁ أن اɍنفراد 
بالتصديȨ دون الȺشر يعين ȝدم سريان اɍتفاقية يف القوانني الداخلية، و هذا يراه نوȝا من 

و هذا الرأي ميكن أن يعتد به ȝلɂ اƫستوɁ الـداخلي، أمـا   . مع الدويلالتǶايل ȝلɂ اŎت
ȝلɂ اƫستوɁ الدويل فǚن اƫعاهدة تǖخذ قيمتها القانونية مباشرة بعد إبالȟ الدولة مصادقتها 

  :و هذه اɋتفاقياǧ هي . ȝليها لدɁ اƬيǞاǧ الدولية اƫعȺية
دولية للǶقوȧ اƫدنية و السياسية من اƫعاهدة ال 41اȝɋالن اƪاȋ باɍنȒمام للمادة  •

1979 .  
  ) .1984(اƫعاهدة الدولية ȑد التعذيǢ و أنواț اƫعامالǧ السيǞة و ȡري اɋنسانية  •
  ) .1965(اɍتفاقية الدولية ɋلغاǒ مجيع أنواț التمييȂ العȺصري  •
اƫتعلقة باɍتفاقية ȑد التعـذيǢ و أنـواț   ) 21(اȝɋالن اƪاȋ باɍنȒمام للمادة  •

ƫنسانية اɋد اȑ ةǞ1987عاملة السي.  
  
  :مǘسسات ǵقوȧ اȹɋساȷ يف اجلȂاǝر  - 2  
 Ǖ–  يةƧسسات الرǘامل:  

   ȧقـوƜ تدبة مكلفـةȺوزارة م Ǩائر، كانȂƨرفتها اȝ نسانɋا ȧة حلقوǞهي ȯأو
جـوان   18اɋنسان ǨƠ إشراȣ السيد هارون يف حكومة سيد امحد Ȃȡايل اƫعيȺـة يف  

للتذكري فǚن السيد ȝلي هارون كـان Ȓȝـوا   . فيفري 1992 و هذا ȡاية سȺة 1991

  .1996و دستو1989ǿدستوǿاƨمهورية اȂƨائرية الدميقراȕية الشعبية،  – 1
  . ȍادقǨ عليها اجلȂاǝر قاȶǝة ȴȽǕ الȮȎوȫ الدولية الƔاƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان،  – 2
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مǘسسا يف الرابطة اȂƨائرية حلقوȧ اɋنسان، وقد Ź إȝطاǗه Ȓȝوية اŎلȄ األȝلɂ للدولة 
  .)2(أȺǭاǒ إنشائه

  
  ȷساȹɋا ȧقوƩ Ɨȕد الوȍاملر:  

، بصفته مǘسسة مستقلة موȑـوȝة  Ź1992 إحداǭه ƞرسوم رئاسي يف فيفري  
و هي جهاز مراقبة و ǬƜ و تقوƇ يف ƭـاȯ احتـرام حقـوȧ    . ة اƨمهوريةلدɁ رئاس

اɋنسان، كما يهدȣ إىل محاية حقوȧ اɋنسان و ترقيتها، يقدم حصيلة سȺوية ȝن حالـة  
حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر إىل رئاسة اƨمهورية، مارȃ اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسـان  

ȝرفتها البالد و قام بدور الوساȕة، و ȝقد مجلـة  نشاȕه يف  șل الȚروȣ اɍستȺǮائية اليت 
 …اȝɋالم، اƫرأة، البيǞة، الصǶة (من اƫلتقياǧ متعددة اƫواȑيع يف ميدان حقوȧ اɋنسان 

  .)1()و ȡريها
  :وساȕة اجلȶهوɅǿة 

مـارȃ   23ميكن اȝتبارها هيǞة مكملة لعمل العدالة أنشƞ ǨǞرسوم رئاسي يف  
ȧ و حرياǧ اƫواȕن بالسهر ȝلɂ السري احلسن القانوين ، و يسعɂ إىل محاية حقو1996

  .Ǻƫتلف اƬيǞاǧ اɋدارية
  

 ǡ–  Ɔاملد ȜȶتŎو ا ȷساȹɋا ȧقوǵ اتȶȚمن:  
هي اƬيǞاǧ العاملة يف ميدان حقوȧ اɋنسان، و Ȓơع لقـانون اƨمعيـاǧ لسـȺة        

  :، و توجد ƭموȝة من اƬيǞاǧ مȺها 1990
  : )ȹɋ)2ساȷ الراǣطة اجلȂاǝرɅة Ʃقوȧ ا -

، őتȴ بالـدفاț  1997سȺة )   (LADHتǖسسǨ الرابطة اȂƨائرية حلقوȧ اɋنسان  
ƞبادǛ حقوȧ اɋنسان، بالقيام بالبǶوǫ، و ) نشر و توȝية(ȝن حقوȧ اɋنسان و ترقيتها 

احلمالǧ و مراقبة اǂاكماǧ، اɍنتǺاباǧ و تتبع اɍنتهاكاǧ، و الدفاȝ țن قȒايا الرأي 
  .دɁ السلطاǧ العموميةو التدخل ل

 .ȋ68.املرجȜ الساȨǣأوصديȨ فوزي،  – 1
  .1999اǘƫسسة الوȺȕية للفȺون اƫطبعية، :  اجلȂاǝر. دليل اجلȂاǝر السياسɄبن يوǡ رشيد،  –2
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Ƭا صفة مراقǢ لدɁ اللجȺة اɋفريقية حلقوȧ اɋنسان و الشـعوǡ، و Ȓȝـو يف   
 ȧحقو ǧالفدرالية الدولية لرابطا Ɂا صفة مراسل لدƬ نسان، وɋا ȧمة العربية حلقوȚȺƫا

، 1994جـوان   18، اȡتيل رئيسها األوȯ األستاذ يوسف فتǴ اهللا يف ) FIDH(اɍنسان 
  .يقع مقرها ƞديȺة قسȺطيȺة -تها خلفا له األستاذ بومجعة ȡشريتوىل رئاس

-  ȷساȹɋا ȧقوǵ ȸع țاȥة للدɅرǝاȂطة اجلǣ1(الرا( :  
، 1989سـȺة  )  LADDH(تǖسسǨ الرابطة اȂƨائرية للدفاȝ țن حقوȧ اɋنسان 

، تقـوم برصـد   )الدفاț و محاية حقوȧ اɋنسـان (يغطي نشاȕها ƭاȯ حقوȧ اɋنسان 
ȧحقو ǧانتهاكا    ɂلـȝ لي و الدويل، و تعمـلǂالم الرأي العام اȝنسان، و نشر و إɋا

يرأسـها  . مȺاهȒة التعذيǢ، و اƫشاركة يف القȒايا السياسية اليت تدخل ƭاȯ اهتماماőا
 ɂلȝ ةȑعارƫا ǡاȂة األحȝموƭ منȑ متعددة ǧور، له مشاركاȺبد الȝ ƚƷ ليȝ األستاذ

اȺƫبȝ ( ȨǮقد روما(لعقد الوȕين الذي يطلȝ Ȩليه مدɁ سȺواǧ األزمة، أحد أهȴ واȑعي ا
أحد اƫدافعني ȝن ). 1995جانفي  13و  94نوفمȝ)21  Ǝن اجتماț سانǨ اƶيديو 

  ).قياديي حǡȂ اƨبهة اɋسالمية لɌنقاذ اǂلة(السجȺاǒ السياسيني 
ليـة  تتمتع  الرابطة اȂƨائرية للدفاȝ țن حقوȧ اɋنسان بصفة Ȓȝو يف الفدرالية الدو -

  .لرابطاǧ حقوȧ اɋنسان يقع مقرها يف اȂƨائر العاصمة
  :ȥرț منȶȚة العȦو الدولية ǣاجلȂاǝر  -   

    ǧـالƭ مة، يقـومȚȺƫقوانني ا Ȩشط وفȺائر يȂƨيف ا țمة العفو الدولية فرȚȺƫ
و الدȝوة إىل احترام حقوȧ ) مȺاهȒة التعذيǢ، و ȝقوبة اȝɋدام(التوȝية بǖهداȣ اȚȺƫمة 

  .ن Ǝȝ العاƁاɋنسا
-  ɁرǹǕ عياتƤ:  

إȑافة إىل اȚȺƫماǧ اƫذكورة، هȺاȫ مجعياǧ أخرɁ تعمل يف ميـادين فرȝيـة    
حلقوȧ اɋنسان، مȺها مجعياǧ للدفاȝ țن حقوȧ الطفل و ترقيتها و مساȝدة اƫعوقني، و 
  ǧمجعيـا ȫاȺة، و هȺمȂƫا ȏامن مع ذوي األمراȒللت ǧو مجعيا ،ɂȑرƫا ȧاحترام حقو

őتȴ بǖوȑاț و حقوȧ اƫرأة، إȑافة إىل اƨمعية الوȺȕية للتȒامن مـع ȝـائالǧ   نسوية 
ǡرهاɋايا اǶȑ.  

  .ȋ ،20 1993التقرɅر السنوɃاƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان، – 1
2 –                                   FIDH, Lettre Hébdomadaire de la FIDH. N° 489 du 13 Mai 1993.  
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   -  ȷساȹɋا ȧقوǵ ةɅاƥ ة املستقلة يفȥاǶȎال ǿدو:  
، و 1989كان اɍنفتاح اȝɋالمي مواكبا لالنفتاح السياسي الذي كرسه دستور 

Ȅتكري ȯستقلة هي أحد أشكاƫافة اǶا أن الصȺافة    إذا قلǶنسان، هـذه الصـɋا ȧحقو
ساǨƵ بدور هام يف ميدان حقوȧ اɋنسان و احلرياǧ بقيامها بتعرية ) خصوصا(اƫستقلة 

و نشر الكǮري من اɍنتهاكاǧ و التجاوزاȝ ǧلɂ صفǶاőا، كما كانǨ هذه الصǶافة Ǯưلة 
ȣختطاɍو ا ȨييȒو الت ȯتياȡهدفا لال țهـر  . يف العاملني يف هذا القطاș يف هـذه  و قد

Ⱥȝوان بني يومية و أسبوȝية و دورية من ȝمومية و مستقلة و ) مائة( 100الفترة أكǮر من 
ماليـة،  (وقد Ź توقيف الكǮري مȺها ألسباƯ ǡتلفـة  . حȂبية باللغتني العربية و الفرنسية

لقد أșهرǧ الصǶافة اȂƨائرية Ơررا أكـƎ، حيـǬ   " و ȡريها، )  …إدارية، و سياسية 
  .)1("اǧ تȺتقد احلكومة بشǖن وȑعية حقوȧ اɋنساننشرǧ معلوم

  
  3 -  ƙǣ رǝاȂيف اجل ȷساȹɋا ȧقوǵ تهاكاتȹ1999و  1992ا :  

يف الوقǨ الذي ȝرفǨ اȂƨائر أوȑاȝا استȺǮائية و ȝلɂ كل اƫسـتوياǧ، و مȺـذ   
، و شغور اǘƫسساǧ الرƧية للǶكȴ، حيـǬ  1992توقيف اƫسار اɍنتǺاŸ يف جانفي 

Ȅلƭ ين    تشكلȕالشـعيب الـو ȄلŎستقيل، و حل اƫمهورية اƨا Ȅمن رئي ɍرئاسي بد
 ǧه انتهاكاȺȝ ا أسفرư ،Ÿرهاɋذئذ انتشر العمل اȺستشاري، و مɍا ȄلŎبا ȏوȝ الذي

  .خطرية و مستمرة حلقوȧ اɋنسان و بشكل Ɓ تعهده البالد من قبل
Ɓ يعد ذو شǖن أو أƵية،  و ما يالحȘ أن احلديȝ Ǭن بعȐ احلقوȧ أو اƫطالبة ŏا

دونه مـن احلقـوȧ   (فǖمام انتهاكاǧ احلȨ يف احلياة، Ɓ يعد بوسع أي كان اƫطالبة بغريه 
Ɂيف العمل و الترفيه و الراحـة ) األخر Ȩقافية، و احلǮال ȧهـذه   . كاحلقو ȯاوȺتȺو سـ

  .اɍنتهاكاǧ  وفƭ Ȩموȝاǧ احلقوȧ اƫتماǭلة
  

 Ǖ- ات اɅرƩو ا ȧقوƩتهاكات اȹرد اȦية الȎǺȊǣ ملتعلقة:  

1 –                    FIDH, Op Cit.  
  

1 -                                                                                                        FIDH, Op-
Cit.  
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 ȧاألساسي الذي ترتبط به بقية احلقو ȨǶسبة للȺيف احلياة (بال Ȩفقد شـهد  )احل ،
انتهاكاɍ ǧ نȚري Ƭا، حيǬ تعرȏ األشǺاȋ لالȡتياǧɍ فرديا و مجاȝيا، و باستمرار و 

) ذبǴ، رمي بالرصاȋ، شȨȺ، تفجرياǧ، سياراǧ مفǺǺة و مذابǴ مجاȝية(بكل الوسائل 
…  

انǨ اȡɍتياǧɍ يف بداية األمر قد أخذȕ ǧابعا نوȝيـا و اƟهـǨ لتصـفية    و ك
  ǧصـياǺتلفة، و الشǺƫاألمن ا ȫالم و أسالȝɋا ȯيني و رجاƧفني الرșوƫو ا ǧاراȕɋا

و مǮقفني و رجاȯ سياسة، و اȡتيـاȯ  ) مسيǶيني -مسلمني من الدياناǧ األخرɁ(الديȺية 
 Ǣمن كريـا و  من فرنسا، البريو، كولومبيا(األجان Ż ،انياƫكرواتيا، بلجيكا، روسيا، أ ،
  ).ȡريها

، و سـȺة  1997و قد بلغǨ اɍنتهاكاǧ ذروőا يف الȺصف الǮاين مـن سـȺة   
، ففي ǭالǫ أماكن فقط كمǮاȯ وصل ȝدد القتلɂ حسǢ التقديراǧ الرƧيـة إىل  1998

سـيدي  (رايȄ قتيل و يتȒاȝف هذا الرقȴ لدɁ اƫصادر ȡري الرƧية، ففي Ȃƭرة ال 531
ɂموس ( ǧ1997يف أو ɂدد القتلȝ Ƞة  200، بلǶلȕ ية، و يف بنǶȑ)يف شهر ) براقي

 Ǝ1997سبتم Ƞية، و يف سيدي محاد  200، بلǶȑ)مفتاح ( ȴددهȝ Ƞية  200بلǶȑ
  .حسǢ اƫصادر الرƧية

، بلȝ Ƞدد القتلɂ حسǢ تصرƷاǧ رئيȄ احلكومة السيد امحد 1997و حƓ سȺة 
 ƚƷ31إىل  1992جـانفي   و هذا من(أو   Ǝقتيـل و   26536إىل ) 1997ديسـم

  .)1(جرƷا 21137
 2570بلǶȑ1998  Ƞية، بيȺما سȺة  4643مȺفردة  1997و بلȝ Ƞدد الǶȒايا لسȺة 

ألـف سـȺة    70و ȝن العدد اɋمجايل، فǚن مصادر ȡري رƧية فقد أشارǧ إىل . Ƕȑية
1997.  

 ǒتداȝɍخر من اǓ هذه الفترة تفشي شكل ǧل و شهدǮƢ ȧو احلقو ǧاحلريا ɂلȝ
  .)2(1653يف اȡتصاǡ الȺساǒ و اختطافهن، حيǬ بلȝ Ƞددهن 

1 –                     FIDH, Op-Cit.  
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 Ȩهذا احل ɂلȝ تلف أسالكهاǺƞ أفراد األمن ǧاوزاƟ افة إىلȑهذا إ) Ȩو هذا يطل
 Ȩتطبي ǒاȺǭأ ǧاوزاƟ مشبوهة أو ǧنسان يف تقاريره إما وفياɋا ȧين حلقوȕرصد الوƫليه اȝ

  ).القانون
ذا الوȑع اɍستȺǮائي Ɓ يعد حلرية التȺقل وجود، و حلرمة اƫسـكن يف  و يف مǮل ه

șل اƪرȧ اƫستمر إǭر احلواجȂ األمȺية اليت تقيمها قواǧ األمن، و احلـواجȂ اȂƫيفـة، و   
ȯتقاȝɍأو ا Ȉالليلية بقصد التفتي ǧاƵداƫا.  

  
  
  

 ǡ–  ȷساȹɋر اȮȦǣ ةȍاƪات اɅرƩو ا ȧقوƩتهاكات اȹا:  
ȧهذه احلقو      ȴاليت تشمل حرية العقيدة و العبـادة، و حريـة الـرأي، و التعلـي

اɍجتماț، و تكوين اƨمعياǧ، فǶالة الطوارǛ قد ȑيقǨ بشكل واȑـǴ، إȑـافة إىل   
ǧهذه احلريا ɂلȝ Ÿرهاɋالعمل ا.  

و الرهبان اƫسيǶيني شـكلǨ صـورة   ) األئمة(فاȡتياǧɍ رجاȯ الدين اƫسلمني 
و العبادة، باȝɍتداȝ ǒلɂ األشǺاȋ بسـبǢ ديانتـهȴ، و    ƪرȧ صارǷ للȨǶ يف العقيدة

اȡتياǧɍ رجاȯ اȝɋالم و الصǶفيني من وسائل اȝɋالم اǺƫتلفة هي أيȒا شـكل مـن   
احلجر ȝلɂ حرية الرأي، و كذا توقيف الصǶف و اǂاكماǧ اƫسـتمرة للصـǶفيني، و   

 1994ترȫ يف مـارȃ  تشكيل ƨان القراǒة ȝلɂ مستوɁ اƫطابع، و القرار الوزاري اƫش
بشǖن تداوȯ األخبار األمȺية، و هذا األخري يفرȝ ȏلɂ وسائل اȝɋالم نشر فقط ما هـو  

  .)1(من مصدر رƧي
  Ȅع تـدريȺالتعليمية و م ǧǔشȺƫا Ƈدő ر إىلȚȺنه ميكن الǚف ،ȴسبة حلرية التعليȺبال

لتعليȴ، و كذا اƫطالبة اللغاǧ األجȺبية و اȡتياȯ اƫعلمني و األساتذة و األȕفاȯ و إȕاراǧ ا
  .بتوقف اƨامعيني ȝن الدراسة و őديدهȴ بالقتل ما Ɓ يستجيبوا لتعليماőا

  ȋ33 . املرجȜ الساȨǣبن يوǡ رشيد،  – 1
2 -             // ،Ȩǣالسا Ȝاملرج . ȋ32.  



ƧƑاƨƞال ǑƼ ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ ƓǒƓưƿ Ǉة مǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم ƻƿاǍم.  

 Ȩذا احلـƬ اǶȑخرقا و انتهاكا فا Ǝتعت ȨييȒكل هذه الصور من الت .  ǒو الشـي
نفسه بالȺسبة حلرية اɍجتماț اليت Ɓ تعد ưكȺة يف șل التـدهور األمـين و خȒـوȝها    

  .الة الطوارƫǛقتȒياǧ قانون ح
  

 ǯ–  رادȥاأل ȓاȊنǣ لةȎات املتɅرƩو ا ȧقوƩتهاكات اȹا:  
هذه احلقوƁ ȧ يعد Ƭا أƵية . و هي احلȨ يف العمل، حȨ اƫلكية و احلȨ يف الصǶة

تذكر أمام اɍنتهاكاǧ األوىل، فهي مȺعقدة Ǔليا إذ أن التهدƇ و احلرȧ الذي تعرǨȑ لـه  
ريǴ العماȯ إȑافة إىل التسريǴ الذي جنȝ ȴـن إȝـادة   اȺƫشǧǔ اɍقتصادية، أدɁ إىل تس

اƬيكلة و اƨدولة، و كذا تردي اƪدماǧ الصǶية، إذ توجه جل الȺشاȓ الوȕين و التمويل 
إىل ميدان مكافǶة اɋرهاǡ و استعادة الȚȺام و بالتايل őميȈ هذه اƫيادين من اŎهـود  

  .التȺموي
   :ات متعلقة ǣعȶل القȒاǒ اȹتهاك -د 

نذكر أƵها و هي اɍحتجاز اɋداري الذي شهدته اȂƨائر إǭر توقيـف اƫسـار   و 
إȑـافة إىل  ). و يعين احلد من حرية اƫواȕن لفترة Ʈدودة(،  1992اɍنتǺاŸ يف جانفي 

اɍحتجاز دون őمة، و دون Ʈاكمة أو ȝدم توفر شروȓ اǂاكمة العادلة الـيت تكفلـها   
Ȃƨائرية، و قد فتǨǶ السلطاǧ اȂƨائرية مراكـȂ لالȝتقـاȯ   اƫواǭيȨ الدولية و القوانني ا

اɋداري بالصǶراǒ يف șروɍ ȣ إنسانية يف رقان، وادي الȺاموȝ ،ȃني امقل و ȡريها، و 
و قد احتوɁ معتقل رقان مǮال . خصصȺƫ Ǩاȑلي و قياديي اƨبهة اɋسالمية لɌنقاذ اǂلة

 ɂلȝ)2400 (معتقل)1(.  
اǧɍ التعذيǢ أȺǭاǒ اɍستȺطاȧ و اƫعامالǧ السـيǞة يف  إȑافة لذلȬ ميكن ذكر ح

ادȝاǒاǧ "السجون، و هذه اɍنتهاكاǧ تصفها تقارير اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان بŒǖا 
  ".سوǒ اƫعاملة

و يف هذا الصدد ميكن التذكري بǖهȴ و أخطر قȒية șهرǧ نتيجة هذه األوȑاț و 
قȒية اɍختطاȣ أو حاǧɍ اɍختفاǒ اليت  هي تشكل خرقا خطريا حلقوȧ اƫواȺȕني، وهي

  .ارية اƫتعلقة بȺشر األخبار ذاǧ الطابع األمينǯ ǯ د ȇ، وزارة الداخلية، التعليمة الوز – 1
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أصبǨǶ تسمɂ قȒية اƫفقودين، و الذين وصل ȝددهȴ حسǢ مصادر رƧية إىل أربعـة  
 ȣɍǓ)4000  (نسانɋا ȧين حلقوȕرصد الوƫا Ǣمفقود حس)ـية تعهـد   )2Ȓهذه الق ،

تراجـع  ، لي)1998(رئيȄ اƨمهورية ȝبد العȂيȂ بوتفليقة Ɯلها يف محلته اɍنتǺابية لسȺة 
بعد ذلȬ داȝيا األهايل إىل نسيان ذلƮ ،Ȭذرا من توجيه اőɍام إىل القواǧ احلكوميـة،  

  .معتƎا أن كل احلروǡ يقع فيها Ƕȑايا
 ȓار نشاȕتلفة، و يف إǺƫنسان يف تقاريره اɋا ȧين حلقوȕرصد الوƫا Ɂو فيما ير

وا باƨماȝاǧ اƫسـلǶة، و  Ơديد مكان التوقيف، أن الكǮري من هǒɍǘ اƫفقودين قد التǶق
يكون الكǮري مȺهȴ قد قتل و يستدȝ ȯلɂ ذلƜ ȬاƮ ǧɍددة و اكتشافاƫ ǧقابر مجاȝيـة  

ȴőديد هوياƠ يتمكن من Ɓ اياǶȒل ǬǮوي جƠ.  
  : اȹتهاكات ǩتعلǣ ȨالنȊاȓ السياسɄ و العȶل اȹɍتǺاȽ–  Ÿـ 

، أوƬا انتǺاباǧ رئاسية شهدǧ اȂƨائر يف الفترة قيد الدراسة ȝدة مواȝيد انتǺابية
، و هي أوȯ انتǺاباǧ رئاسية تعددية، إɍ أŒا شهدǧ مȒـايقاǧ  1995نوفمƎ  16يف 

كبرية، تعرƬ ȏا اȺƫاȑلون و الȺاخبون اƫوالون ƫرشǶي اƫعارȑة و هذا رȡـȴ وجـود   
بلدا Ǯưلني ȚȺƫمة األمȴ اƫتǶدة و مȚȺمة الوحـدة   73من اƫالحȚني الدوليني من  250

  .ɋفريقية و اƨامعة العربيةا
كانǨ حاƧة يف اŎاȯ السياسي و العمل اɍنتǺاŸ إذ شهدǧ  1997إɍ أن سȺة 

و انتǺابـاǧ   1997جوان  5اŎلȄ الشعيب الوȕين يف (إجراǒ انتǺاباȝ ǧامة تشريعية 
و خروǯ األحȂاǡ السياسية اƫشاركة إىل الشارț يف مȚـاهراƮ23/10/1997   ǧلية 

Ⱥديد بالتȂوير الذي حدǫ يف هذه اɍنتǺاباǧ لصاſ حǡȂ التجمـع الـوȕين   حاشدة للت
  .الدميقراȕي

و اليت شهدǧ أكȝ Ǝدد من  1999أفريل  Ż16 جاǧǒ اɍنتǺاباǧ الرئاسية اƫسبقة لـ 
اƫترشǶني Ƭذا اȺƫصǢ، إɍ أن ستة من اƫترشǶني السبعة انسǶبوا ȝشية اɋقتـراư ،țـا   

ő جعل مصداقية العمليةȂت.  
  

  .ȋ26 . 1993التقرɅر السنوɃاƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان، – 1
2 -                              //              ، // 1999 .  
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  :اȽɍتȶام الدوǣ ƃالوȜȑ يف اجلȂاǝر  - 3
  ɂلـȝ ائرȂƨع يف اȑر إىل كل اهتمام دويل بالوȚȺائرية تȂƨا ǧالسلطا Ǩلقد كان
أنه تدخل يف شǘوŒا الداخليةو تعدي ȝلɂ سيادőا الوȺȕية، حƓ و إن كان هذا اɋهتمام 

Ȃƨائر، و كانǨ احلكومة  ɍ يتجاوز يف بعȐ األحيان ƭرد إبداǒ الرأي حوȯ ما Ʒدǫ يف ا
  .اȂƨائرية تعتƎ أن ما Ʒدǫ يف البالد ɍ يتعدɁ كونه قȒية داخلية Ȍơ اȂƨائريني فقط

أما اهتمام اȚȺƫماǧ الدولية احلكومية، و ȝلɂ رأسها مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة فكان  
من جهة  يف شكل التصرƷاǧ اǺƫتلفة ألميȺها العام Ɵاه ما Ʒدǫ يف اȂƨائر من جهة، و

أخرɁ يف مȺاقشة وȑعية حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر ȝلɂ مستوȺƨ Ɂة حقـوȧ اɋنسـان   
 Ȩائر لديها وزير خارجيتها األسبȂƨا ǨȺيȝ Ǭيف، حيȺدة يف جǶتƫا ȴمة األمȚȺƫ التابعة

  .السيد Ʈمد الصاſ دمƎي
لية و تقريرين أمام Ǔلياǧ متابعة اƫواǭيȨ الدو 1996و قدمǨ اȂƨائر خالȯ سȺة 

Ǣة التعذيȒاهȺة مȺƨ أمام ȯالتقرير الدوري األو  
 ǡنسان و الشعوɋا ȧفريقية حلقوɋة اȺتقريرا أمام اللج Ȭة  (و كذلȺ1996سـ 

  .)1()ببوركيȺافاسو
و نسجل تدخل وزير اƪارجية األسبƮ Ȩمد الصاſ دمƎي أمام الȺدوة الدوليـة  

، )2(1999األمحر يف جȺيـف سـȺة   للصليǢ األمحر و اƬالȯ ) 27(السابعة و العشرين 
 ǫزا ما حدƎمدار القرن  العشرين، م ɂلȝ نساينɋالقانون الدويل ا ǧذكر بانتهاكا Ǭحي

و دȝا . من تصفية ȝرقية لشعوǡ بǖكملها كالبوسȺة و اƬرسȬ، و بعȐ اȺƫاȨȕ اɋفريقية
اسـيني Ƶـا   إىل الوقاية من حاǧɍ انتهاȫ القانون الدويل اɋنساين باȝتماد مبـدأين أس 

 ſد لصاȺنساين،  و التجɋللعمل ا ɂلǮتماد صيغة مȝا إىل اȒا أيȝامن و الشراكة، و دȒالت
ȴهȺم ȯفاȕف و خصوصا األȺو الع ǡايا احلرǶȑ.  

 ȯاŎهتمام الدويل(و يف هذا اɍستعالمية مـن  ) اɍة الدولية اǮميكن أن تذكر بالبع
السـيد مـاريو   : Ȓويتها و اليت ȑمǨ يف ȝ) 04/08/1998إىل  22/07/1998(

 Ȩتغايل األسبƎال Ȅالرئي Ȃالكبارييت من األردن، و السـيد  )رئيسا(سواري Ƈبد الكرȝ و ،
 ȯوجراȡ)دȺƬراكو)من ا ȃري و سيمون فاي و أموȺه ȫوية دونالد ماȒȝ و ،.  
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و التقǨ هذه اللجȺة مع كل فعالياǧ الساحة اȂƨائرية بقصـد تكـوين صـورة    
Ȃƨائر و قدمǨ تقريرها لɊمني العام لɊمȴ اƫتǶدة الـذي قـام   واǶȑة ȝما Ʒدǫ يف ا

  .)3(بȺشره
و ưا كان Ʒسȝ Ǣلɂ هذه اللجȺة أŒا كانƠ Ǩمل يف بادǛ األمر حكما مسـبقا  
 ǒانتما Ǣشتراكية، و هذا بسبɍية اưاد إىل موقف األȺستɍائر، وهو اȂƨيف ا ǫن األحداȝ

ئيȄ الƎتغايل األسبȨ، و الفرنسية سيمون فـاي و  رئيȄ اللجȺة السيد ماريو سواريȂ، الر
إɍ أن ما أشيع أن الـوزير  . دونالد ماȫ هȺري، الذين يȺتمون ألحȂاǡ اشتراكية أوروبية

األوȯ األردين األسبȨ كان له دورا مهما يف خلȨ توازن يف موقف و توصياǧ هذه اللجȺة 
  .لصاſ احلكومة اȂƨائرية

  
 Ƈبد الكرȝ وسـام    يذكر أن السيد ȴقـد تسـل Ȩاألردين األسب ǒالوزرا Ȅالكبارييت رئي

  .2001استǶقاȧ من الدولة اȂƨائرية سȺة 
 1998و قبل زيارة اللجȺة األưية سبقتها زياراǧ أخرɁ للجȂائر جانفي و فيفري 

، و Ǯưلني ȝن الƫƎان )بريطانيا، الȺمسا، لكسمبورȟ(األوربية ) الترويكا(ألȒȝاǒ الǮالǭية 
Ÿمسا األورȺدا، إسبانيا، إيطاليا و الȺفرنسا، ك ǧاناƫن برȝ لنيǮư ǧو زيارا.  

   ȧحقـو țـاȑوǖري احلكومية فقد كان اهتمامها بȡ الدولية ǧماȚȺسبة للمȺبال
اɋنسان يف اȂƨائر مستمرا، حيǬ مارسȑ Ǩغوȕا كبرية ȝلɂ احلكوماǧ اȂƨائريـة، إذ  

و قد . د ȝلɂ هذه التدخالǧ باستȺكاراȑطرǧ هذه األخرية يف كǮري من األحيان إىل الر
  .سببǨ مواقف هذه اȚȺƫماǧ إحراجا كبريا للسلطاǧ اȂƨائرية

   ǧمة العفو الدولية، الفدرالية الدوليـة لرابطـاȚȺم ،ǧماȚȺƫهذه ا ȴأه Ǩو كان
و مȚȺمة Ʈققـون  ) هيومن رايǨ ووتȈ(حقوȧ اɋنسان و مرصد مراقبة حقوȧ اɋنسان 

 .ذه اȚȺƫماƭ ǧتمعة ما يسمɂ بالكتاǡ األسود حوȯ اȂƨائربال حدود، حيǬ أصدرǧ ه
    .و سȺتȺاوȯ مواقف هذه اȚȺƫماǧ بالتفصيل يف هذا الفصل

  
  

  .ȋ22 . 1996التقرɅر السنوɃاƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان، – 1
2 –   Mission permanente auprès de l'office de l'ONU et des Organisations internationales en 

Suisse,   
                       intervention de monsieur Mohamed Salah Dembri, Genève 02 novembre 1999  

ان3 ɋا ȧ حلق ȕ ال ƫالا ق 1999ال
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ƆاǮال ǬǶǤيف   : امل ȷساȹɋا ȧقوǵ تهاكاتȹو الدولية و اȦة العȶȚمن  
  ".Ȓǵوǿ داȴǝ و اȢȊȹاȯ مستȶر" :اجلȂاǝر 

  
   :مواقȤ منȶȚة العȦو الدولية   – 1

   ȧحقـو ǧايا انتـهاكاǶȑ نȝ ا تدافعŒا أőمة العفو الدولية يف أدبياȚȺم ȯتقو
 ،ȴاياهȒن قȝ تدافع ɍ نسان وɋدام "اǺاه استƟ ذ أي موقفǺتت ɍ مة العفو الدوليةȚȺفم

  ɍ ـاŒǚة، فǶسلƫالسياسية ا ǧاȝماƨاليت ترتكبها ا ǧنتهاكاɍا ȏف، و هي إذ تعارȺالع
ȝماƨل هذه اǮƞ ȣقلقهـا     تعتر Ǭـȝتوليها أي صفة خاصـة، إذ تتصـل بوا ɍ و ،ǧا

بالǶȒايا، و من ميكن أن يكونوا من الǶȒايا، و ȡايتها تعȂيȂ مراȝاة احلـد األدƅ مـن   
  )1("اƫعايري اɋنسانية

و نذكر أن من بني التسمياǧ اليت أȕلقȝ Ǩلɂ اȚȺƫمة أŒا أكƎ وكالة أنبـاǒ يف  
هاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائـر جنـدها متȒـمȺة يف    العاƬ ،Ɓذا فǚن مواقفها من انت

تقاريرها السȺوية أساسا و الشهرية و يف بياناőا اليت تصدرها من حني ɇخر، و Ƭذا فـǚن  
  .أي انتهاȫ حلقوȧ اɋنسان مهما كان بسيطا إɍ و جند له أǭرا فيها
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تعلـȨ  إن أهȴ اɍنتهاكاǧ اليت ركȝ ǧȂليها مȚȺمة العفو الدولية، هي كل مـا  
  ǧواȺهذه السـ ǧيف احلياة، إذ شهد Ȩرأسها احل ɂلȝ األساسية و ǧ1992(باحلريا-

1999 (  ɂلـȝ ونȺȕواƫا ȏإذ تعر ،ȧنسان من خرɋا ȧأخطر ما ميكن أن تعرفه حقو
اختالȣ مستوياȴő اɍجتماȝية و أȝمارهȴ و جȺسهȴ إىل القتل الفـردي و اƨمـاȝي و   

و الـتفجري  ) اƫذابǴ اƨماȝيـة (بالرصاȋ إىل اŎازر بوسائل Ưتلفة من الذبǴ إىل الرمي 
  .بالقȺابل

و اƫالحȘ أن مȚȺمة العفو الدولية قبل أن تǖيت ȝلɂ ذكر مواقفها ưا Ʒدǫ يف اȂƨائـر،  
فŒǚا تذكر بالوȑع السياسي العام يف اȂƨائر مرورا بوقف اƫسار اɍنتǺـاŸ، و اسـتقالة   

  .ارǛرئيȄ اƨمهورية، و إȝالن حالة الطو
  
  
 Ǖ–  تɍتياȡɋياة(اƩيف ا ȨƩا ȫتهاȹا: (   

سواǒ اȡɍتياǧɍ اليت تعرƬ ȏا أفراد قواǧ األمن ȝلɂ أيدي اƨماȝاǧ اƫسلǶة، 
 ȫنتهاɍاألمن، و هذا ا ǧتلف قواƯ أيدي ɂلȝ فني معهاȕتعاƫو ا ǧاȝماƨأو أفراد هذه ا

العفو الدولية هو ما تطلȝ Ȩليه القتل يكون أȺǭاǒ كمائن أو مداƵاǧ، إɍ أن ما يǮري مȚȺمة 
التعسفي أو اȝɋدام خارǯ نطاȧ القȒاǒ، وهو ما Ơمله اȚȺƫمة ƫسǘولية قواǧ األمـن،  

ȴا إيقافهŒمكاǚما كان بȺة بيǶسلƫا ǧاȝماƨاليت قد تقتل أفراد ا.  
 ǧɍتياȡɍولية يف هذه اǘسƫا ȯمة العفو الدولية حوȚȺة إشكالية مهمة تطرحها مƣ

واǒ الفردية أو اƨماȝية، يف بعȐ األحيان تشري إىل اɍلتباȃ الذي تǮريه ȕـرȧ القتـل،   س
حيǬ تذكر اȚȺƫمة أن اƨماȝاǧ اƫسلǶة ȝادة ما تȺفذ ȝملياőا و أفرادها يرتدون الـȂي  
العسكري أو زي قواǧ األمن، و هذا حƓ تسهل تلبيȄ العملياƬ ǧذه األخرية، بيȺمـا  

ية أيȒا يف زي مدين و باستعماȯ سياراǧ مدنية، و Ƭذا يصـعǢ  تتدخل القواǧ احلكوم
Ơديد اƫسǘولية، ưا حدا باȚȺƫمة إىل تذكري السلطاǧ اȂƨائرية بوجوǡ تذكري أȝواŒـا  
باƫعايري الدولية اƫتعلقة باستǺدام األسلǶة الȺارية من جانǢ اƫوșفني اƫكلفـني بتȺفيـذ   

  ǣ ɍ .1994 . ȋ02د مȸ وǵ Ȝȑد للقȜȶ و العنȤ :مȚȺمة العفو الدولية، اȂƨائر  – 1
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Ǯرية اليت Ơدǫ أȺǭاǒ تدخل هǒɍǘ اƫوșفني، و إȝدام القانون، و هذا نȚرا للتجاوزاǧ الك
ȴƬتقاȝة بعد اȑعارƫ1(أفراد من ا( ǫحداǖالشهرية ك ǫاألحدا Ȑمة ببعȚȺƫا تذكر اȺو ه ،

 ȨقيƠ اŒǖري بشƶ Ɓ شوائية، وȝ Ǩالقتل كان ǧملياȝ أن Ɂتر Ǭسجن سركاجي، حي
،Ȅة، الرايǶلȕ ازر بنƭ ولية، و كذاǘسƫديد اǶكايف لت    Ǭان حيـȂليـȡ ،سيدي محاد

تذكر اȚȺƫمة أن هذه اȺƫاȨȕ كانǨ تقع بالقرǡ من ǭكȺاȝ ǧسكرية، و Ɓ يتȴ التـدخل  
  .إɍ قبل فواǧ األوان، ưا Ʒمل السلطاǧ مسǘولية التǺاذȝ ȯن محاية اƫواȺȕني اƫدنيني

يف هذا الشǖن نذكر بȺقطتني هامتني كانتا Ʈور خالȣ بني السلطاǧ اȂƨائرية و 
  :مȚȺمة العفو الدولية 

أن اȚȺƫمة تسمي اƨماȝاǧ اƫسلǶة ƛماȝـاǧ اƫعارȑـة السياسـية    : ǕوƬا  
اƫسلǶة، و هذا ưا ƶعل اȚȺƫمة تȒفي شيǞا من الشرȝية ȝلȝ ɂمل هذه اƨماȝـاǧ إذ  
تصفها باƫعارȑة السياسية اƫسلǶة، و يف مواȕن أخرɁ جند أن مȚȺمة العفو الدوليـة و  

 ɍ اŒǖالـيت   ك ǧـاȝماƨا ȯإسالمية إذ تقو ǧاȝفعال مجا Ǩليس ǧاȝماƨن هذه اǖتقر ب
، و رȴȡ إشارة اȚȺƫمة يف بعـȐ األحيـان إىل   )1("اɋسالمية"تطلȝ Ȩلɂ نفسها تسمية 

مواقف قياداǧ اƨبهة اɋسالمية لɌنقاذ اǶȺƫلة و ȝالقاőا ŏذه اƨماȝاǧ مـن جهـة، و   
  .قوم ŏا من جهة أخرɁتبȺيها للكǮري من األȝماȯ اليت ت

أن مȚȺمة العفو الدولية كانǨ تذكر ما Ʒدǫ يف اȂƨائر من ȝملياǧ القتل  :ǭاȹيا 
   ǧأبـد Ǭدنيني حيـƫا ȣاألمن، و القتل يف صفو ǧقوا ȣو تفصل بني القتل يف صفو
انشغاƬا أكǮر من مرة بالوȑع الذي وصل إليه اƫدنيون، و دǨȝ اƨماȝاǧ اƫسـلǶة إىل  

اȯ اƫدنيني، و هذه القȒية كانƮ Ǩل خالȣ بني اȚȺƫمة و السلطاǧ اȂƨائرية ǢȺƟ اȡتي
Ǯưلة يف اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان الذي يرɁ أن اȚȺƫمة و كŒǖا ƟيȂ اȡتيـاȡ ȯـري   
اƫدنيني أو أن اȡتياɍ ȴƬ يدخل ȑمن انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان و ȝلɂ رأسها احلـȨ يف  

  .)2(اƫواǭيȨ الدوليةاحلياة اƫكفوȯ من ȕرȣ كل 
  

 ǡ–  تɍعتقاɋا :  
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شهدǧ هذه الفترة اȝتقاǧɍ باȣɍɇ، ابتدأǧ أوɍ باȝتقاȯ السلطة ألكǮر مـن  
ȝشرة ȣɍǓ من مȺاȑلي اƨبهة اɋسالمية لɌنقاذ، اȝتقـاɍ إداريـا، و Ź وȑـعهȴ يف    

ǧ معتقالǧ يف الصǶراȝ ǒلɂ بعد ȣɍǓ الكلمتراȝ ǧن اȂƨائر العاصمة و ȝـن مقـرا  
سكȺاهȴ دون őمة و دون Ʈاكمة و يف șروȣ قاسية، باȑɋافة إىل صعوبة زيارȴő مـن  

ȴاميهƮ إخبار ɍ و ȴو دون إخباره ،ȴأهاليه ȣرȕ.  
. يومـا  12و نذكر أن مرسوم حالة الطوارǛ قد مدد فترة احلبȄ اɍحتياȕي إىل 

ذا الشكل مـن اȝɍتقـاȯ   إɍ أن هذه الفترة Ơ Ɓترم، و قد أدانǨ مȚȺمة العفو الدولية ه
 ،ȯتقاȝɍن أماكن اȝ خبارɋحتجاز السري أو الطويل دون اɍا țداري و كذا كل أنواɋا

، و ذكـرǧ  )اƫفقود(و يف أحيان كǮرية نفي اȝɋتقاư ،ȯا ƶعل اƫعتقل يف حكȴ اǺƫتفي 
Ⱥǭـاǒ  تقارير اȚȺƫمة اǺƫتلفة إȑافة إىل Ɵاوز مدة احلبȄ اɋحتيـاȕي، سـوǒ اƫعاملـة أ   

اɋستجواȝ ،ǡدم توجيه التهمة، و ȝدم التقدƇ للمǶاكمة، و هذا ȕبعا كله Ưالف ƫـا  
  .نصȝ Ǩليه مواǭيȨ القانون الدويل حلقوȧ اɋنسان

 ǯ–  ل العدالــةȶع:   
   ȴـر يف جـرائȚȺاصة اليت تتوىل الƪا ȴاكǂا ǒإنشا Ź ،Ǜالن حالة الطوارȝبعد إ

ية، هذه اǂاكȴ ترɁ مȚȺمة العفو الدولية أŒا كانǨ اɋرهاǡ و ơريǢ اƫمتلكاǧ العموم
   ȧها القانون الـدويل حلقـوȺمȒاكمة العادلة اليت يǂا ȓالفة لشروƯ ȣروș تشتغل يف

سȺة، و إصـدار   16اɋنسان، فبعد أن ơ ŹفيȐ اƫسǘولية يف اƨرائȴ اƫذكورة Ǔنفا إىل 
هذه اǂـاكȴ كانـǨ تصـدر    ، فǚن 1993األحكام ȝلɂ اƨرائȴ اليت وقعǨ قبل سȺة 

أحكامها بسرȝة فائقة، دون القيام بالتǶقيقاǧ الالزمة و ɍ السماح بتوكيل Ʈامني ȝـن  
  . اƫتهمني

، أحكاما باȝɋدام 1992سȺة ) مدنية و ȝسكرية(و قد أصدرǧ اǂاكȴ اȂƨائرية 
 ɂلȝ19   األمـن ǧقـوا ɂلȝ ǧيف هجوما ȫشتراɍصا بتهمة اǺ1(ش(  ɂلـȝ 600، و 

  .دون مراȝاة اƫعايري الدولية يف احلȨ يف Ʈاكمة ȝادلة 1995اȝɋدام إىل سȺة شȌǺ ب
  

1 – ȚȺم Ȩائǭتلفةتعبري ورد يف وǺƫمة العفو الدولية ا. 
2 –  ONDH, contre rapport : « Amnesty internationale et l’Algérie :l"empire des réseaux au service   

                                                                                        de l'Ingérence ». Février 1998.  
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   :التعذɅب و سوǒ املعاملة  –د 
كانư Ǩارسة التعذيǢ حسǢ تقارير مȚȺمة العفو الدولية، تتȴ يف اƫعـتقالǧ و  

فردنا السجون أو أȺǭاǒ فترة اȝɍتقاȯ سواǒ احلبȄ اɍحتياȕي أو اɍحتجاز السري، إɍ أنȺا أ
   ǧمـاȚȺم ɂفرد تسـعȺم ȯاȒاهتمام و ن ȯاƭ كونه ،țوȑوƫية هذا اƵدا خاصا ألȺله ب
حقوȧ اɋنسان للقȒاȝ ǒليه، بȺاǒا ȝلɂ اɍتفاقياǧ اƫتعددة بشǖن مȺاهȒة التعذيǢ، و كذا 

  .)2(اƫعامالǧ اƫشيȺة أو السيǞة و احلاȕة من الكرامة اɋنسانية
بȺاȝ ǒلɂ مصادرها يف اȂƨائر ƭموȝة مـن أشـكاȯ    و تورد مȚȺمة العفو الدولية  

 Ǣائـر بـني الفتـرة     –التعذيȂƨتفي من اƸ مة أنه كادȚȺƫو  1989(و الذي تذكر ا
هذه األشكاȯ ميكن وصـفها أŒـا    –لوɍ ما ȝرفته اȂƨائر من أوȑاț استȺǮائية ) 1991

مـاǧ بشـŒǖا مـن    أشكاȯ تعذيǢ جȂائرية، تقوȯ مȚȺمة العفو الدولية أŒا تلقǨ معلو
اƫعتقلني و من أسرهȴ و Ʈاميهȴ، و من األȕباǒ الذين شـاهدوا أو فǶصـوا ȑـǶايا    
 ɂلȝ األمن العسكري ȯو رجا ȫة و الدرȕارسا من قبل الشرư أنه كان ȯو تقو ،Ǣالتعذي

و أكǮر أساليǢ التعذيǢ اليت تستǺدمها قواǧ األمن . " نطاȧ واسع يف شƓ أرجاǒ اȂƨائر
حيǬ يتȴ تقييد اƫعتقل إىل دكة، و حشر قطعة من القماȇ )" الȺشاȣ(سلوǡ شيوȝا هو أ

يف فمه، و من Ż تصǢ مقادير كبرية من اƫياه القذرة اǺƫلوȕة بسوائل التȚȺيف أو ȡـري  
 ǢيȒمن ق Ȩعتقل إىل دكة بل يعلƫيربط ا ɍ واد الكيميائية و يف فمه، و أحياناƫمن ا Ȭذل

قدميه اƫقيدة معا، و تتمǮل أساليǢ التعذيǢ األخرɁ يف إحـراȧ  مير بني ركبتيه و يديه و 

 Ǣصباح اللهƞ الشاليمو"البشرة" ǒاȒȝالكهربائية إىل األذنني، و األ ǧو توجيه الصدما ،
  țـاȑعصمني، أو يف أوƫمن ا Ȩو التعلي ȴسƨاحلساسة يف ا ȨȕاȺƫريها من اȡ اسلية وȺالت

Ⱥƨا ǒيذاɋويلة، و اȕ ǧملتوية لفترا  ɂلـȝ خصوصا ǡرȒو العصي و ال ǧجاجاȂسي بال
الرأȃ و األȒȝاǒ التȺاسلية، و التهديد بالقتل، و اȝɋدام الوƵي، كما كـان اƫعتقلـون   
   Ǩو قـد تلقـ ،ǡقاǮƞ ȴأو أرجله ȴأو أقدامه ȴهورهș يف ǡقوǮال ǫحداɋ ونȑيتعر

جȂ نتيجة للتعـذيǢ  مȚȺمة العفو الدولية أنباǒ تفيد بǖن ȝشراǧ اƫعتقلني قد توفوا يف احل
  .)1(1992مȺذ بداية 

  .1993التقرɅر السنوɃة العفو الدولية،مȚȺم – 1
  .من العهد الدويل اƪاȋ باحلقوȧ اƫدنية و السياسية ư8ارساȺƢ ǧعها اƫادة  – 2

  .1993.التقرɅر السنوɃ:راجلȂاǝمȚȺمة العفو الدولية، – 1
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 ǧɍحا ǧعامالƫة هذه اǶص ɂلȝ مة العفو الدولية للتدليلȚȺو يف كل مرة تورد م
متعددة ألشǺاȋ تعرȑوا Ǯƫل هذه األصȺاȣ من التعذيǢ و اƫعامالǧ السـيǞة اƫشـيȺة   

  :)2(ومȺها
صـمة يف  حالة اƫسمɂ سعدان  حساين،  إبـن Ʈـامي  اȝتقـل يف  مƕلـه  بالعا     -

، Ż إىل إدارة الشـرȕة  "بشاȕوناȣ"، و حوȯ إىل مدرسة الشرȕة 13/11/1993
  .اƫركȂية ƫدة شهرين تعرȏ فيهما لكل أشكاȯ التعذيǢ اƫذكورة سابقا

، من Ʈـل ȝملـه Ż   25/05/1994و حالة شاǡ يف العشرين من ȝمره اȝتقل يف  -
Ż ،Ǣاألسالي ȄفȺب ǡذȝ Ǭين، حيȕالو ȫإىل مقر الدر ȯة حوȕإىل إدارة الشر ȯحو 

و يف كـل تلـȬ الفتـرة Ɓ    . اƫركȂية و تلقɂ نفȄ أشكاȯ التعذيǢ حƓ فقد وȝيه
يتǶصل أهله ȝلɂ أي معلوماȺȝ ǧه رȴȡ ترددهȴ اƫستمر ȝلـɂ مراكـȂ الـدرȫ و    

، 17/05/1994وحالة الطبيǢ نور الدين Ŏداين الذي ألقي ȝليه القبȐ يف .الشرȕة
وقد احتجǨƠ Ȃ الȚȺر حـȂ .  Ɠ الشرȕة بȺاǒا ȝلɂ استدȝاǒوذلȬ بعد ذهابه إىل مرك

17  ȯتقـاȝɍا ȯوهدد بالقتل خال ،ǧدة مراȝ Ǣللتعذي ȏو حالـة  .جويلية، وتعر
، و الذي تعرȏ 19/07/1994األستاذ اƨامعي ȝلي سعد موɍي الذي اȝتقل يف 

ي للتعذيǢ و اɍساǒة ȕيلة شهر من اȝتقاله، و Ɓ يعرȝ ȏلɂ الفȌǶ الطـيب الـذ  
  .ȕالǢ به Ʈاميه

    ) :املȦقودȸɅ(اǹɍتȦاȽ–  ǒـ 
، حيǬ ترɁ مȚȺمة العفـو الدوليـة أن   1995أخذǧ القȒية بعدها الكبري سȺة 

 ȋاǺمن األش ǧاǞƫفقودين(اƫـذ   )اȺم Ȭوذلـ ،ȴهȺȝ ǧأي معلوما ȴأهاليه Ȩيتل Ɓو ،
ǒ صǶفيني بعد اȝتقاȴƬ،  قد بقوا دون معلوماȺȝ ǧهȴ مȺذ اȝتقاȴƬ، كما تشري إىل اختفا

،و تǘكد اȚȺƫمة أن بعȒهȴ وجد مقتـوɍ، يف   )1(اȝتقاȴƬ يف ماي و جوان يف العاصمة 
حني تذكر أن السلطاǧ اȂƨائرية تقوȯ أن هǒɍǘ اختطفوا من ȕرȣ اƨماȝاǧ اɋرهابية، 

مكاتȝ Ǣلɂ مستوɁ الوɍياǧ و ȝلـɂ مسـتوɁ    1997إɍ أن السلطاǧ فتǨǶ سȺة 
شكاوي ȝائالǧ اƫفقودين، إɍ أŒا استمرǧ يف نفي مسǞوليتها ȝن  وزارة الداخلية لتلقي

  .اختفائهȴ، و ترɁ أȴŒ قتلوا يف مواجهاǧ مع قواǧ األمن

  .ǣ ɍ1994د مȸ وǵ Ȝȑد للقȜȶ و العنÛȤ:اجلȂاǝرمȚȺمة العفو الدولية، – 1
  .1999التقرɅر السنوɃ  اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان، – 2
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و قد Ź حسǢ اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان حصر ȝدد اƫفقـودين يف أربعـة   
Ư ȣɍǓتف، مع تسجيل تȺاقȝ Ȍدد حاǧɍ اɍختفاǒ، و ȝدم قيام احلكومة اȂƨائريـة  

țوȑوƫيف هذا ا ȨقيƠ أي ǒجراǚ2(ب(.  
  
  :التȒييȨ علɂ الǶȎاȥة  –و 

لقد كانǨ اɍنتهاكاǧ يف هذا اƫيدان متȺوȝة، فǚذا أمكن اȝتبار اȡɍتياǧɍ الـيت  
تعرƬ ȏا الصǶفيون و العاملون يف القطاț اȝɋالمي من ȕرȣ اƨماȝاǧ اƫسلǶة جǒȂا 

ديد Ɵاه رجاȯ اȝɋالم، و ȕالǨ حƓ باȝة من هذه اɍنتهاكاǧ، فŒǚا مارسǨ أيȒا الته
الصǶف و كل من وجدǧ بيده صǶيفة، من جهتها قامǨ السلطاǧ باحتجاز صǶفيني 
بسبǢ نشر معلوماǧ تتعلȨ بالوȑع األمين، و أوردǧ مȚȺمة العفو الدولية يف تقاريرهـا  

ة إىل اǺƫتلفة بعȐ احلاǧɍ من اȡɍتياȯ، و اɍختطاȣ اليت تعرƬ ȏا صǶفيون، إȑـاف 
توقيف الكǮري من الصǶف خاصة بعد صدور التعليمة الوزارية اليت ȺƢع تȺاوȯ أنباǒ الوȑع 
    Ȑمة العفـو الدوليـة بعـȚȺم Ǩمőية، و قد اƧر ǧبعد صدورها من جها ɍاألمين إ
الصǶف اȂƨائرية باƲɍياز حيȺا، و التȂام الصمǨ أحيانا، خوفا من اɋجراǒاǧ اليت قـد  

ȴفهǶص ɂلȝ فيني  .تسلطǶالص Ȑايا بعȒق ȯاوȺدم تȝ سالميني"وɋا "  Ǩـȑالذين تعر
ȫلالنتها ȴحقوقه . ȯفي مجاǶالص ȣية اختطاȒها قȺم ،ǒɍǘن هȝ ǯاذƴ مةȚȺƫو تذكر ا

الدين فǶاصي من ȕرȣ قواǧ األمن بالقرǡ من مƕله، و قȒية  خالد قرجومة الصǶفي 
، 1995يف مكان سري يف أكتوبر بصǶيفة العاƁ السياسي و الذي اȝتقلته قواǧ األمن 

، و الذي اختطف من 1997و الصǶفي ȂȝيȂ بو ȝبد اهللا من نفȄ الصǶيفة يف فيفري 
و قد ذكر الكǮري من الصǶفيني اȂƨائريني بصفة ȡـري رƧيـة أŒـȴ    . مƕله و Ź إخفاǗه

يعرفون أن قواǧ األمن هي من قامǨ باختطافه، لكȺهƁ ȴ يكونوا مستعدين للمǺـاȕرة  
  . )1(ر مǮل هذه األخباربȺش

و قد اȝتǧƎ اȚȺƫمة اƫعتقلني من الصǶفيني بسبǢ ما نشروه يف صǶفهȑ ȴمن 
سجȺاǒ الȒمري أو سجȺاǒ الرأي و ȕالبǨ باȕɋالȧ الفوري لسراخهȴ، و نذكر ƴوذجـا  

  .1996التقرɅر السنوɃمȚȺمة العفو الدولية، – 1
  .1999التقرɅر السنوɃ  اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان، – 2
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الذي   La Tribuneشويف العماري من صǶيفة ɍتريبني ) الكاريكاتوري(لذلȬ حالة الرسام 
  .)2(1996جويلية  04أوقف يوم 

 ȁ–  ɁرǹǕ تهاكاتȹا:   
   ǧالسـلطا ǨعـȺم Ǭالتجمع، حي ȨƜ Ȩمة العفو الدولية ما يتعلȚȺها مȺتذكر م
   Ȑبعـ Ǩاليت كانـ ǧاȕشاȺري من الǮع األمين الكȑو الو Ǜحالة الطوار ȴكƜ ائريةȂƨا

  ǧاȕع نشـاȺƞ Ȭذل ɂلȝ ا، و تدللŏ تريد القيام ǧمعياƨو ا ǡاȂمجعيـة را (األحǯ ( و
   ȴőمعـاƟ Ȩمن التجمع أو تفريـ ȴعهȺفقودين، و مƫا ǧائالȝ معيةƨ تمادȝɍا ǴȺدم مȝ

  .بالقوة
و قد ذكرǧ اȚȺƫمة انتهاكاǧ تتعلȨ بالȺشاȓ السياسي و بالعمليـة اɍنتǺابيـة   

و ) شهر جـوان (اȚȺƫمة إىل إجراǒ انتǺاباǧ تشريعية  )3(خصوصا، حيǬ تطرقǨ تقارير
وȯ التجمع الوȕين الدميقراȕي ȝلɂ األȡلبية يف كلتيهما، و أشارǧ و حص) أكتوبر(Ʈلية 

  .إىل تشكيلة أحȂاǡ اƫعارȑة يف تȂوير اɍنتǺاباȝ ǧلɂ نطاȧ واسع
و ميكن إدراǯ خرǓ ȧخر ƫواǭيȨ حقوȧ اɋنسان ارتكبته السلطاǧ اȂƨائريـة و  

وȝة من ȕاليب اللجـوǒ  يتعلȨ باحلȨ يف اللجوǒ السياسي، إذ تتهمها اȚȺƫمة أŒا أȝادƭ ǧم
  Ź دة فقـدǶتƫا ȴمɊني التابعة لǞة السامية لالجȚافǂا ȴعيتهȑبو Ǩترفȝالسياسي الذين ا

Ǣو التعذي ȯتقاȝɍإىل ا ȴهȑأمام وجود خطر تعر ،ȴŒإىل بلدا ȴőادȝإ.  
   :Ơركات املنȶȚة ƟاȻ ما Ʒدǫ يف اجلȂاǝر  – 2

اكاǧ حقـوȧ اɋنسـان يف اȂƨائـر،    يف إȕار انشغاȯ مȚȺمة العفو الدولية بانته
ƠركǨ اȚȺƫمة وفƭ Ȩموȝة من اɇلياǧ يǖيت ȝلɂ رأسها العمل اȝɋالمي الـذي كـان   
يهدȣ إىل إȝالم و ƠسيȄ الرأي العام Ʈليا و دوليا ŏذه اɍنتهاكاǧ، و هذا بقصد إƶاد 

ǧاحلريا Ȩا يف حőاوزاƟ ȣيقاɋ ائريةȂƨا ǧالسلطا ɂلȝ غطȒاميكية للȺاألساسـية و   دي
  ،ȴفني معهـȕتعاƫة أو اǶسلƫا ǧاȝماƨأو أفراد ا ،ȴهȺدنيني مƫا ǒيها، سواȺȕواƫ ȧاحلقو
حيǬ كانǨ تلǴ اȚȺƫمة ȝلɂ احلكومة اȂƨائرية ȝلɂ احترام اƫعايري الدوليـة يف التعامـل   

 ǫدƠ Ǩاليت كان ǧواجهاƫا ǒاȺǭداري أو داخل السجون، أو أɋا ȯتقاȝɍا ǒاȺǭأ ǒبني سوا

  .Ȯ .1997.  ȋ23اȷ املدȹيوɅ ȷتساقطوȷ يف Ƚوة Ǖعȶاȯ العنȤ املتȎاعدةالس:اجلȂاǝرمȚȺمة العفو الدولية،  - 1
  .1996. لȦاǝدة الɄȦǶȎ شوقɄ العȶاƠ (Ƀǿرȫ(مراسالت  ،//                    – 2
3 -      //           //،  Ƀر السنوɅ1998التقر.  
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قواǧ األمن بǖسالكها اǺƫتلفة و هذه اƨماȝاǧ، فȑǚافة إىل التقـارير السـȺوية الـيت    
تصدرها اȚȺƫمة فŒǚا خصǨ اȂƨائر و هذا يف األوȑاț اليت كانǨ ترɁ أŒـا تسـتدȝي   
Ơركا أمȺيا و خاصا ƞجموȝة من التقارير، تتȺاوȯ احلاȯ العام حلقوȧ اɋنسان يف اȂƨائـر  

  .ȝا Ʈدداأو تتȺاوȯ موȑو
و من ȑمن اɇلياǧ اليت استعملتها اȚȺƫمة إىل حد ما، هـي الȂيـاراǧ بقصـد    
التǶقيȨ يف التجاوزاǧ و اɍنتهاكاǧ اليت تتعرƬ ȏا حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائـر، إɍ أن  
هذه اɇلية كانƮ Ǩدودة أمام رفȐ السلطاǧ اȂƨائرية الترخيȌ لȂيارة اȚȺƫماǧ الدولية 

  .رفȐ التǶقيȨ الدويل، معتƎة ذلȬ تدخال يف شǘوŒا الداخلية ȡري احلكومية، و
،  فǚن اȚȺƫمـة كانـǨ   1994و إذا كانǨ الȂياراǧ قد توقفǨ مȺذ أوǧ سȺة 

   ǧا بواسطة مراسلة مجيـع السـلطاőɍائرية بانشغاȂƨا ǧالسلطا ȟإبال ɂلȝ تعمل دائما
őلباȕ هاȡنسان، و إبالɋا ȧحقو țوȑوƞ الصلة ǧنالعمومية ذاǖتكررة يف هذا الشƫا ا.  

 Ǩȑالذين تعر ȋاǺن األشȝ țعروفة يف الدفاƫمة أحد سبلها اȚȺƫا Ǩو قد سلك
حقوقهȴ لالنتهاȫ، و هو القيام باحلمالǧ اƫركȂة و اليت تعمل اȚȺƫمة ȝلɂ حǬ أȒȝائها 

ƫا ǧاǒجراɋاذ اơا ɂلȝ هاǮية بقصد حȺعƫائرية اȂƨا ǧراسلة السلطاƞ هتمنيƫاسبةأو اȺ.  
  ȴاألمـ ǧǔاه هيƟ ائرȂƨع اȑمة العفو الدولية يف كل مرة تذكر بوȚȺم Ǩو كان
اƫتǶدة اƫتǺصصة يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان، و ذلȬ بتǖييد ȝمل هذه اƨهـاǧ و دȝـوة   

  .السلطاǧ اȂƨائرية للتعاون معها خدمة حلقوȧ اɋنسان يف البالد
، 1992يف سـȺة  : ها زمȺيا و سȺتȺاوȯ هذه التǶركاǧ تسلسليا، و حسǢ توقيت

  ǧإصدار تعليمـا ɂلȝ هǮƠ نسانɋا ȧمة العفو الدولية رسالة إىل وزير حقوȚȺم Ǩوجه
    Ǜبـادƫاصـة باƪـدة اǶتƫا ȴمة األمȚȺم Ȩيǭن احترام مواǖاألمن بش ǧصارمة إىل قوا

ون، و األساسية ɍستǺدام القوة و األسلǶة الȺارية من جانǢ اƫوșفني اƫكلفني بǚنقاذ القان
ردǧ الوزارة ȝلɂ هذه اƫذكرة ȝلɂ أن حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر ȚƠـɂ بـاɍحترام، و   

  .وȝدǧ بǚرساȯ نسǸ من الوǭيقة اƫذكورة إىل السلطاǧ األمȺية
و يف شهري مارȃ و ديسمƎ من نفȄ السȺة زار مȺدوبون ȝن اȚȺƫمة اȂƨائر، و 

Ǯاǧ معهȴ حوȯ القȒايا اليت تـǮري قلـȨ   قابلوا ȝددا من الوزراǒ اƫسǘولني و أجروا مباح
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   Ǵتسـم Ɓ ائرية يف شهر جـوانȂƨا ǧأن السلطا ɍنسان، إɋا ȧمة يف ميدان حقوȚȺƫا
   ɂلـȝ țـالȕɋا ɍ لة وǶȺƫنقاذ اɌسالمية لɋبهة اƨاكمة قادة اƮ راقبةƞ مةȚȺƫا ŸدوȺƫ

Ȩائǭائرية تعر. الوȂƨيف شهر ماي مذكرة إىل احلكومة ا Ǩن و أرسلǖن قلقها بشȝ فيها ǡ
 ɍ مة وő داري دونɋا ȯتقاȝɍعتقلني، و اƫة معاملة اǒو إسا ،ȋبالرصا ȯȂدنيني العƫقتل ا

  .)Ʈ)1اكمة و أحكام اȝɋدام، و Ɓ تتلȨ اȚȺƫمة أي رد حوȯ هذه اƫذكرة
، و أمام تȂايد تدهور وȑع حقوȧ اɋنسان، حيـǬ امتـدǧ   1993و يف سȺة 
 ȯتياȡɍا ǧملياȝ Ǣايا األجانȝاألقل 60(إىل الر ɂلȝ صاǺيـة،   )شȺمه ǧـاǞو قتل ف ،

ȴريهȡ فني وșامني، موƮ ،فينيǶمة العفو الدوليـة مـذكرتني إىل   . صȚȺم Ǩو قد وجه
تـدهور أوȑـاț   : اȂƨائر : السلطاǧ اȂƨائرية األوىل يف شهر مارȃ و كانǨ بعȺوان 

Ǜل حالة الطوارȑ نسان يفɋا ȧانية يف)2(حقوǮـوان     ، و الȺبع Ǩشهر أكتـوبر و كانـ
، و يف مراسـلة للسـلطاǧ   )3(إȝداماǧ بعد Ʈاكماǧ جائرة، ȝدالة زائفـة : اȂƨائر (

اȂƨائرية بشǖن زيادة و انتشار ưارسة التعذيȝ Ǣلɂ أيدي قواǧ األمن مذكرة إياهـا أن  
Ȃƨائـر  استǺدام التعذيǢ يعد انتهاكا للدستور اȂƨائري و اƫعاهداǧ الدولية اليت ǮƢـل ا 

ǧعاهداƫا Ȭتل ɂȒقتƞ يةƧا الرőاماȂبالت ǒائرية للوفاȂƨاحلكومة ا Ǩȝرفا فيها، و دȕ.  

    ǧليهـا السـلطاȝ Ǩطوة اليت أقـدمƪا Ǩمة العفو الدولية قد حيȚȺم Ǩو كان
  Ǩكانـ Ǭدام، حيȝɋقوبة اȝ فيذȺلت Ǩقǘƫا ȣيقاɋتعلقة باƫة، و اȺائرية يف هذه السȂƨا

  .وة يف تقاريرها السȺوية لȝɊوام الالحقةتشري إىل هذه اƪط
، ȕالبǨ مȚȺمة العفو الدولية السلطاǧ اȂƨائرية بـالتǶقيȨ يف  1994و يف سȺة 

ǧɍتياȡɍاألمن من القيام با ǧع قواȺƫ اسبةȺƫا ǧاǒجراɋاذ اơالقانونية، و ا ǧو . التجاوزا
سـتفادة كـل   دǨȝ السلطاǧ لوȑع حد لالȝتقاȯ السري و للتعـذيǢ، و ȕالبـǨ با  

 Ǩادلة و ترجȝ اكمةƮ اصة، منƪا ȴاكǂا ȣرȕ دام منȝɋبا ȴليهȝ كومǂا ȋاǺاألش
ȴاكǂهذه ا ȣرȕ ذة منǺتƫا ǧاǒجراɋراجعة اƞ ǧالسلطا.  

و يف الطرȣ اɇخر، دǨȝ اȚȺƫمة اƨماȝاǧ اƫسلǶة يف مراȝ ǧديدة لوȑع حد 
: اȂƨائـر (كتوبر نشرǧ اȚȺƫمة وǭيقـة  ȡɍتياȯ اƫدنيني، و احتجاز الرهائن، و يف شهر أ

  .1993التقرɅر السنوɃمȚȺمة العفو الدولية، – 1
2 –                 //            .              //  
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و يف رد السلطاǧ اȂƨائرية ȝلɂ هذه اƫذكرة نفـǢƶ()1(،   Ǩ وȑع حد للقمع و العȺف
Ƣاما حاǧɍ انتهاȫ حقوȧ اɋنسان اƫقدمة من ȕرȣ مȚȺمة العفو الدولية، و Ɓ تقدم أي 

Ȭلذل ǧأو تفسريا Ǵيȑتو . ǡو استجا)Ȅم   ) الفي ɂقابـل للتقريـر و نفـƫولية  باǘسـ
  .اƨماȝاǧ اƫسلǶة ȝن اȡتياȯ اƫدنيني

شفهي أمام Ⱥƨة األمȴ اƫتǶدة حلقوȧ اɋنسان تȺاولǨ مȚȺمة ) بيان(و يف تدخل 
 ǧف و القمع، و قد أخذȺية لوقف العȝنفا و الداǓ ذكورةƫيقة اǭالو țوȑالعفو الدولية مو

  .اللجȺة اهتمام اȚȺƫمة بعني اȝɍتبار
، أرسلǨ مȚȺمة العفو الدولية مذكرة إىل الرئيȄ 1995 و يف شهر أوǧ من سȺة

ليامني زرواȯ أوǨǶȑ له مواȕن انشغاőɍا،  و قدمǨ فيها قوائȴ ألشـǺاȋ أȝـدموا   
خارǯ نطاȧ القȒاǒ، و قوائȴ ألشǺاȋ مفقودين، و Ƕȑايا التعذيǢ و احلجȂ التعسفي 

ذه اɍنتهاكاǧ اليت و ȕالبǨ الرئيȄ بفتƠ ǴقيقاƮ ǧايدة حوȯ ه. من ȕرȣ قواǧ األمن
و قد وجهǨ يف نفȄ السȺة نداǒاǧ للجماȝاǧ اƫسـلǶة  . تتعرƬ ȏا احلقوȧ األساسية

 ȨȕاȺنقاذ و الɌسالمية  لɋبهة اƨقياديي ا  Ǩالبȕ دنيني، وƫا ȯتياȡɍ ع حدȑوها لوȝتد
ه باƧها، بالتȺديد باȡɍتياǧɍ اليت ترتكبها اƨماȝاǧ اƫسلǶة يف حȨ اƫـدنيني، و هـذ  

 ȴنفسها اس ɂلȝ Ȩاليت تطل ǧاȝماƨسالمية(اɋا.(  
و قد وجهǨ مȚȺمة العفو الدولية بيانا كتابيا للجȺة األمȴ اƫتǶدة حلقوȧ اɋنسان، 
أȕلعتها ȝلɂ انشغاőɍا بشǖن قȒايا التعذيǢ و اȝɋدام خارǯ نطاȧ القȒاǒ و اƫفقـودين  

  .يف اȂƨائر
اƪوȣ و : اȂƨائر (لية كتابا بعȺوان ، أصدرǧ مȚȺمة العفو الدو1996و يف سȺة 

، ȕالبǨ من خالله السـلطاǧ اȂƨائريـة   ))1(الصمǨ ، األزمة اƫستمرة حلقوȧ اɋنسان
بǚجراƠ ǒقيقاǧ حوȯ انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان اƫرتكبة من ȕـرȣ قـواǧ األمـن، و    

ǧ ترجǨ احلكومة أن تعرȝ ȏلɂ العدالة اƫسǘولني ȝن اɍنتهاكاǧ و اơـاذ اɋجـراǒا  
اƫلموسة حɍ Ɠ تتكرر مǮل هذه األȝماȯ، و ȕالبƜ Ǩل كل اƫليشياǧ الـيت تسـلǶها   

  .الدولة
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 ȯتياȡو ا ǧختطافاɌع حد لȑة بوǶسلƫة اȑعارƫا ǧاȝماƨا Ǩلبȕ قابلƫو يف ا
للتذكري كانǨ أȡلǢ انشغاǧɍ اȚȺƫمة قد ȝرȝ Ǩȑلɂ السلطاǧ اȂƨائرية سȺة . اƫدنيني
  .رد ȝلɂ هذه اƫذكرة و ȝ ɍلȕ ɂلباǧ اƫعوماǧ، و Ɓ تتلȨ أي 1995

كما Ɓ ترد السلطاǧ اȂƨائرية ȝلȕ ɂلǢ اȚȺƫمة بشǖن رȡبتها يف إرساȯ بعǮة إىل 
  .اȂƨائر لتȺاقȈ مع السلطاǧ اȂƨائرية اƫواȑيع اليت تشغل اȚȺƫمة

   Ǩناقشـ Ǣة التعـذيȒاهȺƫ دةǶتƫا ȴة األمȺƨ مة العفو الدولية أنȚȺم ǧو ذكر
تقرير الدوري األوȯ الذي قدمته اȂƨائر، و قد أبدǧ انشغاőɍا حوȯ اƫعلوماǧ اƫتوفرة ال

. فيما ȌƸ تȂايد حاǧɍ التعذيǢ، و اȝɋداماǧ خارǯ نطاȧ القȒاǒ، و قȒايا اƫفقودين
و كانǨ اللجȺة قد ȕالبǨ السلطاǧ اȂƨائرية بȺشر اɍتفاقية الدولية ȺƫاهȒة التعـذيǢ و  

خرɁ السيǞة، و الالإنسانية أو احلاȕة من الكرامة اɋنسانية، اƫعتمـدة مـن   العقوباǧ األ
  .ȕرȣ األمȴ اƫتǶدة

اȂƨائر (، أصدرǧ مȚȺمة العفو الدولية تقرير 1997و يف شهر نوفمƎ من سȺة  
، و دǨȝ من خالȯ هذا )2()السكان اƫدنيون يتساقطون يف هوة أȝماȯ العȺف اƫتصاȝدة: 

Ơ ǒقيȨ دويل ƫعرفة احلقائȨ بشǖن انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسـان، و Ơديـد   التقرير إىل إجرا
  اƫسǘولية  ȝن  هذه اɍنتهاكـاǧ،  و وȑع خطة ƫعاƨة أزمة حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، 

  
 ǧنتهاكاɍريها من اȡ دنيني وƫد اȑ Ǵذابƫا Ǩمة قد أدانȚȺƫا Ǩو  (وكان Ȅرة الـرايȂƭ

 وȑع حد ɍستهداȣ اƫدنيني، و Ɓ تتلȨ اȚȺƫمة أي ودǨȝ أȕراȣ الصراț إىل). ȡريها
 ȯا بدخوƬ إذن بالسماح ɂلȝ صلƠ Ɓ ائرية، كماȂƨا ǧذكرة من السلطاƫن هذه اȝ رد

  . اȂƨائر
و قبل هذه اƫذكرة كانǨ مȚȺمة العفو الدولية قد أصـدرǧ يف شـهر أكتـوبر    

صد مراقبة حقـوȧ اɋنسـان   مȺاشدة مشتركة مع الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان و مر
)Ȉووت Ǩقـد دورة  ) هيومن رايȝ إىل ǧماȚȺƫرفقة هذه ا Ǩȝققون بال حدود، ودƮ و

للجȺة األمȴ اƫتǶدة حلقوȧ اɋنسان من أجل إجراƠ ǒقيȨ دويل يف أوȑاț حقوȧ اɋنسان 
  .)1(يف اȂƨائر

  .1996اƪوف و الÛǨȶȎ األȁمة املستترة Ʃقوȧ اȹɋساȷ :اجلȂاǝرمȚȺمة العفو الدولية، – 1
2 -    //             //، Ȩǣسا Ȝمرج.  
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ـ   دخوȯ و ذكرǧ تقارير مȚȺمة العفو الدولية، أن احلكومة اȂƨائرية Ɓ تسـمǴ ب
اƫقرر اƪاȋ لɊمȴ اƫتǶدة اƫعين بالتعذيǢ و اȝɋدام خارǯ نطاȧ القȒاǒ، و اȝɋـدام  
بǚجراǒاǧ موجȂة، و اȝɋدام التعسفي، كما دǨȝ مȚȺمـة األمـȴ اƫتǶـدة للطفولـة     

)UNICEF (ائرȂƨدويل يف ا ȨقيƠ ǒجراɋ.  
سـلطاǧ  ، استمرǧ مȚȺمة العفو الدولية يف دȝوőـا ال 1998و ȝلɂ مدار سȺة 

اȂƨائرية إىل اơاذ تدابري ملموسة لوقف انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان اليت تقترفها قواǧ األمن 
  ǧانتـهاكا ǫدويل يف مجيع حواد ȨقيƠ ǒة، و إىل إجراǶسلƫا ǧاȝماƨو ا ǧليشياƫو ا

  .حقوȧ اɋنسان و ȑمان تقدƇ اȺƨاة إىل العدالة
الدولية حلقوȧ اɍنسان، و مرصـد   و يف مارȃ من نفȄ السȺة، و برفقة الفدرالية

دǨȝ مȚȺمة العفو الدوليـة Ⱥƨـة األمـȴ    . مراقبة حقوȧ اɋنسان، و Ʈققون بال حدود
  țـاȑدويل يف أو ȨقيƠ ǒائر، و إجراȂƨبا ȋنسان إىل تعيني مقرر خاɋا ȧدة حلقوǶتƫا

ȯاŎذ أي خطوة يف هذا اǺتت Ɓ ائرȂƨأن ا ɍنسان، إɋا ȧ2(حقو(.  
ȚȺƫمة أŒا و ȡريها من مȚȺماǧ حقوȧ اɋنسان مȺعǨ مـن دخـوȯ   و ذكرǧ ا

  ).ȝ1998لɂ مدار سȺة (اȂƨائر 
  
  

 Ǣعين بالتعذيƫدة اǶتƫا ȴمɊل ȋاƪائر للمقرر اȂƨا ȯبدخو Ǵيسم Ɓ و يذكر أنه
  .و اȝɋدام خارǯ نطاȧ القȒاǒ و اȝɋدام بǚجراǒاǧ موجȂة و اȝɋدام التعسفي

 ȯبدخو Ǵيسم Ɓ Ȭو كذل ȧايا حقوȒيف ق ȨقيǶالت ȣدŏ مقررين خاصني للبالد
اɋنسان بعد أن ȕلǢ ذلȬ مفوȏ األمȴ اƫتǶدة السامي حلقوȧ اɋنسـان، و اƠɍـاد   

ȴريهȡ مانية وǮة الȝموƭ و ،Ÿاألور.  
țوȑوƫاقشة اȺدة من مǶتƫا ȴمɊائر األمني العام لȂƨا ǨعȺو قد م.  

ɋا ȧدة حلقوǶتƫا ȴة األمȺƨ Ǩائـر الـدوري   و كانȂƨتقرير ا ǨصǶنسان قد ف
  ȏفـروƫدنية و السياسية، الذي كان من اƫا ȧباحلقو ȋاƪفيذها للعهد اȺبت Ȩتعلƫاين اǮال

  .1997. اجلȂاǝرȹ Ûداǒ مǕ ȸجل وǵ Ȝȑد ألȁمة ǵقوȧ اȹɋساȷعفو الدولية، و مȚȺماǧ أخرɁ، مȚȺمة ال – 1
2 –  FIDH, ALGERIE : Les droits de l'Homme en crise, la FIDH, A.I , HRW et RSF, 

appellent     
       à l’ouverture d’une enquête internationale. La lettre de la FIDH n° 714, 716 du 23/10/1997.   
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ȝن قلقها البالƟ Ƞاه الوȑع ) اȺƫاسبة(، و أȝربǨ اللجȺة يف هذا الشǖن 1995تقدميه سȺة 
  .يف اȂƨائر

عالة Ⱥƫع وقوț اƫذابǴ و اƬجماǧ و دǨȝ احلكومة اȂƨائرية إىل اơاذ إجراǒاǧ ف
ȑد السكان اƫدنيني، و إجراƠ ǒقيقاǧ يف تصرȣ قواǧ األمن يف مجيع حاǧɍ اŎازر و 
 ɂلȝ Ȑدم القبȝ مانȑ و ،ǒختفاɍا ǧɍو تسجيل حا ،Ǣالتعذي ȴȝاȂيف مجيع م ȨقيǶالت

  .أي شȌǺ أو احتجازه خارǯ القانون
لية اƲسار مستوɁ العȺف، و اȝترȣ ، سجلǨ مȚȺمة العفو الدو1999و يف سȺة 

ألف قتيـل مـن جـراǒ     100بعدد مائة ) ȝبد العȂيȂ بوتفليقة(رئيȄ اƨمهورية اƨديد 
 ǫ1999 – 1992(األحدا.(  

و سجلǨ مȚȺمة العفو الدولية انشغاƬا بشǖن مȺع اجتماț للمدافعني األفارقة ȝن 
 ȧن حقوȝ țائرية للدفاȂƨمته الرابطة اȚنسان نɋا ȧمـة   حقوȚȺاسبة قمـة مȺƞ نسانɋا

  .1999الوحدة اɋفريقية اليت انعقدǧ باȂƨائر يف سȺة 
و ذكرǧ اȚȺƫمة أن اȂƨائر Ɓ تسمƫ Ǵقرر األمȴ اƫتǶدة اƫعين بالتعذيǢ، و اƫقرر 
   ǧاǒجراǚـدام بـȝɋدام التعسفي، و اȝɋو ا ǒاȒالق ȧنطا ǯدام خارȝɋعين باƫا ȋاƪا

يف شهر جانفي ناقشȺƨ Ǩة األمȴ اƫتǶدة للقȒاȝ ǒلɂ التمييـȂ   و. موجȂة بȂيارة البالد
ȑد اƫرأة تقرير اȂƨائر الدوري األوȯ، و أوصǨ بǖن تتǺذ اȂƨائـر خطـواǧ فوريـة    
 ȯمجيع أشكا ɂلȝ ǒاȒدة للقǶتƫا ȴار اتفاقية األمȕمواد أساسية يف إ ɂلȝ اőاȚفƠ ǢǶلس

سرة، و أȝلǨȺ قلقها بشǖن وȑعية زوجاǧ التمييȑ Ȃد اƫرأة، و خطواǧ لتعديل قانون األ
  .اƫفقودين، و دǨȝ احلكومة ƫساȝدőن

و بشǖن اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية فقد صرح الرئيȄ بوتفليقـة بǚمكانيـة   
  .السماح ȴƬ بالȂيارة و اليت كانȺư Ǩوȝة لسȺواȝ ǧديدة

 ǧمالƜ تقاليدها القيام Ǣمة العفو الدولية و حسȚȺƫ ذكرنا حالـة   كما(و كان
من أجل إȕالȧ سراح اƫعتقلني أو Ơديد أماكن احتجـازهȴ، و ميكـن   ) شوقي العماري

  ɂلـȝ ǬƠ مة وȚȺƫتراسل ا Ǭنسان، حيɍا ȧامي رشيد مسلي مدافع حقوǂذكر حالة ا
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مراسلة كل السلطاǧ اƫعȺية من رئاسة اƨمهورية، وزارة الداخلية، وزارة العدȯ، اƫرصد 
 ȧين حلقوȕراسلنيالوƫائرية يف بلدان اȂƨالدبلوماسية ا ǧلياǮمƫنسان، و كل اɋا.  

  
   :عالقة منȶȚة العȦو الدولية ǣاجلȂاǝر  – 3

نتيجة للدور اƫهȴ الذي لعبته مȚȺمة العفو الدولية إزاǒ ما حدǫ يف اȂƨائر مـن  
 انتهاكاǧ خطرية حلقوȧ اɋنسان، و نȚرا حلساسية هذا اƫوȑـوț بالȺسـبة للǶكومـة   

حيـǬ كانـǨ   . اȂƨائرية، فǚن ȝالقتها باȚȺƫمة بدǧ خالȯ كل سȺواǧ األزمة متوترة
السلطاǧ اȂƨائرية ترفȐ و تȺفي كل ما تǖيت به اȚȺƫمة و تصفه بǖنه ƭرد ادȝـاǒاǧ، و  
كان اƫوقف األكǮر تشددا من السلطة اȂƨائرية Ɵاه مȚȺمة العفو الدولية و ȡريهـا مـن   

احلكومية العاملة يف ميدان حقوȧ اɋنسان، هو مȺعها من دخـوȯ  اȚȺƫماǧ الدولية ȡري 
اȂƨائر، و قد تدرجǨ مȚȺمة العفو الدولية يف مطالبها Ɵاه اȂƨائر من اƫطالبة بالسماح Ƭا 
و لغريها من اȚȺƫماǧ بالدخوȯ قصد التǶقيȨ يف انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر إىل 

، 1998، و بداية سȺة 1997هذا خصوصا Ⱥȝد Œاية سȺة اƫطالبة بǚجراƠ ǒقيȨ دويل، و 
  .حيǬ شهدǧ اȂƨائر إبادة مجاȝية للسكان اƫدنيني يف ƭازر Ɓ تشهد Ƭا مǮيل من قبل

 Ɠو ح ǫدƷ فيما ȨقيƠ يǖب ȴتق Ɓ اŒأ ǧمة العفو الدولية السلطاȚȺم Ǩمőو ا
 مصداقيته بسـبǢ  التǶقيȨ الذي أقيȴ بشǖن أحداǫ سجن سركاجي شككǨ اȚȺƫمة يف

ȝدم ƢكȺها من اȕɍالȝ țلɂ كǮري من حيǮياته، و حƓ تشكيكها يف كفاǒة اƫرصد الوȕين 
 Ǩطورة، و كانƪا Ȭل تلǮƞ ǫيف أحدا ȨقيǶا و حياديته للقيام بتőنسان و قدرɋا ȧحلقو

 ǧسسة لتسجيل الوفياǘرد مƭ أنه ɂلȝ قد وصفته يف أحد تقاريرها)ǧɍتياȡɍ1()ا(.  
ȴȡ هذه العالقة اƫتوترة إɍ أن مȚȺمة العفو الدولية رحبǨ اƪطوة اليت أقدمǨ و ر

ȝليها السلطاǧ اȂƨائرية بوقفها تȺفيذ األحكام الصادرة باȝɋدام، و هذا القـرار ميكـن   
تفسريه ȝلɂ أنه أخذ باȝɍتبار استȺǮائية األحداǫ، و بالتايل فǚن التوقيف كǮريا ما افتقد إىل 

قانونية، و استȺǮائية األحكام الصادرة يف أكǮرها ȝن Ʈاكȴ خاصة، و ȝـدم  اɋجراǒاǧ ال
  .توفر الشروȓ اƫالئمة ɋقامة Ʈاكمة ȝادلة كما تȝ ȌȺلɂ ذلȬ اƫواǭيȨ الدولية
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و قد Ź حل اǂاكȴ اƪاصة، Ż إȝادة الكǮري من اǂاكماŻ ،ǧ العفو ȝن الكـǮري   
ن ȑمن القȒايا اليت اختلـف حوƬـا اƨانبـان    و م. ưن كانوا Ʈكوما ȝليهȴ باȝɋدام

   Ǵائريـة بفـتȂƨا ǧمة السلطاȚȺƫبه ا Ǣتطال Ǩمة العفو الدولية ما كانȚȺائري و مȂƨا
Ơقيقاǧ حوȯ مسǘولية قواǧ األمن يف اȡɍتياǧɍ اليت تعرƬ ȏـا اƫـدنيون، و كـذا    

كافǶة اɋرهاǡ، حيǬ التجاوزاǧ اليت ترɁ أن هذه القواǧ تقوم ŏا أȺǭاǒ أدائها ƫهمة م
 ǒاȒالق ȧنطا ǯخار ǧداماȝǚو قيامها ب ،ȣيقاɋا ǧملياȝ ǒاȺǭمة بالتعسف أȚȺƫتتهمها ا
 Ȑو أمام بع ،ȣيقاɋدام مع وجود إمكانية اȝɋو أحيانا ا ȴأمام أهاليه ȴشتبه فيهƫو قتل ا

ة مرتكبيها حاǧɍ التǶقيȨ اليت قامŏ Ǩا السلطاǧ اȂƨائرية يف مǮل هذه احلاǧɍ و معاقب
فǚن اȚȺƫمة ترɁ أŒا Ơقيقاȡ ǧري كافية، و أن العقاƁ ǡ ميȄ سوȝ Ɂددا قلـيال مـن   

  .الȒباȓ الصغار و ȑباȓ الصف
و استمرǧ مȚȺمة العفو الدولية يف ȕرحها Ƭذه القȒية اليت أصـبǨǶ تسـميها   

)ǡقاȝليشيا)2()الالƫو هو ما تسميه با ،ȯنشغاɋصر جديد يف هذا اȺȝ هرș Ǭاليت ، حي ǧ
، حيǬ تتهمها اȚȺƫمة بالقيام )احلرȃ البلدي و ƭموȝاǧ الدفاț الذايت(تسلǶها الدولة، 

  ȯمـاȝǖهلة للقيام بǘري مȡ اصرهاȺȝ تبارȝبا Ȭنسان، و ذلɋا ȧن حقوǖيف ش ǧبتجاوزا
 ǡرهاɋة اǶاألمن(مكاف ǧالسـيطرة الكاملـة   )دور قوا ǨƠ هاȝدم وقوȝ Ȭو كذل ،
تذكر اȚȺƫمة حاǧɍ من أȝماȯ هذه اƨماȝاǧ، حيǬ أصـبǨǶ   للقياداǧ الȚȺامية، و

  تقوم لوحدها باƫبادرة و مـالحقة اƨماȝـاǧ اƫسلǶة، أو بالتعـاون مع قواǧ األمن 
  

  .)1(و اƨيȈ، كǶالة رئيسي بلدييت ȡليȂان و جديوية اƫتهمني بتصفية العديد من اƫواȺȕني
ديȺه مȚȺمة العفو الدولية حالة أخـرɁ  زيادة ȝلɂ هذا الȺوț من الالȝقاǡ الذي ت

خارǯ قواǧ األمن، بل تتعلȨ بǖفراد اƨماȝاǧ اƫسلǶة الذين استفادوا من قانون الوئـام  
  ȯمـاȝري من مصادرها قد ارتكبوا أǮالك Ǣو هذا حس ȴهȺريا مǮأن ك Ɂتر Ǭدين، حيƫا

Ǩكان ǒرجاɋان اƨ مة أنȚȺƫا Ɂالذي تر ǒفاȝɋمن ا ȴőملـها   تستبعد استفادȝ ȃارƢ
   ȴالذين سـلموا أنفسـه ȋاǺن األشǖيذكر بش ȨقيƠ يǖب ȴتق Ɓ اŒة، و أȝبصفة متسر

  .)2(للسلطاǧ اȂƨائرية ŏدȣ اɍستفادة من تدابري قانون الوئام اƫدين

  .1999التقرɅر السنوɃمȚȺمة العفو الدولية، – 1
نوفمƎ :  األماȹة الدولية. مȸ العقاǡ جداǲƷ ǿب اƩقيقة و العدالةاȥɋالت : Û اجلȂاǝر //                   - 2
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و ميكن إدراǯ مالحȚة أخري تتعلȨ باتصاǧɍ مȚȺمة العفو الدولية و انشـغاőɍا  
الصǶراǒ الغربية، يف تقاريرها السȺوية ƠـǨ البـاǡ   حوȯ انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف 

اǺƫصȌ للجȂائر، و هذا ȝلɂ الرȴȡ من أن السلطاǧ اȂƨائرية تǘكد يف أكǮر من مرة أن 
قȒية الصǶراǒ الغربية ليسǨ هي ȕرفا فيها، بل هي قȒية تصفية استعمار و أŒا شـǖن  

  .دويل، تتوىل العمل ȝلɂ إƶاد حل له مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ǬالǮال ǬǶǤامل : ȧقوǵ تهاكاتȹو ا ȷساȹɋا ȧقوƩ الية الدوليةǿدȦال
  " :املطالǤة ǣاƩلوȯ السياسية: "اȹɋساȷ يف اجلȂاǝر 

  
1 –  ȷساȹɋا ȧقوƩ الية الدوليةǿدȦال Ȥمواق:   

إذا نȚرنا إىل مواقف الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان بشǖن اɍنتـهاكاǧ الـيت   
Ƭ Ǩȑائر يف الفترة بني تعرȂƨنسان يف اɋا ȧ1999إىل  1992ا حقو  Șا نالحـȺنǚف ،

فكوŒا فدرالية Ɵمع ƭموȝـة مـن   . تǭǖري الطابع التȚȺيمي Ƭذه اȚȺƫمة ȝلɂ هذه اƫواقف

 .1999التقرɅر السنوɃمȚȺمة العفو الدولية، - 1
2 -                   //          Û      //2000.  
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رابطاǧ الدفاȝ țن حقوȧ اɋنسان فŒǚا تتبƖ صراحة مواقف الرابطاǧ العȒـوة فيهـا،   
ابطاǧ أخرɁ، و تعمل ȝلɂ نشر أو إȝادة ما صـدر  سواǒ رابطاǧ اȂƨائر، أو مواقف ر

 Ɂدون أن تر ،ǧعلها مصدرا أساسيا للمعلوماƟ و ،ǧاǒو ندا ǧها من مواقف و بياناȺȝ
يف ذلȬ حرجا من إمكانية اƲɋياز، كما تعتمد Ǔراȡ ǒريها مـن مǘسسـاǧ أو أفـراد    

  .بشرȓ أن تكون متعلقة باƫوȑوț) بياناǧ، كتاباǧ صǶفية(
) اƫيǮاȧ التȚȺيمي لرابطاǧ حقوȧ اɋنسان(جاǒ يف نصوصها التȚȺيمية كما أن ما 

و القانون األساسي، فيما ȌƸ تعاوŒا مع األحȂاǡ السياسية و إمكانية اơـاذ مواقـف   
سياسية بشǖن قȒايا حقوȧ اɋنسان، و سعيها لتكريȄ الدميقراȕية، و معاداőا للعȺـف و  

قيام أي نȚام دكتاتوري، كل هذا جعل مواقفها  التطرȣ و الالتسامǴ، و العمل ȝلɂ مȺع
   Ǩالـذين انتـهك ȋاǺايا األشȒبق Ɩتع ɍ اليت ،ǧماȚȺƫريها من اȡ وحا منȑر وǮأك

ȴحقوقه.  
إن الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان و من خالȯ زياراőا للجȂائـر فŒǚـا تعلـن    

 ȯرهابية إذ تقوɋا ǧاȝماƨا ȯماȝǖديدها بȺوح تȑإن الف: "بو   ɍ تتجاهـل و ɍ دراليـة
و كل اƨرائȴ األخرɁ اليت ترتكبها اƨماȝاǧ اɋسـالمية، إŒـا   ) اƫذابǴ(تقبل باŎازر 

تستȺكر بشدة، و بدون ƠفȘ مǮل هذه األȝماȯ، و هي تعترȣ للسلطاǧ اȂƨائرية ȨƜ و 
  .)1("واجǢ متابعة و القȒاȝ ǒلɂ مرتكبيها

، و تسمɂ األشياƞ ǒسمياőا، و تسمɂ مـا  إن الفدرالية تȚهر موقفها مȺذ البداية
Ʒدǫ يف اȂƨائر باألȝماȯ اɋرهابية، و اليت تȺدد ŏا، و ترɁ أن اƨماȝاǧ اƫسلǶة مهما 
كانǨ تسمياőا قد ǭبتǨ مسǞوليتها ȝن اɍنتهاكاǧ اƪطرية و العميقة للǶقوȧ األكǮـر  

ـ : أساسية لɌنسان  اǒ، اƬجومـاǧ الـيت   اȡتياȯ رجاȯ األمن، اختطاȣ و اȡتياȯ الȺس
Ɂدنيني و القرƫا ǧائالȝ ȣ1(تستهد(.  

  ǧليـاɇاحترام ا ɂلȝ أن مهمتها السهر Ɂا ترŒǚري حكومية فȡ مة دوليةȚȺو كم
  .هي من وȑع احلكوماǧ و بالتايل فهي اƫسǘولة ȝن اɍلتȂام Ɵاهها

ة تȂيد و بالȺسبة للسلطاǧ اȂƨائرية فهي نفسها تدȝو إىل دولة القانون، هذه الدȝو
ȴƬها دوȺمȒاألفراد اليت ت ȧماية حقوƜ تعلقةƫعايري الدولية اƫاحترام ا ǒوليتها إزاǞمن مس.  

1 –          FIDH, Algérie  : rapport alternative de la FIDH au deuxième rapport périodique au   
                                                          comité des droits de l'homme de l'ONU. 1988. P 3  
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و ميكن تلǺيȌ األرȑية اليت انطلقǨ مȺها الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسـان يف  
بȺاǒ مواقفها من انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر يف مقولة تعتƎها الفدراليـة معلمـا   

Ȭلذل " Ǣƶ ɍ ǡطلوƫن الرد اǚف ،ȘفƠ دد به دونȺأن ي Ǣƶ األصويل ǡرهاɋإذا كان ا
أن يكون إرهاǡ دولة، إن دولة القانون اليت Ơترم حقوقها اɋنسان هي وحـدها الـيت   

ǒقصاɋو احلقد و ا Ȉالتهمي ɂلȝ ǒاȒها القȺ2("ميك( .  
  
 Ǖ–   تɍتياȡɍياة(اƩيف ا ȨƩا ȫتهاȹا: (   

لتعسفي أو اȝɋدام خارǯ نطاȧ القȒاǒ، هو أخطر اɍنتـهاكاǧ الـيت   إن القتل ا
تعرƬ Ǩȑا حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، و أن الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان إذ تشري إىل 
    ǧبـني القـوا ǧواجهـاƫا ǒاȺǭايا أǶȒرهابية، و الɋا ǧاȝماƨايا اǶȑ أو ǧɍتياȡɍا

تقصد ما يقوم به أفراد قواǧ األمن يف بعȐ احلاǧɍ فŒǚا . الȚȺامية و اƨماȝاǧ اƫسلǶة
من تصفية جسدية للمتهمني أو اƫوقوفني بدɍ من توقيفهȴ و إحالتهȝ ȴلɂ العدالة، فكǮريا 
ما جاǧǒ البياناǧ اȝɋالمية لتعلن ȝن تصفية إرهابيني، و تȒيف إىل ذلȬ الكـǮري مـن   

ا، ȝن حاǧɍ أفـراد كـانوا ȝرȑـة    احلاǧɍ اليت تورد الفدرالية قوائȺȝ ȴها يف وǭائقه
لالȡتياȯ أȺǭاȝ ǒملية اɍحتجاز باȑɋافة إىل إȝداماǧ أخرɁ كانǨ تـتȴ يف الشـارț و   

  .بالقرǡ من مساكن الǶȒايا
    ǧالتعسفية ألفـراد مـن القـوا ǧداماȝɋا Ȑولية يف بعǘسƫمل الفدرالية اƠ و

ƞ و ،ȴراحته ǧأو يف أوقا ȴمهامه ǒأدا ǒاȺǭأ ǒامية سواȚȺفراد الǖأو مرفوقني أحيانا ب ȴفرده
ǧليشياƫو هـي   (*) ا ȫنتـهاɍل هذا اǮفيها م ǫدƷ اليت ǧعياȑو تفصل الفدرالية يف الو

 ǧɍحا ǫالǭ:  
 Ȭشتبه فيه أو مباشرة بعد ذلƫتوقيف ا ǒاȺǭأ.  
يف بعȐ األحياǒ الشعبية يف ȝملياǧ انتقامية بعد ȝملياǧ للمجموȝـاǧ  : أحيانا  

  .اƫسلǶة
 ǧالبلدي يف مقرا ȃاحلر ǧين و مفرزاȕالو ȫة، الدرȕ1(الشر(.  

1 –                                                                                                  FIDH, Op-Cit. P 5  
2 –    FIDH, "le Levé du Voile, Algérie l’extra Judiciaire et la manipulation", le livre noir. P 
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و دون اƪوȏ يف șروȣ إنشاǒ اƫليشياǧ، وȑعها القانوين  :Ɵاوȁات املليȊيات  
تذكرها الفدرالية ȝلɂ أن هذه اŎموȝاǧ و مقارنة ƞا تقـوم بـه   ) سȺتȺاوƬا ɍحقا(

) يȈ اɋسالمي لɌنقاذاƨماȝاǧ اɋسالمية اƫسلǶة، اƨ(اƨماȝاǧ اɋسالمية اƫسلǶة 
" الـوȺȕيني "فǚن بعȐ أفراد احلرȃ البلدي و اƫليشياǧ و Ǔخرين مـن   –من ƭازر 

يرتكبون جرائư ȴاǭلة، و ȝملياǧ إبادة مȚȺمة يف صفوȣ اɋسالميني و اƫتعـاȕفني  
معهȴ، و تǖيت الفدرالية ȝلɂ ذكر التوقيفاǧ اليت ǨƢ يف صفوȣ احلرȃ البلدي سـȺة  

البليدة  –سبعة ȝشر امرأة و ȕفل يف مȺطقة وادي العاليǴ)17 ( Ȩ بتهمة ذب 1997
)2(.  

  ǡȂتميان حلـȺرئيسي بلديتني ي Ȍơ ان اليتȂليȡ يةȒو تورد الفدرالية ما تسميه ق
التجمع الوȕين الدميقراȕي و يȺشطان يف إȕار ƨان الدفاț الشرȝي، حيǬ ارتكبا ƭموȝة 

ما تعتƎه الفدرالية ƴوذجا ȝن سـوǒ التقـدير يف   من اȡɍتياǧɍ يف حȨ اƫواȺȕني، و هذا 
ȴمراقبته Ǣتصع Ǭني حيȺȕواƫا Ǵتسلي.  

 ǡ–  تɍعتقاɋا:   
و أكǮر ما يǮري انشغاȯ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان هو اȝɍتقاȯ التعسـفي و  
 ȣروș األمن يف ǧا قواŏ التعسفية اليت تقوم ǧأن التوقيفا Ɂتر Ǭحتجاز السري حيɍا

  .شبه ما تكون باɍختطاȣ الذي Ƣارسه اƨماȝاǧ اɋرهابية اƫسلǶةهي أ
و ȡالبا ما تتعارȏ مع قانون اɋجراǒاǧ اȂƨائية اȂƨائري نفسه، و الذي Ʒـدد  

، حيǬ )12(إىل إȺǭتا ȝشر يوما ) بعد Ƣديدها يف حالة الطوارǛ(مدة احلبȄ اɍحتياȕي 
Ʈ ريȡ متفاوتة و ǧلفترا ȋاǺاحتجاز األش ȴمـن    يت ȴőـائالȝ ددة، دون أن تـتمكن

 ،Ȭري معدة لذلȡ Ȃا سريا يف مراكȂعتقلون حجƫا ȂتجƷ و ،ȴهȺȝ ǧمعلوما ɂلȝ ȯاحلصو
  ǧـائالȝ ا، بالتعاون معŒǚالفدرالية ف Ǣائرية وجودها، و حسȂƨا ǧفي السلطاȺت Ǭحي

ز الǶȒايا و اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية و الصǶفيني قد وȑعǨ قائمة ألمـاكن اɍحتجـا  
    ȫالـدر Ȃة، مراكـȕالشـر ǧاȚافƮ ،العسكرية ǧاȺكǮيف ال ǨلǮƢ السري بالعاصمة، و

  . )1(الوȕين، مدارȃ التكوين لɊمن و كلها تستعمل كǖماكن لالȝتقاȡ ȯري القانوين

 * ǧليشياƫي،: اȝالشر țان الدفاƨ ا الفدرالية الدوليةŏ يني(تقصدȺȕالبلدي)الو ȃو احلر. 
1 –                                                                     FIDH, rapport Alternative, Op-Cit. P 
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 ɍ األمن ǧأن قوا ǧɍتقاȝɋن اǖا الفدرالية بشőاليت حدد ǧمن التجاوزاȑ و من
كǮريا ما تتدخل يف زي مدين، و يف سياراȡ ǧري معرفة، تستȚهر أبدا أي قرار للتوقيف، و 

هذه التوقيفاȡ ǧالبا ما تتȴ يف Ʈل اɋقامة و أحيانا يف أماكن العمـل و تـتȴ حـƓ يف    
țالشار.  

 ǯ–  ةǞب و املعاملة السيɅالتعذ:   
بالȺسبة Ƭذا الȺوț من انتهاكاǧ احلقوȧ اȺƫصوȝ ȋليها يف كل اƫواǭيȨ الدوليـة  

ǺƫصƬ Ȍا معاهداǧ دولية بذاőا و اƬادفة للقȒاȝ ǒلɂ التعذيǢ و اƫعامالǧ إمجاɍ، و ا
 Ɂنسان ترɋا ȧن الفدرالية الدولية حلقوǚنسانية، فɋة من الكرامة اȕة و احلاȺهيƫة و اǞالسي
و حسǢ مصادرها و ȝلɂ رأسهȴ بعȐ اǂامني أن ưارسة التعذيǢ و اƫعاملـة السـيǞة   

و هذا ȝكȄ ما تدȝيه السلطاǧ اȂƨائرية ȝلɂ أن ذلـɍ Ȭ  . ئرأصبǨǶ متفشية يف اȂƨا
  .يتعدƭ Ɂرد حاǧɍ و Ɵاوزاǧ بسيطة

مȺـها  : و ترɁ الفدرالية أن ȕرȧ التعذيǢ اƫمارسة معروفة يف الكǮري من البلدان 
ȑرǡ الǶȒايا و هȝ ȴرايا مربوȕني، و استعماȯ الكهرباȝ ǒلɂ كامل اƨسȴ و خصوصا 

الذي سبȨ التفصيل فيه، و التهديـد  " الȺشاȺ"ȣه، و كذلȬ استعماȯ األȒȝاǒ احلساسة م
 ȯاألمن أو باستعما ǧأفراد قوا ȣرȕ من ǡتصاȡɍة"باȺيȺبالسـيجارة، و  " الق ȧو احلر

 ȧاحلر ȯإىل استعما Ɂأخر ǧري شهاداǮالفدرالية و هذا بعد قيامهـا  )الشاليمو(ك Ɂو تر ،
و تورد الفدراليـة يف هـذا   . اȝ ǧɍن ذلȬأŒا بǚمكاŒا إǭباǧ ح 1997بالتǶقيȨ سȺة 

التقرير بعȒا من األمǮلة ȝن هذه اƫعامالǧ، مȺها حالة شريف احسن و حكيȴ البالغني من 
فبعد احتجازƵـا  . سȺة ȝلɂ التوايل، حيǬ يعتƎ األوȡ ȯري راشد 18سȺة، و  17العمر 

سلǶة تعرȑـا ƫعـامالǧ   لفترة Ɵاوزǧ اƫدة القانونية و ذلȬ بتهمة اɋنتماǒ إىل مجاȝة م
مشيȺة و ألصȺاƯ ȣتلفة من التعذيǢ، من استعماȯ الكهربـاǒ، الȺشـاȣ و التهديـد    

 ǡتصاȡɋريها…باȡ و . Ǣقȝ ربة منȒلكسر يف أنفه ب ȏذكور قد تعرƫو كان الطفل ا
  .)1(مسدȃ، بيȺما تعرȏ األǷ اɇخر لكسر يف إحدɁ رجليه

1 –               FIDH, le livre noir, Op-Cit. P 71.  
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ا، حيǬ يتȴ إحȒار أزواجهȴ و و تȒيف لذلȬ حاǧɍ التعذيǢ الȺفسي للǶȒاي
  ǧلة معلومـاȝ ȯفعال من أجل احلصو ȴأو تعذيبه Ǣبالتعذي ȴديدهőو ȴőو أخوا ȴőأمها

  .أو اȝترافاǧ حوȯ ذويهȴ، و يوجد ȑمن من يتعرȏ للتعذيǢ أحيانا القصر
و يتȴ التعذيǢ و اƫعاملة السيǞة أȺǭاǒ فترة اȝɍتقاȯ التعسفي يف فتـراǧ األمـن   

 أماكن اɍحتجاز السري األخرɁ، و ȝموما يف مراكȂ الشرȕة و الـدرȫ  العسكري و يف
ǡرهاɋتعلقة باƫايا اȒترم مدته أبدا يف القƠ ɍ ي الذيȕحتياɍا Ȅفترة احلب ǒاȺǭأ.  

  
   :عȶل القȒــاǒ  –د 

قبل التطرȧ إىل التجاوزاǧ العملية اليت أوردőا الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسـان  
من العهد الـدويل  ) 14(مل العدالة، فŒǚا ترɁ أن احلقوȧ اȒƫمونة باƫادة فيما يتعلȨ بع

، معرȑة للǺرȧ بسبǢ تبين و إصـرار اƫراسـيȴ و   )2(اƫتعلȨ باحلقوȧ اƫدنية و السياسية
الȺصوȋ القانونية اليت تشدد العقوباǧ و توسعها بشكل Ʒد من حقـوȧ اƫوقـوفني، و   

 țاة و الدفاȒـة   و تذكر الفد )3(القǶكافƫ اصة و إصدار قـانونƪا ȴاكǂا ǒنشاǚرالية ب
اɋرهاǡ اليت تعتƎه ȡري دستوري، حيǬ يتعارƢ ȏاما مع اƫبدأ القانوين اƫعروȣ دوليا و 

إذا خȒعƬ Ǩذا القانون اƨرائȴ اليت وقعǨ قبـل تـاريǸ   . القاȑي بعدم رجعية القوانني
  .فقط) 16(هȴ ستة ȝشر الذين بلȠ سȺ) القصر(صدوره، إȑافة إىل Ʈاكمة 

  ȨقيǶي التȑقا Ɂر لدȚȺقيد ال ȣيقاɋمدته : ا Ǩ48(بعد أن كان (  Ǵة أصـبȝسا
يوما، ȝلɂ أكǮر تقدير و بعد هـذه  ) 12(حسǢ قانون مكافǶة اɋرهاǡ إȺǭا ȝشر 

اƫدة إما يطلȨ سراح اƫوقوȣ أو يقدم للقȒاǒ، و بعيدا ȝن مشكلة احلبȄ التعسفي و 
ة التوقيف للȚȺر Ơ Ɓترم أبدا و هذا بشهادة اƫرصد الوȕين حلقـوȧ  اɍختفاǒ، فǚن مد

و كـان  . يومـا ) 12(اɋنسان، حيǬ يذكر أن اƫدة كǮريا ما Ɵاوزǧ اȺǭɋا ȝشر 
  ɂو تبقـ ،ȴهاليهǖب ȯتصاɍا ȴŒمكاǚب Ȅارجي، و ليƪا Ɓن العاȝ ȯȂوقوفون يف معƫا

ȴن توقيفهȝ ولةǘسƫهة اƨاما اƢ هلƟ ȴőائالȝ اȒأي ȴهȂمكان حج ɍ ريا ما . وǮو ك
  Ǩالتوقيف الفعلي، و سـجل Ǹالفة لتاريƯ Ǹتواري ȨقيǶي التȑقا ɂلȝ ȏتعر Ǩكان

  .العهد الدوƃ اƪاǣ ȋاƩقوȧ املدȹية و السياسية أنȚر، – 1
2 – FIDH, rapport alternative, Op-Cit, P 21.  

1 –              FIDH, le livre noir, Op-Cit. P 75.  
  .العهد الدوƃ اƪاǣ ȋاƩقوȧ املدȹية و  السياسية أنȚر، – 2
3 –                    FIDH, rapport alternatif, Op-Cit. P 21.  
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الفدرالية حȒور الشرȕة يف مكاتǢ التǶقيȨ القȒائي، و ȝدم Ƣكن اƫوقـوفني مـن   
ȴهȺȝ țامني للدفاƮ توكيل.  

لɊشـǺاȋ  ) ةخƎ(و كان القليل من القȒاة من يسمǴ بǚجراǒ فǶوصاȕ ǧبية 
  .الذين تعرȑوا للتعذيǢ أو اƫعامالǧ السيǞة

  ǧاكماǂي و اȕحتياɍا Ȅشـر  : احلبȝ تتجاوز ستة ɍ يȕحتياɍا Ȅإن مدة احلب
شهرا، لكن هذه اƫدة كǮريا ما Ɵ Źاوزها، و تȒرǡ الفدرالية مǮاɍ لذلȬ حالة ) 16(

ȄƦ سȺواǧ يف اȝɍتقاȯ و الذي قɂȒ ) قيادي يف احلǡȂ اǶȺƫل(ȝبد القادر حشاين 
دون Ʈاكمة، يف حني كان التǶقيƶ Ȩري ȝموما ŏدȣ احلصوȝ ȯلɂ اȝتراȣ مـن  

  .اƫعتقل بالتهȴ اƫوجهة إليه
  Ǭحي ،țابع متسرȕ ǧذا Ǩا كانŒامني أǂري من اǮمع الكƶ ،ǧاكماǶسبة للمȺبال

أحكـام   كان ƶري الفصل يف أكǮر من ȄƦ قȒايا يف اليوم، و كانǨ تتسȴ بǚصدار
و للتدليل ȝلɂ ذلȬ تذكر . قاسية تتراوح بني احلكȴ باȝɋدام و احلكȴ بالسجن اǘƫبد

و يف نصف يوم فقط Ź إصدار أحكام  1996نوفمƎ  6الفدرالية Ʈاكمة جرǧ يوم 
  .Ǔخرين بالسجن مدɁ احلياة 26شǺصا و ) 17(باȝɋدام يف حȨ سبعة ȝشر 

ǖلة استقاللية القȒاǒ، حيǬ حان يـتȴ  و أمام هذه احلاȕ ǧɍرحǨ الفدرالية مس
التعامل مع القȒاة بالتعليماǧ السرية اليت Ơدد ȴƬ ما يقومون به، و تعـرȏ اǺƫـالفون   

  .لعقوباǧ مهȺية مع تعرȏ الكǮري مȺهȴ و من العاملني يف هذا السلȡɍ Ȭتياȝ ǧɍديدة
إذ تتميـȂ  إن șروȣ اƫساجني يف السجون اȂƨائرية بعيدة ȝن الȚروȣ اƫالئمة، 

السجون باɍكتȚاȗ، و قدم اƬياكل و ȝدم لياقتها، وسوǒ التغذيـة و تـدهور الȚȺـام    
لكن ما يǮري اɍنشغاȯ ليȄ هذه السجون، بل أماكن اȝɍتقاȯ التعسـفي ȡـري   . الصǶي

  .القانونية حيǬ تȺتهȬ فيها احلقوȧ األساسية لɊفراد
   :الـȦȶقودɅـȽ ( ȸـ

من ȕرȣ أفراد ) مفقودين(ȴ بالȒرورة يعتƎون إن األشǺاȋ اƫوقوفني تعسفا ه"
  :ȝائالȴő، و هȴ بذلȬ أمام وȑعني
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-   ɂلـȝ ȴإحالته ȴوقوفني تعسفيا بعد أسابيع أو أشهر، أو تتƫا ȋاǺهر األشȚإما أن ي
  .Ⱥȝهȴ) مفقود(قاȑي التǶقيȨ، و يف هذه احلالة تȂوȯ صفة 

- ǧيبقون مفقودين دون أي معلوما ȴŒ1(و إما أ(.  
فدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان الرأي الذي أبداه رئيȄ اƫرصد الـوȕين  و تورد ال

  :حلقوȧ اɋنسان أȺǭاǒ مقابلته بعǮتها، حيǬ يدȝو إىل التفريȨ بني أربع حاǧɍ للمفقودين 
  .حالة اƫفقودين الذين تقع مسǞوليتهȝ ȴلɂ قواǧ األمن، و يرɁ أŒا حاǧɍ قليلة فقط -
  .Ǟوليتهȝ ȴلɂ اƨماȝاǧ اɋسالمية اƫسلǶةحالة اƫفقودين الذين تقع مس -
و يـرɁ أن ȝـائالȴő تـدȝي    (حالة األشǺاȋ الذين التǶقوا باƨماȝاǧ اƫسلǶة  -

ȴƬ مايةǶتوفريا لل ȴهǒاختفا.(  
-   Ɓاهرة بوجوده يف كل بلدان العـاȚتلفة، و كما هي الƯ ǡفقودين ألسباƫو حالة ا

)ǡفقودين ) الشباƫدد اȝ الفدرالية أن Ɂو تر ǒولية اختفاǘمل مسƠ و ،ȣɍɇيقدر با
هǒɍǘ األشǺاȋ للقواǧ احلكومية، حيǬ أن هذه اƫسǘولية ميكن إǭباőا بشهادة أفراد 
ȝائالȴő أو جرياȴŒ، أو زمالئهȴ يف العمل الذين حȚروا ȝملياǧ اɍختطاȣ، و ميكن 

ȚافƮ من ȴويلهƠ Ź فقودين قدƫا ǒɍǘري من هǮا كون الكȒا أيőباǭة و  إȕالشـر ǧا
 Ǩامية تكون قد مارسȚȺاألمن ال ǧأن كل قوا Ǭالبلدي، حي ȃاحلر ǧو مقرا ȫالدر

  . التوقيفاǧ، إȑافة إىل تورȓ الكǮري من أفراد الدفاț الذايت و احلرȃ البلدي
  :اȹتهاكات ǵرɅة اɋعـالم ) و

   ȨـييȒنسـان، إىل تɋا ȧالفدرالية الدولية حلقو Ǣالم حسȝɋوسائل ا Ǩȑتعر
و ) تلفȂيون و إذاȝـة (د يف هذه الفترة، من خالȯ احتكار وسائل اȝɋالم العمومية شدي

و يف جانǓ Ǣخر كان يتȴ التȒييȝ Ȩلɂ الصـǶف اƫسـتقلة   . ȡلقها أمام الرأي اǺƫالف
بطرȧ متعددة، بدأǧ باƫرسوم الذي ميȺع تداوȯ اƫعلوماǧ ذاǧ الطابع األمـين إɍ بعـد   

و بواسطة ƨان القراǒة ȝلɂ مستوɁ اƫطابع، و اƫداƵة  ،)1(نشرها من ȕرȣ جهاǧ رƧية
  ɂلـȝ ايلƫا ȨييȒالت ȯافة إىل استعماȑɋطابع، باƫذه اƬ األمن ȯرجا ȣرȕ ة منǶسلƫا
هذه الصǶف من خالȯ مطالبتها بتسديد ما ȝليها من ديون الطبع مقابل اسـتمرارها، أو  

  . )2(التȒييȝ Ȩليها من خالȯ حرماŒا من اɋشهار

1 –                FIDH, le livre noir, Op-Cit. P 79  
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  ȁ-  رǝاȂة يف اجلǕعية املرȑو:  

تȺاولǨ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان وȑعية اƫرأة يف اȂƨائر، و ما تعرǨȑ له  
 ȯماȝ يف ȨقيǶتها للتǮر زيارة بعǭالتقرير الذي أصدرته إ ȯمن خال ǧحقوقها من انتهاكا

اȂƨائرية يف تقريرها العدالة و قȒية اƫرأة، وكذلȬ من خالȯ التعليȝ Ȩلɂ ما قدمته البعǮة 
  .)3()1998يف دورőا لسȺة (أمام Ⱥƨة األمȴ اƫتǶدة بǚلغاǒ التمييȑ Ȃد اƫرأة 

أوƬا و أƵهـا أن  : و قد ȝددǧ الفدرالية ƭموȝة من اɋنشغاǧɍ يف هذا الشǖن 
  Ǭائري، حيـȂƨاوئا لقانون األسرة اȺموقفا م ǧذơنسان قد اɋا ȧالفدرالية الدولية حلقو

ن هذا القانون يشكل تقȺيȺا للتمييȑ Ȃد اƫرأة باȝتماده التǶفȚاǧ اليت أبدőا اȂƨائر ترɁ أ
Ɵاه اƫعاهداǧ الدولية ɋلغاǒ التمييȑ Ȃد اƫرأة، حيǬ تدȝو احلكومة اȂƨائرية إىل إلغائها 
و Ȍơ مسǘولية الȂواǯ و الطالȧ و سن الȂواǯ، و يف ميدان التعليȴ تسجل الفدراليـة  

رȺȝ ȃد الفتياǧ و ارتفاț نسبة األمية لدɁ الȺساǒ، و مȺع الȺساǒ من العمـل  ȑعف التمد
)ǯوȂسلطة ال .(  

تعـد مǮـار جـدȯ يف    ) مسǘولية الȂواǯ و الطالȧ و سن الȂواǯ(هذه القȒية 
األوساȓ السياسية اȂƨائرية، و مكوناǧ اŎتمع اƫدين اǺƫتلفة، حيǬ انقسمǨ السـاحة  

Ƶتني، إحداȝموƭ ا إىلŒǖقانون األسرة كلية بصفته القانون بش ǒل من أجل إلغاȑاȺا أقلية ت
اƫكرǮƫ ȃل هذه احلاǧɍ، بيȺما تطالǢ األȡلبية بعدم اƫساŏ ȃذا القانون Ɯجة اسـتȺاده  
للشريعة اɋسالمية، و كون اɋسالم دين الدولة الرƧي يف اȂƨائر، و هذا مȺصوȝ ȋليـه  

  ليت تدȝو الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان ɋلغائها و نرɁ أن هذه اƪصوصية ا. دستوريا
  
  

تعد من ȑمن ما أشرنا إليه يف الفصل األوȯ من أن بعȐ مواȑيع حقوȧ اɋنسان ơتلف 
هذه احلالة تعد من . حوƬا مواقف كǮري من الدوȯ و اŎموȝاǧ اليت تتمسƝ Ȭصوصياőا

Ⱥȝ سالميةɋا ȯاليت تبديها الدو ȘفǶالت ǧɍمن حاȑ Ȩيǭواƫري من اǮالك ɂلȝ د مصادقتها
  . الدولية حلقوȧ اɋنسان

1 –            R.A.D.P. Ministère de l'Intérieure "Arrêté interministérielle relatif au traitement de   
          l'information sécuritaire » texte confidentiel du 07/06/1994. FIDH, le livre noir annexe 2.  

2 –   Ghozali Salima, (interview ) « de la presse bailloné  à la presse schezophrene », FIDH lettre   
                             N° 14 du 15/04/1999.   

3 - FIDH, mission d'enquête sur l'administration et de la condition femenine en Algérie. Du 
26   
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أما ما تعرǨȑ له الȺساǒ من Ⱥȝف سواǒ يف األسرة أو اȡɍتصـاǡ، إȑـافة إىل   
العȺف الȺاتȝ ǰن الƕاț الذي ȝرفته اȂƨائر، حيǬ يȺعدم التكفل احلكومي بالȺساǶȑ ǒايا 

 ǒساȺتابعة للƫو انعدام وسائل التكفل و ا ǡرهاɋا  ǧـاȝماƨأفراد ا ȣرȕ من ǧغتصباƫا
  .اƫسلǶة و الوȑعية اƫعلقة للȺساǒ أزواǯ اƫفقودين

و Ƭذا تدȝوا الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان السلطاǧ اȂƨائرية إىل تعديل قانون 
األسرة، و فتǴ حوار صريǴ حوȯ ما تتعرȏ له اƫرأة من انتهاكاǧ، و ȑمان تكفل تـام  

ǒساȺبال.  
 ǳ– تهاكȹا ɁرǹǕ ات:   

بعد فرȏ حالة الطوارǛ، حدǫ حسǢ الفدرالية الدوليـة حلقـوȧ اɋنسـان    
تȒييقاǧ كبرية ȝلɂ احلȨ يف التجمع و إقامة اȚƫاهراǧ و التȚاهراǧ، حيǬ أخȒع أي 
Ɵمع ƫوافقة الوايل، و قد مȺعǨ السلطاǧ يف الكǮري من اƫراƟ ǧمعاǧ كانǨ مƭƎة يف 

، و ملتقياǧ تكويȺية، و مȺعǨ تȚاهراǧ يف الشارț كانـǨ  القاȝاǧ العمومية أو اƪاصة
، و مȺع نشاȓ بعȐ اƨمعياǧ، و تورد الفدرالية حالة )قانونية(دǨȝ إليها أحȂاǡ شرȝية 

إىل  1994و حاǧɍ أخرȝ Ɂلɂ مـدار سـȺواǧ   ) راƟ)(ǯمع، ȝمل، شباǡ(مجعية 
  .كما Ź مȺع Ɵمعاǧ لȺشطاǒ حقوȧ اɋنسان و حƓ حفالǧ فȺية 1998

  
  
  
  
  
   :Ơركات الȦدǿالية ƟاȻ الوȜȑ يف اجلȂاǝر  – 2

نȚرا للطبيعة الفدرالية لتركيǢ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان، فـǚن Ơركاőـا   
كانǨ تشمل التدخالǧ اليت يقوم ŏا جهازها اƫركȂي، و تدخالǧ الرابطاǧ الوȺȕيـة  

سان يف اȂƨائـر مȺـذ سـȺة    اȒȺƫوية ǨƠ لوائها ƞا فيها Ơركاǧ رابطاǧ حقوȧ اɋن
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، فǚنȺا نسجل التǶركاǧ التالية و هي مرتبطـة بتطـور األحـداǫ و نوȝيـة     1992
Ǣطالƫية اȝدد الطريقة و توƠ اليت ǧنتهاكاɍا.  

حيȒȝ ( Ǭو الفدرالية(نسجل أوƠ ɍرȫ الرابطة اȂƨائرية للدفاț حلقوȧ اɋنسان 
 ȯتقاȝɍا ǧيماƯ Ȩائرية بغلȂƨا ǧالسلطا Ǩالبȕ  ينȂتجـǂسراح ا ȧالȕو إ ǒراǶيف الص

إداريا فيها، و أȝلǨȺ يف نوفمƎ أŒا ƢلȬ أدلة ȝن ưارسة التعذيǢ من ȕرȣ قواǧ األمن، 
  .وȕالبǨ بتشكيل Ⱥƨة ƠقيȨ من شǺصياƮ ǧايدة للقيام بȂيارة سجن سركاجي

برفع  )Ƭا وȑع اƫراسل لدɁ الفدرالية(و ȕالبǨ الرابطة اȂƨائرية حلقوȧ اɋنسان 
   Ɂو تـر ȯتقـاȝعايري الدولية لالƫا Ȩبتطبي ǧالعشوائي، و ناد ȯتقاȝɍا Ǵالتدابري اليت تبي
الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان أنه كانǨ هȺاȫ استجابة إىل حد ما Ƭذه اƫطالǢ حـني  
أنشǧǖ السلطاǧ اȂƨائرية وزارة حقوȧ اɋنسان، و اليت Ź استبداƬا باƫرصـد الـوȕين   

 ȧنسانحلقوɋ1(ا(.  
و  07و تعود أوȯ زيارة للفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان للجȂائر إىل فترة بـني  

، Ⱥƞاسبة الذكرɁ األوىل ȡɍتياȯ اǂامي يوسف فتǴ اهللا رئيȄ الرابطة 1995جويلية  10
اȂƨائرية حلقوȧ اɋنسان، و قد نȚمǨ الرابطة بالتعاون مع اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان 

ɂ حوȯ حقوȧ اɋنسان و الدميقراȕية و السلȴ، و تشكل وفد الفدرالية Ǔنـذاȫ مـن   ملتق
رئيȄ الفدرالية ونائبه، وكان الوفد يهدȣ إىل )   Patrick BAUDOIN¨(السيد باتريȬ بودوان 

و كانǨ له لقاǒاǧ مـع ȝـدة   . اȕɋالȝ țن قرȝ ǡلɂ وȑع حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر
امعيني، Ʈامني، قȒاة و مȺاȑـلني يف مجعيـاǧ نسـائية    مسǘولني من اŎتمع اƫدين، ج

و يف هذا الشǖن رأǧ البعǮة . باȑɋافة إىل أȒȝاǒ ومسǞويل العديد من األحȂاǡ السياسية
أن تبدي رفȒها للمعلوماǧ اȂƨئية و اƫتǶيȂة اليت őدȣ إىل التغطية ȝلɂ العȺف الـذي  

السلȴ اƫدين و الدميقراȕية و حقوȧ  ميارسه اƫتطرفون ȑد اƪطواǧ اليت يسلكها مȺاȑلوا
  .اɋنسان يف اȂƨائر

و ȕالبǨ الفدرالية من السلطاǧ اȂƨائرية تشجيع كل األȝماȯ اƬادفة إىل ترقيـة  
حقوȧ اɋنسان و الدميقراȕية يف البالد، و السماح Ɯرياǧ أكǮر يف ميـدان الصـǶافة و   

  .)1(حلقوȧ و احلرياǧاƨمعياǧ و وȑع حد لكل اɍنتهاكاǧ اليت تتعرƬ ȏا ا

1 –                            FIDH, la lettre hebdomadaire de la FIDH. N° 489, du 13 mai 1993.  
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و ميكن اȝتبار أهƠ ȴرȫ مركȂي قامǨ به الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان Ɵـاه  
انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، قيامها ƞهمة دولية للتǶقيȨ حوȯ إدارة جهاز العدالة 

 بقيادة رئيȄ الفدرالية و مشاركة نائبه 1997ماي  01أفريل إىل  26و قȒية اƫرأة من 
، )2()إدريȄ اليازمي(و األمني العام اƫساȝد لرابطة حقوȧ اɋنسان الفرنسية اƫغرŸ األصل 

  Ɂل مسـتوȝأ ɂلȝ ائرينيȂولني جǘسƞ ǒلتقاɍة الفدرالية من اǮبع ǨȺكƢ همةƫو يف هذه ا
    ǧنسـان، و أشـارɋا ȧلي حقـوȑاȺدين، و مƫتمع اŎلي اǮư لة يف وزير الداخلية وǮư

إىل أŒا Ɓ تتمكن من زيارة أي من السجون اȂƨائرية و Ɲاصة سجن سركاجي الفدرالية 
  .حيǬ كانǨ قد ȕالبǨ بȂيارته

و قد خلصǨ الفدرالية إىل أن وȑعية حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر مǮرية لالهتمام، و 
ȝكȄ ما تدȝيه السلطاǧ اȂƨائرية من وجود Ɵاوزاǧ فقط، إذ أن احلقيقة هي وجـود  

تمرة و بدرجاǧ خطرية حلقوȧ اɋنسان يف Ʈيط يوجد Ƣاما خارǯ اȕɋار انتهاكاǧ مس
الشرȝي و القانوين، إيقاȣ تعسفي، احتجاز سري يف مراكȡ Ȃري قانونية و ƫدة ȕويلـة،  
    ǧـدام التعسـفي، تعـدياȝɋالقسري، ا ǒختفاɍة، اǞالسي ǧمارساƫو ا Ǣارسة التعذيư

الية ترɁ أن القȒية األساسية تكمـن يف تȂايـد   اƫليشياǧ و بعد هذا التǶقيȨ فǚن الفدر
  .حاǧɍ اǺƫالفاǧ القانونية ưا أدȝ Ɂمليا إىل إƶاد حالة الالقانون

    ǒسـاȺمـع ال Ȩطلـƫها اȺامȒت ǧن الفدرالية قد أبدǚوية، فȺية السȒسبة للقȺبال
وȯ من أجل احلص) نȒاƬن(اȂƨائرياǧ يف الوȑعياǧ احلرجة اليت تعرفها، و يف مواجهتني 

  .ȝلɂ حقوقهن كاملة
و يف األخري تدȝو الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان السلطاǧ اȂƨائريـة لترمجـة   
  ȯـازȺري القابلة للتȡ ȧاحترام احلقو Ȅبتكري ǒن إقامة دولة القانون بالبدǖحسن نواياها بش

ها دسـتور  اƫكرسة باȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان و ȡريه من اƫواǭيȨ الدولية و اليت يقر
  .)1(اȂƨائر، و باألخȌ احلȨ يف احلياة و السالمة اƨسدية و الȺفسية

 ǧماȚȺƫنسان بالدور الذي ميكن أن تلعبه اɋا ȧو إميانا من الفدرالية الدولية حلقو
احلكومية و ȝلɂ رأسها مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة، فŒǚا دǨȝ هذه األخرية إىل أخذ وȑـعية  

1 –                      FIDH, le livre noir. P 60  
2 –                             FIDH, mission d’enquête Op-Cit.   
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ن خالȺƨ ȯة حقوȧ اɋنسان يف اȝɍتبار و الشروț يف تعيني حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر م
  .مقرر خاȋ باȂƨائر

    ȧـعية حقـوȑعـل وƨ Ÿاد األورƠɍا Ɂالفدرالية جهة من جهة أخر Ǩȝو د
Ÿاد األورƠɍائر و اȂƨالشراكة بني ا ǧاȑمفاو ȯماȝأ ȯمن جدوȑ ائرȂƨنسان يف اɋا.  

فدرالية و مديرها التȺفيذي من أجل احلقيقة يف هذا اǂور ميكن إدراǯ نداǒ رئيȄ ال
يف اȂƨائر ȑد اƬمجية، حيǬ دȝا يف هذا الȺداǒ إىل إنشاȺƨ ǒة ƠقيȨ دولية ƫعرفة احلقيقة 

، و 1998و بداية  1997يف اȂƨائر و هذا ȝلɂ إǭر اŎازر اليت شهدőا اȂƨائر Œاية سȺة 
األوربية Ɵـاه الوȑـع يف    (*)) ǭ)TROIKAية قد نددǧ الفدرالية بالسلبية اليت أبدőا الǮال

اȂƨائر، و أبدǧ اƪطواǧ اليت يقوم ŏا مقرر األمȴ اƫتǶدة اƪاȋ اƫعين باȝɋدام التعسفي 
  .)2(و اƫقرر اƪاȋ اƫعين بالتعذيǢ يف رȡبتها يف زيارة اȂƨائر

  
Ʃري اȡ ات الدوليةȶȚاملن Ȝم  ȷساȹɋا ȧقوƩ الية الدوليةǿدȦال ȷعاوǩɁرǹومية األȮ :  

يعتƎ إصدار الكتاǡ األسود حوȯ انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر أهȝ ȴمل 
تعاوين للفدرالية مع مȚȺماǧ دولية ȡري احلكومية حيǬ جاǒ تقريـر الفدراليـة بعȺـوان    

« Algérie : le levé voile de l'extrajudiciaire et de la manipulation »  مله مƭ ا  و الذي كان يفƎعـ
   Ȭنسـان إىل تلـɋا ȧا حقوƬ Ǩȑاليت تعر ǧنتهاكاɍتلف اƯ ن موقف الفدرالية منȝ

 Algérie : la population civile prise): الفترة، بيȺما أصدرǧ مȚȺمة العفو الدولية تقريرا بعȺوان 

au piége de la violence)  ) ائرȂƨف: اȺة العȺدنيون يقعون رهيƫالسكان ا (  Ȩو الـذين سـب 
  .التعليȝ Ȩليه

 Algérie : la guerre civile a huit)و أصدرǧ مȚȺمة Ʈققون بال حدود تقريرا بعȺـوان  

clos) ) ائرȂƨغلقة : اƫاألهلية ا ǡـن   ) احلرȝ ائريـةȂƨا ǧدد فيه بتواين السلطاȺو الذي ت
يـȨ  البȝ ǬǶن قتلة الصǶفيني و الرقابة اليت تفرȑها ȝلɂ الصǶافة، و مȺع إجراǒ أي Ơق

ǧنتهاكاɍا ȯمستقل حو.  
هيـومن رايـǨ   (فيما أصدرǧ اȚȺƫمة األمريكية مرصد مراقبة حقوȧ اɋنسان 

Ȉووت (  تقريـرا" Algérie des élections à l'ombre de la violence et de la repression ) "  ائـرȂƨا :

1 –                                                                             FIDH, le livre noir. Op-Cit. P 111.  
  .تتشكل من الدولة اليت ترأȃ اƠɍاد األورŸ و اليت رأسته قبلها و الدولة اليت تستǺلفها يف رئاسته: الترويكا * 
2 –       BAUDOIN P BERNARD A, Algérie : pour la vérité contre l'horreur. Paris : 



ƧƑاƨƞال ǑƼ ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ ƓǒƓưƿ Ǉة مǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم ƻƿاǍم.  

و  1997 انتǺاباș ǨƠ ǧل العȺف و القمع، و تتȺاوȯ فيه اɍنتǺاباǧ التشريعية ƨوان
  ).اليت شهدǧ إقصاǒ بعȐ اƫعارȑني و الرقابة، أجواǒ من العȺف

أصدرǧ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسـان رفقـة نفـȄ     1997و يف أكتوبر 
مȚȺمة العفو الدولية، مرصد مراقبة حقـوȧ  (اŎموȝة من اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية 

نـداǒ   …حقوȧ اɋنسان يف أزمة "  أصدرǧ نداǒا بعȺوان) اɋنسان و Ʈققون بال حدود
، هذا الȺداǒ موجه للمجموȝة الدولية للتǶرȫ بسرȝة من أجل وȑع حد "لفتƠ ǴقيȨ دويل

لتدهور وȑعية حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، و هو موجه بصفة خاصة للجȺة حقوȧ اɋنسان 
 اȂƨائـر،  التابعة لɊمȴ اƫتǶدة قصد دȝوة دورة ȕارئة Ⱥƫاقشة وȑعية حقوȧ اɋنسان يف

و لـذا فهـي   . بصفتها هيǞة دولية Ƭا مسǘولية أساسية يف محاية و ترقية حقوȧ اɋنسان
  .)1(مدȝوة ơɍاذ اɋجراǒاǧ للبȝ ǬǶن حل للوȑعية اǖƫساوية اليت تشهدها اȂƨائر

و قد وجهǨ هذه اȚȺƫماǧ الȺداǒ نفسه لدوȯ اƠɍاد األوروŸ ألخذ القȒـية يف  
  .توسطية بعني اȝɍتباراƫفاوȑاǧ األورو م

و قد أصدر رئيȄ الرابطة باتريȬ بودوان نداǒه إىل األمȴ اƫتǶدة ȕالبـا مȺـها   
 ȋائر، و تعيني مقرر خاȂƨنسان يف اɋا ȧحقو ǧيف انتهاكا ȨقيǶة دولية للتȺƨ ȯإرسا

  .من ȕرȺƨ ȣة األمȴ اƫتǶدة حلقوȧ اɋنسان
ه إىل اơاذ موقـف واȑـǴ حـوȯ    و يف نفȄ الصدد دȝا اƠɍاد األورŸ و دول  

الوȑعية يف اȂƨائر، و Ơديد سياستهƲ ȴوهـا، و دȝـا الƫƎـان األورŸ إىل اسـتȺكار     
اɍنتهاكاǧ اƪطرية اليت تتعرƬ ȏا حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، كما دȝا اللجȺة األوربيـة  

لوȑعية يف ɋيقاȣ اƫفاوȑاǧ اɍقتصادية و اشتراȓ بدǒ أي مفاوȑاǧ جديدة ƞا تعرفه ا
  .)2(اȂƨائر من Ơسن

و ȑمن نشاȕاǧ التȺسيȨ و Ɲصوȝ ȋائالǧ اƫفقودين فǚن الفدرالية و بالتعـاون مـع   
  ǒختفـاɍاصة باƪدة اǶتƫا ȴمɊة العمل لȝموƭ Ɂلد Ǩعȑفقودين وƫا ǧائالȝ ةȝموƭ

ة ملفا إȑافيا، بعد أن تلقǨ اŎموȝة مȺها يف السȺواǧ اƫاȑـي  537القسري يف جȺيف 
 ǧائر السلطاȂƨفقودين يف اƫا ǧائالȝ ةȝموƭ الفدرالية رفقة Ǩȝو قد د ،ǧلفاƫا ȣɍǓ

  .)șɋ)1هار احلقيقة بشǖن هذه القȒية، و دƭ Ǩȝموȝة العمل األưية لȂيارة اȂƨائر

1 –      FIDH, Algérie : les droits de l'Homme en crise, la FIDH, A.I, HRW et RSF, appellent a   
                        l'ouverture d'une enquete internationale. La lettre N° 714, 716 du 23/10/1997.  

2 – BOUDOIN P, l'Algérie et la communauté International, le devoir d'Agir. Lettre de la FIDH   
                                                                                           N° 710, 711 du 18/09/1997.  
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كما أصدرǧ الفدرالية رفقة الفدرالية الدولية للصǶفيني و مȚȺماǧ دولية ȡـري  
  .صǶفيني، نداǒا من أجل احلرياǧ اȝɋالمية يف اȂƨائرحكومية أخرɁ للدفاȝ țن ال

   Ɂمسـتو ɂلـȝ تغفل ما كان يدور Ɓ نسانɋا ȧكما أن الفدرالية الدولية حلقو
 ǧماȚȺƫعية اƞ بيانا ǧأصدر Ǭائر، حيȂƨنسان يف اɋا ȧن حقوǖدة بشǶتƫا ȴمة األمȚȺم

) اɋنسان و Ʈققون بال حدودمȚȺمة العفو الدولية، مرصد مراقبة حقوȧ (الدولية السابقة 
أȺǭاǒ تقدƇ البعǮة اȂƨائرية تقريرها حوȯ احترام العهد الدويل للǶقوȧ اƫدنية و السياسية، 
   ȣـرȕ قدمة مـنƫا ǧɍنشغاɋا ȯيعط أجوبة كافية حو Ɓ أسفها كون التقرير ǧو أبد

  .أȒȝاǒ اللجȺة
العفو الدولية إىل اȂƨائر و  أما بالȺسبة لتقرير Ⱥƨة اɍستعالماǧ اليت بعǮتها مȚȺمة

 Ȩتغايل األسبƎال Ȅاليت ترأسها الرئي)Ȃئي )ماريو سواريȂƨن الفدرالية تصف التقرير باǚف ،
و بǖنه صȝ Ȭلɂ بياȏ تقدمه مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة ɍنتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، 

ǰ و اƫمارسـاǧ  و ذلȬ ألن اللجȺة الدولية لɌستعالماƁ ǧ تطلع ȝلɂ حقيقـة اȺƫـاه  
اƫستعملة ȝادة من ȕرȣ السلطاǧ اȂƨائرية و أȝواŒا بطريقة مباشرة أو ȡري مباشـرة يف  
Ʈاربة اɋرهاǡ، كاȝɋدام التعسفي، و التعذيǢ اȺƫتȴȚ، و اɋختفاǒ القسري، و اɋحتجاز 

هذه . التعسفي، و اǂاكاماǧ اɋنفرادية، و حƓ ما ȕرح بشǖن اƫسǘولية ȝن اŎازر ذاőا
اɋنتهاكاǧ الواǶȑة اليت تعرƬ Ǩȑا حقوȧ اɋنسان األساسية كانƮ Ǩل مالحȚة مـن  
   ȧـعية حقـوȑاقشتها لوȺم ǒاȺǭية أưنسان األɋا ȧة حقوȺكلج Ɂية أخرưأ ǧاǞهي ȣرȕ

  .)2(اɋنسان مع اƫسǘولني احلكوميني اȂƨائريني
ưية أنه جانǢ القȒـية  و من اǔƫخذ اليت سجلتها الفدرالية حوȯ تقرير اللجȺة األ

  Ɂفهي تـر  ،ǧولياǘسƫديد اƠ نسان، و هيɋا ȧية حلقوưة األȺا اللجőارǭاألساسية اليت أ
أن من يقومون بȝǖماȯ إرهابية يعتƎون قد قاموا ƛرائȑ ȴد اɋنسانية، و هذه مسـǘولية  

Ʈ يف Ȩسدية و احلƨيف السالمة ا Ȩترم احلƠ ائيةȺج ǧاكماƮ يȝائية تستدȺادلةجȝ اكمة .
 ǒا مطالبون بالوفاŒواȝائرية و أȂƨائرية، و أن السلطة اȂƨري متوفر يف احلالة اȡ و هذا األمر

ǡرهاɋاربة اƮ ǒاȺǭالدولية، و أساسا أ ȴőاماȂتباين بني . بالتƫا ȌيǺو تذكر الفدرالية التش
 الشǺصية اليت زارǧ اȂƨائـر  هاتني اƬيǖتني التابعتني ȚȺƫمة األمȴ اƫتǶدة، اƬيǞة اƫمǮلة يف

1 –                FIDH, les collectifs des familles des disparus en Algérie et la FIDH déposent 
537   

                                     nouveau dossier devant l'ONU  
2 -//, Algérie : le rapport du « panel des Nations-Unis, une analyse partielle, un cheque en     
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من أجل مهمة استعالمية لكȺها Ƣ ɍلɍ Ȭ تفويȒا، وɍ وقتا كافيا وɍ اƪـƎة الالزمـة   
  .لوȑعية حقوȧ اɋنسان، وȺƨة األمȴ اƫتǶدة حلقوȧ اɋنسان

إن األمر ɍ يتعلƞ Ȩساواة انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان من ȕـرȣ السـلطاǧ، و   
م ŏا اɋرهابيون إƴا اƬدȣ أساسا هو Ơديد مسǘولية كل ȕرȣ األȝماȯ الƎبرية اليت يقو

ȇقاȺويل الǶع لتȺية أساسا كمشكل مصطȒهذه الق Ǩوح، و قد استعملȑو . و بكل و
ưا يعاǡ أيȒا ȝلɂ مهمة اللجȺة األưية هو اɋنقاȋ من أƵية اɋنتهاكاǧ اليت تقوم ŏـا  

، لكن الفدراليـة  )الطيبني و السيǞني( السلطاǧ، و كǖن األمر يتعلȨ بȺوȝني من الǶȒايا
 ǡالعذا ǢيƬ و يف ǧɍتياȡɍم اɍǓ ايا متساوون يفǶȒكمـا يف  )الشاليمو(تعتقد أن ال ،

  . أي معاملة مهما كان مصدرها
 ǒاȒة القȺƨ ائر لتقريرها أمامȂƨا Ƈوازاة مع تقدƫا باƬالفدرالية انشغا ǧأبد Ȭكذل

، و قالǨ أن هȺاƢ ȫييȂا مقȺȺا، و ذكرǧ بالكǮري مـن  ȝلɂ كل أشكاȯ التمييȑ Ȃد اƫرأة
ǫائر من أحداȂƨرفته اȝ ما ǒاȺǭخصوصا أ ȫنتهاɍا ȯأشكا.  

مرصـد محايـة   : و كان للفدرالية شكل Ǔخر من التǶركاǧ، و هذا ȑمن Ǔلية 
 ȯاǮستعجل، و نذكر للمƫا ȫرǶللت ǧاǒندا ǧأصدر Ǭنسان، حيɋا ȧن حقوȝ دافعنيƫا

ǒ الذي أصدرته بشǖن اȝɍتقاȯ التعسفي للمǶامي ȕاهري Ʈمد و نـداǒا  ȝلɂ ذلȬ الȺدا
  ،ȇـرǶو الت Ǣللتعذي ȴهȑمود برفقة ولديه، و تعرƮ امي خليليǂا ȯتقاȝبا Ȩخر يتعلǓ
  .حيǬ دǨȝ الفدرالية إىل مراسلة السلطاǧ اȂƨائرية قصد محاية و إȕالȧ سراح اƫعȺيني

لي بتكليفها Ʈاميني من تونȄ للـدفاȺȝ țـه،   و ساǨƵ يف الدفاȝ țن اǂامي رشيد س
  .لكȺهما Ɓ يتمكȺا من ذلȬ بسبǢ مȺعهȴ من ȕرȣ السلطاǧ اȂƨائرية

  
  :عالقة الȦدǿالية الدولية Ʃقوȧ اȹɋساǣ ȷالسلطات اجلȂاǝرɅة  – 3

مرȝ ǧالقة الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان بالسلطاǧ اȂƨائرية ƞرحلتني ميكـن  
  .بŒǖا ȝالقة ȕبيعية، بيȺما شهدǧ اƫرحلة الǮانية توترا شديدا بيȺهماوصف األوىل مȺها 
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و كانǨ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان قد اơذǧ موقفا واǶȑا Ɵاه مـا Ʒـدǫ يف   
اȂƨائر، و هذا انطالقا من مبادئها، حيǬ أŒا أدانǨ العمل اɋرهاŸ الذي كانƢ Ǩارسـه  

ȝترفǨ للدولة اȂƨائرية بواجبها يف محاية مواȺȕيهـا، و  اƨماȝاǧ اɋسالمية اƫسلǶة، و ا
حقها يف متابعة و مكافǶة اɋرهاǡ، إɍ أŒا يف اƫقابل اشترǨȕ أن ɍ تتǶـوǂ ȯاربـة   

  .اɋرهاǡ إىل إرهاǡ الدولة
 ǧمة ذاȚȺا مŒأ ȴكƜ نسان، وɋا ȧشارة إىل أن الفدرالية الدولية حلقوɋو ميكن ا

فŒǚا كانǨ تتبǓ Ɩليا و تستȺد يف مواقفها ȝلɂ ما يصـدر ȝـن    ȕابع فدرايل ɍ مركȂي،
رابطيت حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، و كانǨ أȝلǨȺ يف زيـارة بعǮتـها للجȂائـر األوىل    

أŒا őدȣ إىل تشǺيȌ األوȑاȝ țن قرǡ، و نددǧ باƫعلومـاǧ اȂƨئيـة    1995سȺة
ة إياها بŒǖا Ʈاولة للتغطية ȝلɂ اƫتǶيȂة اليت كانǨ تصد رȝن وسائل اȝɋالم  Ǔنذاȫ، متهم

  .األȝماȯ اɋرهابية و إȝطاǒ مƎراǧ سياسية Ƭا
، Ż بعدما وقع من ƭـازر  1997و بعد زيارة بعǮة الفدرالية الدولية للجȂائر سȺة 

 Ǩائرية، فبعد أن كانȂƨا ǧاه السلطاƟ ن موقف الفدرالية أخذ يتشددǚدنيني، فƫا Ǩالȕ
انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان، التجǧǖ إىل التȺسيȨ مع اȚȺƫمـاǧ  تطالǢ بفتƠ Ǵقيقاǧ يف 

الدولية ȡري احلكومية اǭǘƫرة للȒغط ȝلɂ السلطاǧ اȂƨائرية من خالȯ دȝـوة اƠɍـاد   
األورŸ و اŎتمع الدويل للȒغط ȝليها سواǒ بǚيقاȣ اƫفاوȑاǧ حوȯ الشراكة أو بدȝوة 

اȂƨائر أو بتعيني مقررين خاصني بـاȂƨائر   األمȴ اƫتǶدة إىل إرساȺƨ ȯة ƠقيȨ دولية إىل
  .فيما يتعلȨ بالتعذيǢ و اƫعاملة السيǞة و ما يتعلȨ باȝɋدام التعسفي

و من ȑمن أهȴ القȒايا اليت اơذőا الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان معلما Ƭا يف 
داǫ تكريȄ مطلبها القاȑي بǚرساȺƨ ȯة ƠقيȨ دولية كما ȝرفه سجن سركاجي من أح

سواǒ العصيان أو اƫواجهة اƫتولدة ȝن هذا العصيان و كيفية تعامل السلطاǧ الرƧية مـع  
    ȨقيـǶالت Ɂإىل مسـتو ɂترقـ ɍ اŒأ Ɂتر Ǭفيها، حي ȨقيǶملية التȝ لة، أوǖسƫهذه ا

  .اƫوȑوȝي
باȑɋافة إىل احلملة اȝɋالمية اليت كانǨ وراǒ الكشف ȝن تورȓ موșفي الدولـة  

ية اƫواȺȕني و اختطافهȴ، و تعين هذه  القȒية تـورȓ رئيسـي بلـدييت    يف ȝملياǧ تصف
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ȡلييȂان و جديوية، احلاǯ فرقان و احلاǯ العابـد اȺƫتميـان حلـǡȂ التجمـع الـوȕين      
، برفقـة  )الشـرȝي (الدميقراȕي، و اللذان كانا يȺشطان ȑمن ƭموȝاǧ الدفاț الذايت 

من إحدȝ Ɂشرة فردا، تورƭ  Ǩȕموȝاǧ مسلǶة كانǨƠ Ǩ قيادőما، و كانǨ تتكون
، حني 1998أفريل  18إىل  13يف هذه القȒية اليت تȺاولتها وسائل اȝɋالم اȂƨائرية بني 

 ȣن اكتشاȝ لنȝ79(أ (قيد احلياة ɂلȝ و هي ǨȺها من دفȺية مǶȑ)1( . ǧهذه التجاوزا
إىل حـل  أو اɍنتهاكاǧ جعلǨ الفدرالية الدولية ŏذا اƪصوȋ تدȝو السلطاǧ اȂƨائرية 

  .هذه اŎموȝاǧ و نțȂ أسلǶتها Ƣاما
و يف مقاȯ لرئيȄ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان يرɁ أن من الواجـȕ Ǣـرح   
بعȐ األسǞلة و اليت يرɁ أŒا ملǶة و حيوية، و تصǢ يف ƭملها يف مȒمون الȒجة اليت 

  Ý  من يقتل من -أحدǭتها محلة التشكيȬ يف هوية مرتكيب اŎازر ȑد اƫدنيني
من هȴ هǒɍǘ اɋرهابيون الدمويون Ý من هȑ ȴـǶاياهÝ ȴ  : و أوىل هذه األسǞلة 

ƫاذا هذه اŎازر ƫ Ýاذا تتقاȄȝ الدولة ȝن ȑمان أمن مواȺȕيها ƫ Ýاذا تكـريȄ حالـة   
Ý و ماذا ميكن فعله Ý تمع الدويلŎا Ǩاذا سكƫ 2(الالأمن و(.  
لبǨ الفدرالية بǚرساȺƨ ȯة ƠقيـȨ  و ƸلȌ أنه لɌجابة ȝلɂ هذه األسǞلة فقد ȕا

، لكن الرد اȂƨائري كان الرفȐ اƫطلـȨ ألي  1997دولية من ȕرȣ األمȴ اƫتǶدة سȺة
  .بعǮة ƠقيȨ دولية، و هذا Ɯجة ȝدم التدخل يف الشǘون الداخلية للبالد

إɍ أن التȺاقȐ يبدو واǶȑا حيǬ أن السلطاǧ اȂƨائرية ǨǶƧ يف أكǮر من مرة 
حيـǬ  . لجان دولية مǮل زيارة الترويكا األوربية و Ⱥƨة األمȴ اƫتǶدة لالستعالمبالȂيارة ل

أن هذه الȂياراƠ ǧدد جدوȯ أȝماƬا بالتعاون مع السلطاǧ اȂƨائرية، و هي اليت ترافقها 
و تراقبها أȺǭاǒ أداǒ مهمتها، و هذا ما تعتƎه الفدرالية ȝمل يهدȣ إىل تȂكية ما يقوم بـه  

  .ريالȚȺام اȂƨائ
إن إȕالȧ تسمية Ⱥƨة دولية مستقلة معيȺة من ȕرȣ األمȴ اƫتǶدة Ƹ ɍتلـف يف  
شيȝ ǒن Ⱥƨة ƠقيȨ دولية كما ȕالبŏ Ǩا الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان مع ƭموȝـة  

  .أخرɁ من اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية

   1 – FIDH, Algérie : rapport alternatif de la FIDH au 2éme rapport périodique de l'Algérie au 
comité des droits de l'Homme de l'ONU, 63éme session. Dossier spécial n° 263 du juillet 1998. P11, 

12 et 13  
2



ƧƑاƨƞال ǑƼ ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ ƓǒƓưƿ Ǉة مǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم ƻƿاǍم.  

Ⱥل هذه اللجǮƫ ائريةȂƨا ǧالسلطا Ȑرف ǧراƎة، و هل هي و يف األخري ما هي م
كافية لتƎير الرفÝȐ و هل أن الدستور اȂƨائري ميȺع ذلÝ Ȭ األكيد كما ترɁ الفدراليـة  
أن الدستور اȂƨائري ɍ يرفȐ ذلȬ أبدا، كون Ⱥƨة التǶقيơ Ȩتلف Ƣام اɍختالȝ ȣـن  

  التدخل، إذ أن هذا األخري يقع دون استشارة أو موافقة الدولة اƫعȺية
Ȓائر قد انȂƨأن ا Ź   نسـانɋا ȧالدولية حلقـو Ȩيǭواƫكل ا ɂلȝ Ǩو صادق Ǩم

ابتداǒ من ميǮاȧ مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة، و هي بذلȬ تكون قد التȂمǨ باحترام و العمـل  
  .ȝلɂ احترام اƫعايري العاƫية حلقوȧ األفراد، و بالتايل القبوȯ بالرقابة الدولية ȝلɂ تȺفيذها

ألمȴ اƫتǶدة أن تدخل اȂƨائر و تراقǢ مدɁ إذن فمن حȨ أي Ⱥƨة ƠقيȨ دولية تȒعها ا
  .احترام احلكومة اȂƨائرية ɍلتȂاماőا يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان

و ردǧ السلطاǧ اȂƨائرية ȝلɂ ما ȕرحته الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان مـن  
أصدرها بعد التقرير الـذي نشـرته    )1(خالȯ اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان يف مذكرة 

للجȂائر، حيǬ اȴő الفدرالية بالتالǢȝ باألحداǫ و  1997ة إǭر زيارőا يف أفريل الفدرالي
  ȧرمني، و أن حقـوŎرهابيني اɋن القتلة، اȝ ǫدǶالت ǨلƵا أŒو أ ،ǧاǶصطلƫوير اƠ

  .اɋنسان Ǣƶ ɍ التعامل معها ƞكيالني، و أن ƭ ɍاȯ للتسوية بني القاتل و الǶȒية
لة الطوارǛ فǚن الدستور اȂƨائري يسمŏ Ǵـا و حـƓ   أما فيما ȌƸ إȝالن حا

اƫواǭيȨ الدولية كذلȬ، و أن اȂƨائر أȝلمǨ بواسطة مȚȺمة األمȴ اƫتǶدة الدوȯ العȒوة 
  .يف اƫعاهدة اƫتعلقة ŏذه احلالة

و بشǖن ما وصفته الفدرالية من أن البالد تعيȈ مجودا سياسيا ذكر اƫرصد ƭموȝة 
اليت ȝرفتها البالد،  ابتداǒ من ندويت الوفاȧ و اɍنتǺاباǧ الرئاسية إىل  اǂطاǧ اɍنتǺابية

  .اɍنتǺاباǧ التشريعية و اǂلية، و حȒور اƫراقبني الدوليني يف البعȐ مȺها
  
  

Ż قدم اƫرصد تƎيرا ƫا Ʒدǫ من Ɵاوزاǧ،  بذكر أدلة مȒادة ƫا قدمتها الفدرالية 
  .أن السلطاǧ قد قامǨ باƫعاقبة ȝليهاو ȝددها باحلاǧɍ اǂدودة، و 

1 –                 ONDH, Mémorandum au rapport de la FIDH "de la manipulation des faits au   
                                                                    détournement des concepts ». Octobre 1997.  
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Ż رد ȝلɂ ما تطلقه الفدرالية من تسمية مليشياȝ ǧلƭ ɂموȝاǧ الدفاț الشرȝي 
و . حيǬ نفɂ هذه الصفة Ⱥȝهȴ مذكرا باȕɋار القانوين الذي Ʒدد وȑعية هـذه الفǞـة  

ر حوȯ اƫتابعاǧ أشارǧ إىل إƵاȯ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان ƫا أصدره اƫرصد من تقاري
  .القȒائية يف حȨ بعȐ أȒȝاǒ هذه اƬيǞة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Ȝǣالرا ǬǶǤامل : ȧقوǵ تهاكاتȹر و اƥليب األȎنة الدولية للǲالل
  ".التركيȂ علɂ القاȹوȷ الدوƃ اȹɋساƆ: "اȹɋساȷ يف اجلȂاǝر 
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  :مواقȤ اللǲنة الدولية للȎليب األƥر مȸ الوȜȑ يف اجلȂاǝر  – 1

Ǵيوجد ما يشري إىل  بتصف ɍ نهǚة الدولية فȺاللج ǧاȕن نشاȝ توفرةƫا Ȩائǭكل الو
Ɵاه ما Ʒدǫ يف اȂƨائر من انتهاكاǧ حلقـوȧ  ) سلبا أو إƶابا(أŒا اơذǧ موقفا Ʈددا 

ȯنسان األساسية و بكل األشكاɋا.  
ة، حيǬ فما ȝدا اɋشارة الصغرية اليت تȒمȺتها ƭمل التقارير السȺوية للجȺة الدولي

 ǧين،"أبدȂتجǂا ȋاǺع األشȑو Ǣزمـة   ) …(قلقا دائما بسبɊنسـانية لɋا Ǣو العواق
، و ذكرǧ أن أȝماȯ العȺف يف اȂƨائر șلǨ تتسـبǢ يف وقـوț   )1("الواقعة يف اȂƨائر

و يف سياȧ اɍنشغاȯ الذي تبديه اللجȺة بشǖن الوȑـع يف  . Ƕȑايا معȚمهȴ من اƫدنيني
ساȝيها من أجل السماح Ƭا بȂيارة اǂتجȂين، و يف تقرر اللجȺـة  اȂƨائر تǘكد استمرار م

، جددǧ انشغاƬا العميȨ باƬجوماǧ العȺيفة اليت استهدفǨ اƫـدنيني  1997الدولية لسȺة 
 ȯفاȕو األ ǒساȺو ال ȯالرجا ȯماȝهذه األ Ǩدة أشهر مسȝ Ɂمد ɂلȝ و Ǭخصوصا، حي

Ǭها، حيȺم Ÿالغر ǡوȺƨائر العاصمة و اȂƨية يف اȝماƨا Ǵذابƫا Ǩارتكب.  
و بقيǨ احلالة يف اȂƨائر مǮار قلȨ و اهتمام اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر، إɍ أن 
اللجȺة الدولية، و دائما حسǢ أدبياőا و تقاليدها، و من أجل اǂافȚة ȝلɂ حيادها و ǭقة 

ـ   ون هـي سـبǢ   اƨميع مȺها، فŒǚا ɍ تتدخل مطلقا يف اƫشاكل السياسية اليت قـد تك
اȑɍطراباǧ و التوتراǧ، و اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر  ɍ تشري إىل أسباǡ اȝɍتقاȯ و 

 ȴبيعة التهȕ Ɠح ɍ)   ية القـوانني الـيتȝإىل شر ɍ ة الرأي، وǶȺج ،ǡدم، انقال ȴجرائ
 ȯتقاȝɍأو ا ȣيقاɋبا Ǵادي أو (تسمȝ ائيȂائي، قانون جȺǮسكري أو قانون استȝ قانون

حيǬ أن هذه اƫسائل ɍ تدخل يف اهتمام اللجȺة الدولية للصـليǢ  ) الالقانون أصالحالة 
  . )2(األمحر

إن األشǺاȋ الذين ميكن أن يكونوا هدȣ زيارة بعǮة اللجȺة الدولية هȴ الـذين  

يعتقدون أȴŒ يȺاȑلون من أجل إǭباǓ ǧرائهȴ أو يعتقدون أȴŒ يǘدون واجبهȴ، و تعرȑوا 
  .ȕرȣ يȚȺر إليهȝ ȴلɂ أȴŒ أȝداȴƬ ǒ للǶد من حريتهȴ، من

  .ȋ253 . 1995لسنوɃالتقرɅر االلجȺة الدولية للصليǢ األمحر، – 1
2 – CICR. Activité du CICR aux personnes prives de liberté. Avril 1990.  
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و بصدد مواقف اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر نذكر أŒا أشارǧ يف تقريرها لسȺة 
، إىل انتǺاباǧ رئاسية جديدة يف اȂƨائر، حيǬ رأǧ أن ذلȬ يعد مبعǬ أمل من 1999

  .أجل اƫصاحلة الوȺȕية يف البالد
ȝ ȏرȝ دين الذيƫبقانون الوئام ا ǧالشعيب يف و أشاد ǒستفتاɍا ɂ16ل   Ǝسـبتم

  .من نفȄ السȺة، حيǬ حاز ȝلɂ تǖييد كبري من الشعǢ اȂƨائري
  

   :Ơركات اللǲنة الدولية للȎليب األƥر ƟاȻ الوȜȑ يف اجلȂاǝر  – 2
يف أحد تقارير اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر، و بعد أن أشـارǧ إىل الوȑـعية   

اƫتميȂة بعȺف متȂايد ȕاȯ اȣɍɇ مـن اƫـواȺȕني قـتال و    الصعبة اليت تعرفها اȂƨائر، و 
يف ) التقليدي(جرحا، ưا جعل ذلȬ مǮار انشغاȯ كبري للجȺة الدولية، و اليت يتمǮل دورها 

ǧعياȑل هذه الوǮايا مǶȑ دةȝ1(محاية و مسا(.  
إذن و حسǢ تقرير اللجȺة الدولية، فǚن الوȑع يف اȂƨائر يدخل ȑـمن دائـرة   

لȚȺر يف أدبياǧ اللجȺة و مقرراőا، نستطيع تصȺيف احلالة اȂƨائريـة كǶالـة   Ơركها و با
اȑɍطراباǧ أو التوتر الداخلي و هذه الوȑعية ȡري مغطاة بالقـانون الـدويل اɋنسـاين    

، إɍ أن اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر Ƭا حȨ اƫبادرة الـذي  )نصوȋ اتفاقياǧ جȺيف(
األشǺاȋ اƫوقوفني، و Ɯكȴ هذه الوȑعية فǚن اللجȺـة  يسمƬ Ǵا بتقدƇ خدماǧ لȂيارة 

 Ǣة الدولية للصليȺللج Ǩاحلكومية، و قد كان ǧيارة مع السلطاȂلة الǖمس ȈاقȺأن ت Ǣƶ
 ȃائر يف شهر مارȂخر زيارة للجǓ 1992األمحر   Ȃيـارة مراكـȂتها بǮبع Ǩقام Ǭحي ،

 ǒراǶداري يف الصɍا ȯتقاȝɍمر(اȝ ǯرقان، احلمر، ورقلة، بر Ȅ2()ادري(.   

، إɍ أن اتصـاǧɍ اللجȺـة   1999و توقفǨ الȂياراǧ مȺذ ذلȬ احلني إىل سȺة 
الدولية بالسلطاǧ اȂƨائرية Ɓ تȺقطع حيǬ كان مȺدوŏا لشماȯ إفريقيا و الشرȧ األوسط 
يȂور اȂƨائر باستمرار و ȝلɂ مدار هذه السȺواǧ، حيǬ كان يطرح انشغاǧɍ اللجȺـة  

ǧالسلطا ɂلȝ و إدارة    الدولية ǧالـوزارا Ɂمسـتو ɂلȝ ولنيǘسƫائرية و يلتقي مع اȂƨا
  . اƬالȯ األمحر اȂƨائري و اƫرصد الوȕين حلقوȧ اɋنسان

1 –                      CICR, rapport annuel de 1998.   
2 –                 FIDH, lettre hébdomadaire. Op-Cit.   
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و كان يف كل مرة ƶدد رȡبة اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر يف إرساȯ بعǮاǧ إىل 
 1998مـارȃ   اȂƨائر، و كان لرئيȄ اللجȺة الدولية أن استقبل يف مقر اللجȺة Ⱥƛيف يف

وزير اƪارجية اȂƨائري و جدد له انشغاȯ اللجȺة Ɯالة العȺف يف اȂƨائر اليت ƢيȂها مجلـة  
  :من اƫواصفاǧ التالية 

  ǧوجود معامال ȯية، احتماȺأم ǡعتقلني ألسباƫدد اȝ țيفة، ارتفاǮالك ǧالتوقيفا
ɍحتفاȗ باƫعتقلني يف سيǞة، حاǧɍ التعذيǢ، تدهور șروȣ اȝɍتقاȯ اƫادية و الȺفسية، ا

معȝ ȯȂن العاƁ اƪارجي ƫدة ȕويلة، إلغاǒ الȒماناǧ القȒائية األساسية، و إȝالن احلالة 
ȕبعا كل هذه احلاǧɍ ميǧȂ الوȑع يف اȂƨائـر، و بشـكل أشـارǧ إىل    . اɋستȺǮائية

 خطورته أȡلǢ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية الȺاشطة يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسان، و كـان 
هذا اللقاǒ بعد أن وجهǨ اللجȺة الدولية يف فيفري مذكرة شفهية للسلطاǧ اȂƨائريـة،  

زيارة اƫعتقلني بسبǢ العȺف، نشر القـانون  (تعلن فيها استعدادها للȺشاȓ يف ميادين ȝدة 
، و أبـدǧ  )الدويل اɋنساين، دȴȝ نشاȕاǧ اƬالȯ األمحر اȂƨائري لصاǶȑ ſايا العȺف

 ȫرǶبتها يف التȡعهودةرƫا اőلياǓ Ǣحس.  
  țائر بالشـروȂƨيف ا ȓشاȺال Ǩنفǖاألمحر، فقد است Ǣة الدولية للصليȺسبة للجȺبال

، بعدما وافقـǨ  1999نوفمƎ  15أكتوبر إىل  10يف ƭموȝة من الȂياراǧ امتدǧ من 
  .السلطاǧ اȂƨائرية ȝلɂ دخوȯ بعǮة اللجȺة الدولية إىل اǘƫسساǧ العقابية

ليت تعمل ŏا اللجȺة الدولية، فǚن هدȣ هذه الȂياراǧ هو معايȺة و حسǢ التقاليد ا
اƫادية و الȺفسية للمعتقلني، باȑɋافة إىل اƫعاملة اليت يلقوŒا ) اȝɍتقاș)ȯروȣ اɍحتجاز 

ȴذ توقيفهȺم.  
 ǬيƜ ةȕبوȒم ǧمواصفا Ȩاألمحر وف Ǣة الدولية للصليȺزيارة اللج ȴو تت:  

  .اɍلتقاƜ ǒرية باƫعتقلني و دون حȒور الشهودǢƶ السماح ȺƫدوŸ اللجȺة ب 
  .السماح ȴƬ بدخوȯ كل أماكن اɍحتجاز مع إمكانية معاودة الȂيارة 
تقدم اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر مالحȚاőا للسلطاǧ احلكومية، مع تسـليمها   

  .وȯتقريرا كتابيا سريا، تعدد فيه كل اƫشاكل اليت ȝايȺتها، و تقترح ƭموȝة من احلل
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تعرȝ ȏدد و أƧاǒ األماكن اليت زارها مȺدوبوها، و تـواريǸ  : فيما تȺشره اللجȺة  
الȂياراǧ و ȝدد اƫعتقلني الذين التقتهȴ، إɍ أن اللجȺة تتكتȝ ȴلɂ أسباǡ اȝɍتقاȯ و 

  .ɍ تعلن ȝن الȚروȣ اƫادية و الȺفسية اƫالحȚة
للصليǢ األمحر ƶـǢ أن   و بȺاȝ ǒلɂ كل ما تقدم ميكن القوȯ أن اللجȺة الدولية

و وفȨ هذه اƫواصفاǨƢ ǧ زيـاراǧ بعǮـة اللجȺـة    . Ơافȝ Șلɂ حيادها و استقالليتها
، حيǬ قدمǨ للسلطاǧ اȂƨائريـة  2000و بداية  1999للجȂائر، و ذلŒ Ȭاية سȺة 

  .التقرير األوȯ حوȯ حوصلة الȂياراǧ اليت قامŏ Ǩا للمǘسساǧ العقابية يف البالد
بعǮة أساسا ȝلǬƜ ɂ معاملة و șروȣ اǂتجـȂين، مȺـذ بدايـة    و قد ركǧȂ ال

توقيفهȴ حيǬ قامǨ باستجواǡ األشǺاȋ الذين حولوا من مراكȂ اȝɍتقاȯ للشـرȕة و  
و ) يف اȂƨائر العاصمة، وهران و Ⱥȝابـة (اƨيȈ، و زارƭ ǧموȝة من اǘƫسساǧ العقابية 

سجيȺا، و قد  Ơ6980توي ȝلɂ  مركȂا) 12(يف اŎموț قامǨ البعǮة بȂيارة إǭين ȝشر 
  .)1(سجيȺا، دون شهود  Ź457 يف هذه اŎموȝة األوىل من الȂياراǧ اللقاǒ بـ 

لكن إذا كانǨ زيارة اȺƨة الدولية للصليǢ األمحر، إىل اȂƨائر قد توقفـǨ بـني   
فǚن نشاȕاőا Ɓ تتوقف يف ƭاƬا الطبيعي، و هو نشر القـانون  ) 1999-1992(سȺيت 

التقǮư ɂـل البعǮـة   : اɋنساين، و تقدƇ اƫساȝدة، حيǬ و ȝلɂ مر هذه السȺواǧ الدويل 
خالȯ زيارőما للجȂائر برئيȄ اƬالȯ األمحر اȂƨائري، و ǮƜا إمكانية تعاون اللجȺة الدولية 
مع هذه اƨمعية يف ƭاȯ نشر القانون الدويل اɋنساين، و ذلȬ باɋسهام يف Ơسني القدرة 

و قدمǨ اللجȺة مساȝدة مالية ƫركȂ التوǭيȝ Ȩن القانون . ȯ األمحر اȂƨائريالعملية للهال
  .)2(و برامǰ خدمة اǂرومني و اŎموȝاǧ الȒعيفة من السكان اȂƨائريني. الدويل اɋنساين

و قد قامǨ اللجȺة الدولية ƞساȝدة اƬالȯ األمحر اȂƨائري من أجل زيادة قدرتـه  
ɍاحلا ɂلȝ ستجابةɍا ɂلȝ    دةȝمسـا ǧـاȝموƭ ſلصـا ǰستعجلة، بتمويل برامƫا ǧ

السكان، باȑɋافة إىل دȴȝ مشروȝه لصاſ األȕفاȯ اƫصدومني بسǢ العȺف، حيǬ اقترح 
هذا األخري مشروț تǖهيل نفسي لصاǶȑ ſايا العȺف، حيȝ Ź Ǭقد اتفاȧ بني اǘƫسستني 

و اƫوșفني اɍجتماȝيني،  و ذلȬ بتكوين ƭموȝة من األخصائيني الȺفسيني،. 1999سȺة 
إȑافة إىل تقدƇ تكفل نفساين بالȺساǶȑ ǒايا العȺف، بتǖهيلهن مهȺيا من أجـل تسـهيل   

1 –                  CICR, rapport annuel de 1998.  
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و يف ميدان الصǶة الȺفسية وفرǧ اللجȺة الدولية ȕبيبـا لɊمـراȏ   . إدماجهن اجتماȝيا
  .الȺفسية، و قدمǨ وسائل و كتǢ و وǭائȨ و دȝما ماليا

قد شهدǧ تعاونا نوȝيا بني اللجȺة الدوليـة   1998باƫوازاة مع ذلȬ كانǨ سȺة 
للصليǢ األمحر و اƬالȯ األمحر اȂƨائري، من خالȯ مساƵة اللجȺة الدولية يف رفع قـدرة  
هذا األخري ȝلɂ التدخل، بتǖهيل شبكة اɋسعاȣ، و نشـاȓ نشـر القـانون الـدويل     

  .)1(اɋنساين
، 1999ية للصليǢ األمحر سȺة و ưا ميكن مالحȚته بالȺسبة لȂياراǧ اللجȺة الدول

للسجون اȂƨائرية، و رȴȡ أنه Ɓ يصدر بشŒǖا تعليقا من اللجȺة الدولية حـوȯ وȑـعية   
   Ƈأنه ميكـن تقـد ،ȴذ إيقافهȺا مŒاليت يلقو ǧعامالƫية اȝفسية و نوȺادية و الƫا ǒاȺالسج

 țوȑوƫا ȯحو ǧاȚالحƫة من اȝموƭ:  
♦ Ɲ ،ري حكوميةȡ دولية ǧماȚȺم ǧاألمحـر أن  أشار Ǣة الدولية للصليȺاللج ȣال

السلطاǧ اȂƨائرية قد قامǨ بترحيل أȝداد مهمة من نǒɍȂ اǘƫسسـاǧ العقابيـة يف   
الƎواقيـة  (باƟاه سجون تقع باȺƫاȨȕ الداخلية للبالد ) سركاجي و احلراȇ(العاصمة 
و  ȝلما أن زياراǧ اللجȺة الدولية ƽلǨ فقط سجون العاصمة و وهـران ). خصوصا

Ⱥȝابة، و بذلȬ تكون السلطاǧ قد قللǨ من اكتȚاȗ هذه السجون، ưا ƶعل بعǮـة  
  .اللجȺة الدولية ɍ تالحȘ كǮريا من الȚروȣ اليت كان يعانييها اƫساجني قبل زيارőا

، 1999من جهة أخرɁ، فǚن الرئيȝ Ȅبد العȂيȂ بوتفليقة اȺƫتǢǺ يف أفريل سـȺة   ♦
قد ȝفȝ ɂن ȝدد ) جويلية 5(در يف ȝيد اɍستقالȯ يكون بواسطة العفو الرئاسي الصا

سجني، و هذا يعتȝ Ǝدد كاȣ ليجعل السجون  4000معتƎ من السجȺاǒ وصل إىل 
تشهد ƠسيȺا نسبيا حلالة السجون اȂƨائرية، إȑافة إىل تدابري قانون الوئام اƫدين بعـد  

التسـريǴ، و   اȝتماده من ȕرȣ الƫƎان بغرفتيه، حيǬ استفادǧ أȝداد كـبرية مـن  
  . ơفيȐ العقوبة

و هذه ȝملياǭ ǧالǫ ميكن اȝتبارها قد جاǧǒ يف إȕار التȒǶري لȂيـارة بعǮـة   
اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر، و اليت تبǬǶ يف șروȣ اȝɍتقاȯ و اƫعـامالǧ الـيت   
  Ǩرفـȝ يف هذه احلالة تكون قد ȣروș و هي ،ǒاȺا السجƬ ȏميكن أن يكون قد تعر

1 –                  CICR, rapport annuel de 1999.  



ƧƑاƨƞال ǑƼ ǇƓƪǈǗا ƾǍقơ ƓǒƓưƿ Ǉة مǒمǍǂơال Ƨǒƹ ةǒلǍالد ƘƓمƲǈالم ƻƿاǍم.  

ما أن ȝددا ưن ميكن أن يكونوا قد تعرȑوا إىل معـامالǧ سـيǞة   ك. بعȐ التǶسن
، قد استفادوا من تدابري قانون الوئام اƫدين، و بالتايل فǚن ȝيȺة مهمـة  )التعذيǢ مǮال(

  .تكون قد فاȝ ǧلɂ بعǮة اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر مالقاőا و التǶقيȨ معها
  

    :Ȝ السلطات اجلȂاǝرɅة عالقة اللǲنة الدولية للȎليب األƥر م – 3
   Ǣلـȡتمع فيـه أƟ تكاد țوȑهذه العالقة نبدي إشارة إىل مو ɂلȝ Ȩقبل التعلي
اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية العاملة يف ميدان حقوȧ اɋنسان، مـع اللجȺـة الدوليـة    

، ففي هذا اƫوȑـوț فـǚن   )اƫفقودين(للصليǢ األمحر، و هو قȒية اɍختفاǒ القسري أو 
لجȺة الدولية للصليǢ األمحر و فعاليتها و ơصصها يف مǮل هذه اƫسـائل جعـل   Ƨعة ال

كما هـو   –مȚȺماǧ دولية ȡريها تȒع من ȑمن توصياőا األساسية ƫعاƨة هذه القȒية 
أŒا تطالǢ السلطاǧ اȂƨائريـة بالسـماح للجȺـة     –احلاȯ بالȺسبة ȚȺƫمة العفو الدولية 
Ȃƨائر و السماح Ⱥƫدوبيها باɍلتقاƛ ǒميـع اǂتجـȂين يف   الدولية للصليǢ األمحر بȂيارة ا

  .اȂƨائر ألسباǡ أمȺية، بانتȚام و بسرية
إذن هذه اȚȺƫماǧ توصي بتدخل اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ǭقة يف مصداقيتها 
لدɁ األنȚمة السياسية، و ȝدم حساسيتها Ɵاهها، و ذلȬ نȚرا لطبيعـة ȝمـل اللجȺـة    

Ȃ بالسرية و ȝدم التدخل يف أسباǡ اɍحتجاز و ȝدم التشـهري ƞمارسـاǧ   الدولية اƫتمي
  .األنȚمة السياسية و Ɵاوزاőا يف ميدان نشاȕها

 – 1992 و إذا كانǨ بعǮاǧ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر قد توقفǨ بني سȺيت
1999    ǡـدوȺائر، خصوصا ما كان يقوم بـه مȂƨن زيارة اȝ يتوقفوا Ɓ دوبيهاȺن مǚف

للجȺة الدولية لشماȯ إفريقيا و الشرȧ األوسط، حيǬ كان يتȺاقȈ مع السلطاǧ اȂƨائرية ا
حوȯ اƫواȑيع اليت تشغل اللجȺة الدولية، فيما ȌƸ العȺف الذي شهدته البالد و ما رافقه 
 ǧاȕار نشاȕائر يف إȂƨيارة اȂالقيام ب ǧɍاوƮ و كذا ،ǧريه من التجاوزاȡ من احتجاز و

ȝɍة اȺتياديةاللج .   ȴـة األمـǮبع Ɂلد ȴائر الدائȂƨل اǮư تربط Ǩو كذا العالقة اليت كان
  .اƫتǶدة يف جȺيف باللجȺة
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فقط ميكن أن نشري إىل سوǒ تفاهȴ بسيط وقع بني اللجȺة الدولية و Ǯưل اȂƨائر يف 
ه جȺيف، بعد أن صرح أمام Ⱥƨة حقوȧ اɋنسان التابعة ȚȺƫمة األمȴ اƫتǶدة، و كما تȺاقلت

الصǶافة حيǬ أصدرǧ اللجȺة بيانا صǶفيا تذكر فيه أن مهمة مدير العملياǧ يف اȂƨائر 
كانő Ǩدȣ إىل دراسة الكيفياǧ و الشروȓ الالزمة ɍستȺǞاȣ مرتقǢ لȺشاȕاǧ اللجȺة 
الدولية للصليǢ األمحر يف اȂƨائر، و هذا خالفا ƫا كان رƞا يعتقد أنـه زيـارة ȝمليـة    

  .كما جرȝ ǧليه تقاليد اللجȺة الدوليةللمǘسساǧ العقابية 
  

 ǧماناȒتفتقد لل ɍ ائرȂƨنسان يف اɋا ȧا أن حقوȺهذا الفصل، تبني ل ȯمن خال
   ɂلـȝ يتǖومة قانونية كافية يـȚȺم ɂلȝ مونة و هذا بتوفر البالدȒريا مȚالقانونية، فهي ن

هيǞـاǧ رƧيـة و   رأسها دستور الدولة و ƭموȝة القوانني اǺƫتلفة، باȑɋافة إىل وجود 
مȚȺماȡ ǧري حكومية جȂائرية يȺشط بعȒها ȝلɂ اƫستوɁ الوȕين، و يȺتمي البعȐ اɇخر 

  .مȺها إىل مȚȺماǧ دولية ȡري حكومية ذاǧ صيǨ كبري
  ȧصيانة حقـو Ǩا جعلȝاȑروفا و أوș Ǩائر خلقȂƨا اŏ ǧلكن األزمة اليت مر

تهاكاǧ خطرية مسǨ احلقوȧ اɋنسان أمرا صعبا، حيǬ تعرǨȑ حقوȧ اƫواȺȕني إىل ان
األساسية مȺها، و هذا ما أفرز مواقف و Ơركاǧ دولية Ɵاه هذه األزمة، و شكل اɋهتمام 

ȯهرها األوȚي مƧا . الدويل الرƬانشغا ǒن إبداȝ احلكومية ǧماȚȺƫو ا ȯلف الدوǺتت ȴفل
ȋصوƪوجه ا ɂلȝ نسانɋا ȧعية حقوȑموما و وȝ ائرȂƨع يف اȑبالو .  

مواقف و Ơركاǧ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية و الـيت مـن ȑـمȺها     إɍ أن
مȚȺمة العفو الدولية، الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان   –اȚȺƫماǧ اليت تعرȺȑا Ƭا بالدراسة 

كانǨ مواقفها أكǮر إǭارة للجدȯ من جهة، و إحراجا للسلطاǧ اȂƨائرية مـن جهـة    –
من أشكاȯ التدخل يف شǘوŒا الداخلية، و انتقاصا مـن   أخرư ،Ɂا اȝتƎته اȂƨائر شكال

  ȨقيـƠ ةȺƨ ȯإرسا Ǣلȕ ɂلȝ ستمرƫا ǧماȚȺƫية، و خصوصا إحلاح هذه اȺȕا الوőسياد
   ȌيǺري احلكومية بقصـد تشـȡ الدولية ǧماȚȺƫائر، تتشكل من اȂƨدولية مستقلة إىل ا

البها بالرفȐ و Ɓ تسـمǴ ألي  إɍ أن السلطاǧ اȂƨائرية قابلǨ مط. الوȑعية يف اȂƨائر
مȺها بȂيارة البالد ȕيلة الفترة قيد الدراسة إɍ استȺǮاǒ، و رȴȡ أن هـذه اŎموȝـة مـن    
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اȚȺƫماǧ قد اهتمƞ Ǩسǖلة حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، و رȴȡ انطالقها من نفȄ اȚȺƫومة 
Ɵـاه الوȑـع يف   الفكرية، فŒǚا اختلفǨ يف مواقفها من هذه اƫسǖلة، و تبايƠ ǨȺركاőا 

  .اȂƨائر، و بالتايل ȝالقاőا مع السلطة اȂƨائرية
و بالرȴȡ من كل ما سبȨ فǚن هذه اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية قد ساǨƵ إىل 
حد كبري يف الدفاȝ țن حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر من خالƠ ȯسيȄ الرأي العام العـاƫي  

  .ولة معاƨة هذه اƫسǖلةŏا، و دفع احلكومة اȂƨائرية دفعا إىل Ʈا



  الƤـƙƓمــة

  :اƪــاƢــة 
  

إن البǬǶ يف مواقف اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية من قȒايا حقوȧ اɋنسـان  
يف اȂƨائر، أو يف أي بلد Ǔخر من العاƁ، يقتȒي أوɍ اɋحاȕة ƞاهية حقوȧ اɋنسـان و  
  ȧذه احلقـوƬ يƸمسرية التطور التار ȯتلفة، من خالǺƫا اőها و تفريعاȝوȺت ɂلȝ ȣالوقو

  .قانونيا، و من Ż التعرȝ ȣلư ɂيȂاőا احلȒاريةفكريا و 
 ǧماȚȺƫتلعبه ا ǨǶورية الدور الذي أصبǶƞ ا التذكريȒأي ǬǶي هذا البȒو يقت
الدولية ȡري احلكومية، و خصوصا اȚȺƫماǧ العاملة يف ƭاȯ حقوȧ اɋنسـان، إذ تعمـل   

وȧ اɋنسـان يف  رفقة ȡريها من اȚȺƫماǧ احلكومية بكل فروȝها ȝلɂ ترسيǸ مبادǛ حق
    Ǩنسـان مهمـا كانـɋا ȧتهكي حقوȺم ɂلȝ ستمرƫغطها اȑ ȃارƢ تمع الدويل، وŎا

ȫنتهاɍدرجة ا Ǩو مهما كان  ȴبيعتهȕ .  
و إنȺا إذ نتȺاوȯ هذا اƫوȑوț بالدراسة، فǚنȺا نشري إىل الوȑع الـدويل يف هـذه   

السوفييت، و بالتايل تفكȬ الفترة، حيǬ شهد العاŒ Ɓاية احلرǡ الباردة، و تفكȬ اƠɍاد 
، هذا الواقـع  )سياسيا و ȝسكريا و قيميا(اȚȺƫومة اɍشتراكية يف كل مȚاهرها التȚȺيمية 

أفرز سيطرة الوɍياǧ اƫتǶدة األمريكية ȝلɂ اƫستوɁ العاƫي ȝسكريا و اقتصاديا، و هـو  
يƎاليا، و كرȡ ȃربيا، ل) ƴطا(وȑع كرș ȃاهرة اȚȺƫماȡ ǧري احلكومية باȝتبارها نتاجا 
بسـبǢ  ) اƫدنية و السياسية(إىل جانǢ ذلȬ الدȝوة إىل حقوȧ اɍنسان بشكلها الفردي 

إɍ أن ما ). حقوȧ اɋنسان اɋجتماȝية و اɋقتصادية و الǮقافية(ȡياǡ دȝاة الشكل اɇخر 
  ȫنتـهاɍمن ا Ǩرفȝ ȧأن هذه احلقو Ǭحي ،ǧكل هذه التطورا Ǣائر جانȂƨيف ا ǫحد

  .فه من ذي قبلما Ɓ تعر
  ȧأن حقـو Ǭسلفا، حي Ǩرحȕ اليت ǧياȑكيد الفرǖا الدراسة بتȺل ǨǶƧ و قد
اɋنسان و رȴȡ احلديȝ Ǭن ƽوƬا و ȝموميتها فŒǚا ɍ تشكل نȚرة مȺسجمة متفȝ Ȩليها 
ȝاƫيا، و أن اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية نȚرا ɍختالفها و تȺوȝها فŒǚا ơتلـف مـن   

Ⱥا و تőǖنش Ǭنسان مـن  حيɋا ȧايا حقوȒيف تعاملها مع ق Ȭتلف تبعا لذلơ ا، وőيماȚ
ǧله من انتهاكا ȏاه ما تتعرƟ ȫرǶا، و التŏ هتمامɋدرجة ا Ǭحي.  
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Ż أن ما ȝرفته اȂƨائر من انتهاكاǧ حلقوȧ اɋنسان، Ɓ تتعامـل معهـا هـذه    
Ɂمة إىل أخرȚȺهتمام، و الذي اختلف من مɍدرجة ا ȄفȺب ǧماȚȺƫا.  

  :ȝلɂ مدار الدراسة خلصȺا إىل ƭموȝة من الȺتائǰ أƵها  و
أن حقوȧ اɋنسان ارتبطǨ باɋنسان ذاته، و بصفته Ȓȝوا يف اŎتمـع، و هـي   
مفهوم تعددǧ تعاريفه من كونه ȝلما قائما بذاته، أو بصفته جǒȂا من القـانون الـدويل   

Ȭعتمدة يف ذلƫعايري اƫا ǢسƜ يفاتهȺتص Ǩنسـان   . العام، و اختلفɋا ȧحقـو Ǩرفȝ و
 Ɓرفه العاȝ ما ȯستويني الفكري و القانوين، من خالƫا ɂلȝ يا مستمرا، و هذاƸتطورا تار

و نتيجة Ƭذه السريورة، و التطور فǚن حقوȧ اɋنسان . من مواǭيȨ متعددة، إقليمية و ȝاƫية
ɍصوصية و اƪية إىل اƫمن الشمولية و العا ،Ȍصائƪها مجلة من اȝازȺقليمية تكريسـا  تت
ǭقافـة، ديȺـا،   (ƪصوصياǭ ǧقافية و أبعاد حȒارية ƢيȂ كل ƭموȝة بشرية ȝن ȡريها 

 ȴط  حياة و حكƴ ،إيديولوجيا….(  
أما فيما يتعلȨ باȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية الȺشطة يف ميدان حقوȧ اɋنسـان  

تعريفها اƪاŏ ȋا،  فǚن أوȯ ما نالحȚه هو خصوصيتها كفاȝل يف العالقاǧ الدولية، Ƭا
و بالتايل ưيȂاǧ خاصة ŏا، نتيجة تȺوȝها، و امتداد نشاȕها Ǝȝ الدوȯ و ȝـدم Ƣتعهـا   

إɍ أن هذا Ɓ ميȺعها من أن تكون ȡالبا القوة الǮالǮة يف اŎتمـع  . بوȑع أو شǺصية قانونية
  .الدويل ƛانǢ الدوȯ و اȚȺƫماǧ الدولية احلكومية

و الدولية، أŒا إحدɁ أكƎ اȚȺƫمـاǧ الدوليـة ȡـري    و نالحȝ Șلɂ مȚȺمة العف
  ǒإزا ȯريا و إحراجا للـدوǭǖرها تǮا أكŒنسان، و أɋا ȧشيطة يف ميدان حقوȺاحلكومية ال

  .انتهاكاǧ  حقوȧ اɋنسان
، نشǧǖ مهتمة بقȒايا سجȺاǒ الرأي و الȒـمري، Ż  1961هذه اȚȺƫمة، مȺذ نشőǖا سȺة 
. ، ليمتد نشـاȕها شامـال كل مȺاحي  حقوȧ اɋنسانمȺاهȒة حكȴ اȝɋدام فيما بعد

 Ȃين، و تتميȕالو Ɂستوƫالدويل إىل ا Ɂستوƫا ɂلȝ تدƢ مة هيكلة خاصةȚȺƫهذه ا ȬتلƢ و
بȺشاȕها اȝɋالمي الكǮيف، و تعتƎ مȚȺمة العفو الدولية أكǮر اȚȺƫماǧ مركȂية خصوصا 

مساجني من جهاǧ ) تتبƖ( تعتمد خصوصا، و اليت التǤنـɄيف ƭاȯ نشاȕها و يف ȝملية 
Ưتلفة من العاƠ ،Ɓددهȴ األمانة الدولية لɊفواǯ اليت تȺشط ȝلɂ اƫستوɁ الوȕين، و هذا 
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ŏدȣ احلفاȝ ȗلɂ احلياد و ȝدم التǶيȂ، إذ ɍ تسمǴ لɊفواǯ بتبين قȒـايا بلـداŒا أو   
  .إصدار بياناǧ بشŒǖا

ɋا ȧالفيدرالية الدولية حلقو ȌƸ ة   أما فيماȺسـ ǧǖ1922نسان، و اليت نشـ ،
" دريفوȃ"مع قȒية  1998حيǬ تعود نشőǖا إىل الرابطة الفرنسية حلقوȧ اɋنسان سȺة 

فŒǚا تبǨȺ اȝɋالناǧ الفرنسية حلقوȧ اɋنسان، و كان Ƭا تǭǖري واȑـȝ Ǵلـɂ صـياȡة    
رجعا Ƭا، و اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان، هذه اȝɋالناǧ و اƫيǮاȧ تشترȕه الفيدرالية م

  .توجȝ Ǣلɂ أي رابطة تȴȚȺ إليها اȝɍتراŏ ȣا
و أهȴ ما يالحȝ Șلɂ الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان إȝالŒا اɍسـتقالȝ ȯـن   
احلكوماǧ و األحȂاǡ، لكن ذلɍ Ȭ ميȺعها من التعاون معها يف الدفاȝ țن احلريـاǧ و  

يكلة تعتƎ الفدرالية الدولية أبسط من حيǬ اƬ. الدميقراȕية، و مȺع إقامة أنȚمة دكتاتورية
 ǧسساǘين، و مȕالو Ɂستوƫا ɂلȝ ǧلها الرابطاǮƢ Ǭهيكلة، حي ǧماȚȺƫا)ǧاǞدولية ) هي

  ).اƢǘƫر، اƫكتǢ الدويل و اƫكتǢ التȺفيذي(بسيطة 
 Ǭها، حيȕية نشاȝنسان مع نوɋا ȧيمية للفدرالية الدولية حلقوȚȺية التȂو تتساير الالمرك

نشاȕاƮ ǧلية Ƣارسها الرابطاǧ، و نشاȕاǧ دولية تقوم ŏا الفدرالية، و őدȣ تȺقسȴ إىل 
كل هذه الȺشاȕاǧ إىل محاية األشǺاȑ ȋد األȝماȯ التعسفية و احلد من حريـاȴő، و  
العمل ȝلƠ ɂسني التشريع و تطبيقه يف ميدان حقوȧ اɋنسان، و تتدخل لدɁ الـدوȯ و  

ǧاǮالبع ȯالدولية و إرسا ǧماȚȺƫة اȚالحƫا.  
و ơتلف اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ȝن اȚȺƫمتني السابقتني اختالفـا يكـاد   
يكون جذريا، من حيǬ نشőǖا، و وȑعها القانوين، و هياكلها و ȕرȧ نشـاȕها، مȺـذ   

، حيǮƢ Ǭل اللجȺة مǘسسة إنسانية مستقلة، و "سولفرييȺو"إǭر معركة  1863نشőǖا سȺة 
ة الدولية للصليǢ األمحر و اƬالȯ األمحر، و هي مجعيـة ذاǧ  هي إحدɁ مكوناǧ احلرك

ȕابع خاȋ تتمتع بالشǺصية القانونية يف șل القانون اƫدين السويسري، و هي ذاȕ ǧابع 
   Ǣاحلركة الدوليـة للصـلي ǧمع مكونا Ǜبادƫا Ȅيف نف ȫدويل، و تشتر ȓين و نشاȕو

احلياد، اɋستقاللية، اƪدمـة الطوȝيـة،    اɋنسانية، ȝدم التǶيȂ، (األمحر و اƬالȯ األمحر، 



  الƤـƙƓمــة

و ليƬ Ȅا امتداداǧ تȚȺيميـة  . و تتميŏ Ȃيكلة خاصة ذاȕ ǧابع دويل). الوحدة و العاƫية
  .خاصة ŏا، بل ترتبط يف نشاȕها مع اȚȺƫماǧ الوȺȕية للصليǢ األمحر و اƬالȯ األمحر

ـ  اȓ اɋنسـاين و  و يقتصر نشاȓ اللجȺة الدولية للصليǢ األمحر ȝلɂ ميدان الȺش
بالتايل القانون الدويل اɋنساين سعيا لȺشره و تطويره، إȑافة إىل تقدƇ اƫساȝداǧ و زيارة 

  .األشǺاȋ اǂرومني من حلرية
  ȧحقـو ǧري احلكومية من انتهاكاȡ الدولية ǧماȚȺƫواقف اƫ اȺاولȺد تȺفع Ȭلذل

تهاكاǧ اليت تعرȑـƬ Ǩـا   اɋنسان يف اȂƨائر، فǚن أوȯ ما خلصȺا إليه هو خطورة اɍن
حقوȧ اɋنسان، و أخطرها ما تعلȨ باحلقوȧ األساسية اليت ɍ تقبل التȺازȺȝ ȯها، و هـو  

) 1999إىل  1992(احلȨ يف احلياة و األمن، إذ شهدǧ اȂƨائر يف الفتـرة اƫدروسـة   
ǧ تقتيال مستمرا، و بطرȧ متعددة فرديا و مجاȝيا، إȑافة إىل انتهاكاǧ احلقوȧ و احلريا

اƪاصة بفكر اɋنسان ونشاȕه، من تȒييȝ Ȩلɂ احلركة و الȺشاȕاǧ اǺƫتلفة سياسـية و  
ǧريها من التجاوزاȡ ة وȂوجƫا ǧاكماǂو ا ȯتقاȝɌون لȺȕواƫا ȏالمية، و تعرȝإ.  

لكن هذه اɍنتهاكاȝ ǧرفتها اȂƨائر يف șل وجود مȚȺومة قانونية و مǘسسـاتية  
كـريسها ابتداǒ من دستوري اƨمهوريــة لسـȺيت   تعترƜ ȣقوȧ اɋنسان و تسعɂ لت

، و ما تȒمȺاه من إقرار للǶقوȧ اǺƫتلفة، و انȒمام اȂƨائر للمواǭيȨ 1996، و 1986
  ǧيمـاȚȺري حكومية و تȡ ǧماȚȺية و مƧر ǧسساǘنسان، و وجود مɋا ȧالدولية حلقو

افة و احتـرام حقـوȧ   اŎتمع اƫدين اƫستقلة اليت اȝتȝ ǧƎامال مهما يف سبيل إرساǭ ǒق
  .اɋنسان

أما بشǖن تعامل اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية مع الوȑع يف اȂƨائر، فǚنȺا نسجل 
يف حالة مȚȺمة العفو الدولية، اهتمامها الشديد و متابعتها اƫستمرة ƫا Ʒدǫ يف اȂƨائـر،  

ـ    اǧɍ و حيǬ كانǨ تȺدد ƞا يقع من انتهاكاǧ حلقوȧ اɋنسان يف اȂƨائـر مـن اȡتي
ǧاحلريا ɂلȝ ȨييȒو ت ǒو اختفا ǧاكماƮ و ،ǧɍتقاȝهذه . ا ǒمة إزاȚȺƫا ǨركƠ و قد

اƫواȑيع وفȨ مȺهجيتها اƪاصة بǚصدار البياناǧ و مراسلة السلطاǧ اȂƨائرية، و مطالبتها 
و نتيجة Ƭذه التǶركاǧ اƫستمرة توترȝ ǧالقـة اȚȺƫمـة   . بالسماح بلجȺة ƠقيȨ دولية

 ǧنسان من بالسلطاɋا ȧحقو ȫائرية بانتهاȂƨا ǧمة السلطاȚȺƫا Ǩمőا Ǭائرية، حيȂƨا
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جهة، و من جهتها اőمǨ السلطاǧ اȂƨائرية اȚȺƫمة بتشـكيكها يف هويـة مـرتكيب    
اȡɍتياǧɍ و اŎازر من جهة أخرɁ، حيǬ أŒا كانǨ تطلȝ Ȩلɂ اƨماȝاǧ اƫسلǶة صفة 

  ).اليت تسمي نفسها إسالمية(مبهمة، 
ɍ أن أهȴ شيǒ توافقǨ فيه اȚȺƫمة مع السلطاǧ اȂƨائرية هـو توقيـف هـذه    إ

لتȺفيذ أحكام اȝɋدام، و هو أحد األهداȣ الكـɁƎ الـيت    1993األخرية، و مȺذ سȺة 
  .تȺاȑل من أجلها مȚȺمة العفو الدولية

و Ɓ تسمǴ السلطاǧ اȂƨائرية من جهتها بȂيارة مȚȺمة العفو الدولية للجȂائـر   
، و ɍ لغريها من اȚȺƫماǧ الدولية األخرɁ، و هذا حلساسـية الوȑـع   Ⱥ1992ة مȺذ س

الداخلي، و خشية السلطاǧ اȂƨائرية ưا ميكن أن تǮريه هذه اȚȺƫماǧ يف حاȯ دخوƬا، و 
  ǧأدلة تدين السـلطا ɂلȝ اƬنسان، و حصوɋا ȧتدهورة حلقوƫعية اȑالو ɂلȝ هاȝالȕا

ن أو التǺاذȝ ȯن محايتها، و هو ما يشـكل ơليـا ȝـن    اȂƨائرية بانتهاȫ حقوȧ اɋنسا
ȯاŎا يف هذا اőاماȂالت.  

  ǧا نسجل أن مواقفها من انتـهاكاȺنǚنسان، فɋا ȧسبة للفدرالية الدولية حلقوȺبال
حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر كانǨ تƎز من خالȯ تبȺيها مواقف رابطيت حقوȧ اɋنسان يف 

  ).نشاȓ الفدرالية(يل اȂƨائر، و من خالȯ نشاȕها الدو
و نشري إىل وȑوح موقف الفدرالية الدولية من مسǘولية ما Ʒدǫ يف اȂƨائـر، إذ  
أŒا أدانǨ صراحة ما تقوم به اƨماȝاǧ اɋسالمية اƫسلǶة، و اȝترفǨ للسلطاǧ اȂƨائرية 
 Ȅدي إىل تكريǘت ǧاوزاƟ ǫدƠ ɍ شريطة أن ،ǡرهاɋة اǶبواجبها، و حقها يف مكاف

  .ǡ الدولةإرها
 ،ǧɍتياȡنسان من اɋا ȧا حقوƬ ȏاليت تتعر ǧنتهاكاɍالفدرالية بكل ا ǧو ندد
  ɂلـȝ ȨييȒو الت ǒختفاɍايا اȒة، و قǞسي ǧة، و معامالȂموج ǧاكماƮ و ǧɍتقاȝو ا

و كان للفدرالية Ơركاőا اƪاصة إزاǒ ما Ʒدǫ . اȝɋالم، و تردي أوȑاț اƫرأة يف اȂƨائر
من خالȯ اƫراسالǧ اƫتكررة للسلطاǧ اȂƨائرية للǶد من خـرȧ حقـوȧ   يف اȂƨائر، 

بغرȏ  1995اɋنسان، و دȝوőا لتوفري ȑماناǧ أكƬ Ǝا، و كان Ƭا زيارة للجȂائر سȺة 
التǶقيȨ يف ȝمل العدالة و قȒية اƫرأة، حيǬ ميكȺȺا اȝتبار ذلȬ نقطة انعطاȣ و Ơوȯ يف 
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ذ ƢيǧȂ العالقة بيȺهما بعد ذلȬ بالتوتر، خصوصا بعـد  موقفها Ɵاه السلطاǧ اȂƨائرية، إ
إحلاح الفدرالية الدولية حلقوȧ اɋنسان ȝلȕ ɂلǢ اللجȺة الدولية للتǶقيȨ يف اȂƨائـر، و  

  .اليت كانǨ نقطة تȺازț مع السلطاǧ اȂƨائرية
 ȕمة، و اقتصار نشـاȚȺƫتبارا لطبيعة هذه اȝاألمحر، و ا Ǣة الدولية للصليȺسبة للجȺها بال

 ȴكƜ نسان، وɋا ȧحلقو ǧائر من انتهاكاȂƨيف ا ǫدƷ ن ما كانǚددة، فƮ Ǣجوان ɂلȝ
أن ذلƠ ɍ Ȭكمه معاهداǧ جȺيف للقانون الدويل اɋنساين، فǚن Ơرȫ اللجȺـة الدوليـة   

  . يȺدرȑ ǯمن اƫبادراǧ اليت ơ ɍوƬا هذه اɍتفاقياǧ للجȺة و ƞوافقة الدولة اƫعȺية
Ⱥة الدولية للصليǢ األمحر يف كل مرة تبدي قلقها إزاǒ ما Ʒدǫ و قد كانǨ اللج

و كانǨ اللجȺـة الدوليـة تطالـǢ    . يف اȂƨائر من هجوماȺȝ ǧيفة يتعرƬ ȏا اƫدنيون
 Ǩا كانŒين، و نذكر أȂتجǂا ȋاǺيارة األشȂا بƬ ائرية بالسماحȂƨا ǧباستمرار السلطا

و قد اسـتǖنفǒ1992 .  Ǩ اȂƨائرية سȺة قد زارǧ مراكȂ اȝɋتقاȯ اɋداري يف الصǶرا
 15أكتوبر إىل  10اللجȺة نشاȕها باȂƨائر، بقيام بعǮتها بسلسلة من الȂياراǧ امتدǧ من 

 Ǝدون   1999نوفم ȴين و مقابلتـهȂتجـǂمع ا ǒإىل اللقا ȣدő Ǩكان ǧياراȂهذه ال ،
و الȺفسية باȑɋافة شهود يف اǘƫسساǧ العقابية، و ǬƜ و معايȺة șروȣ اɍحتجاز اƫادية 

ȴذ إيقافهȺا مŒعاملة اليت يتلقوƫإىل ا.  
ȴكƜ ن      وǚالسياسـية، فـ ǧالتعامل مع السلطا ǧة و كيفياȺاللج ȓبيعة نشاȕ

ȝالقتها بالسلطاǧ اȂƨائرية Ɓ تعرȣ توترا، حيǬ أن تقاريرها تبقɂ سرية و ɍ تȺشر، و 
  .هي توجه فقط توصياǧ للسلطاǧ فيما ƭ ȌƸاȯ نشاȕها

و خالصة فǚنه إذا كان الȚȺام السياسي اȂƨائري يȺتقد تدخالǧ اȚȺƫماǧ الدولية 
ȡري احلكومية يف الشǖن اȂƨائري بكǮرة بياناőا ȝن انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف اȂƨائر، و 
 ǫدǶتت Ɓ ري احلكوميةȡ الدولية ǧماȚȺƫن اǚف ،ȧهذه احلقو ȧرƝ امȚȺتكررة للƫا اőاماőا

اƠ Ɓ ǧدǫ أو توǨƵ حدوǭها، بل إن كل تدخالőا كانǨ إǭر تكرار هـذه  ȝن انتهاك
ǧنتهاكاɍا.  



  الƤـƙƓمــة

و Ƭذا نرɁ أن نشاȓ اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية يف هذا الشǖن خدم و Ƹـدم  
  ،ȧع تكرار هذه احلقـوȺا، و السعي إىل مŏ ȄسيǶائر بالتȂƨنسان يف اɋا ȧية حقوȒق

ɍ ها، و اليتȺطرية مƪا  خصوصا اŒǖبش ȯازȺيف األمن(ميكن الت Ȩيف احلياة و احل Ȩاحل.(  
  ǧمـاȚȺƫمواقف هذه ا ɂلȝ يف رده țائري يتذرȂƨام السياسي اȚȺو إذا كان ال

اɋسالمية، اɋرهابية، اƫتطرفة (بǚلقاő ǒمة انتهاȫ  حقوȧ اɋنسان ȝلɂ اƨماȝاǧ اƫسلǶة 
… (Ȃƨا ǧولية السلطاǘن مسǚالتسمية، ف Ǩابتةأيا كانǭ ǧنتهاكاɋن هذه اȝ إمـا  . ائرية

أو بالتǺلي أو التقصري يف Ǔداǒ اƫهمة األساسـية  ) التجاوزاǧ أو التȒييȨ(بتورȓ أȝواŒا 
ألي سلطة سياسية Ɵاه مواȺȕيها، و هي محايتهȴ و ȑمان حقوقهȴ و ȝلɂ رأسها تـوفري  

ȴƬ األمن الالزم.  
 تصور كل دولة حلقوȧ اɋنسان، إذا كانǨ اƪلفياǧ الفكرية و العقائدية تǭǘر يف

و إذا كان من الصـعǢ  . فǚن سلوكها Ɵاه هذه اȚȺƫماƠ ǧدده هذه اȚȺƫماǧ الفكرية
   Ȭن ذلـǚا، فـőǖيط نشƮ الفكرية السائدة يف ǧوماȚȺƫبا ǧماȚȺƫر هذه اǭǖم بعدم تȂƨا
      țـوȑمو ȯو الـدو ǧمـاȚȺƫبني مواقـف هـذه ا ȣاحليوي لالختال ȯاŎيشكل ا

 ".تهاكاǧاɋن"
و مهما قيل ȝن اȚȺƫماǧ الدولية ȡري احلكومية يف صياȡة مواقفها من أي قȒية، 
حيǬ يشار إىل ȝدم موȑوȝية أحكامها و تǭǖرها بعوامل أخرɁ بعيـدا ȝـن التȂاماőـا    
القانونية، بتǭǖري دولة اƫقر و مصادر التمويلÜ فǚن هذا اƫوȑوț يبقɂ قـابال للدراسـة و   

  .ǖنهإصدار حكȝ ȴلمي بش



  

Ȩــǵاملـال  
 ȨــǶ1مل  

ȷساȹɋا ȧقوƩ Ʉالعامل ȷإعال  
 ȴمعية العامة رقƨالنه بقرار اȝليه و إȝ وافقةƫا ǨƢ217  10يف ] 3[أ  Ǝ1948ديسم  

  : دǤɅاجة
 Ǭالقابلـة    حي Ǝـȡ تسـاوية وƫا ȧن الكرامة الفطرية، و احلقوǖب ȣتراȝɍأن ا

 ȃنسانية هي أساɋاألسرة ا ǒاȒȝها لكل أȺم ȋاحلرية، و العدالـة و السـالم يف   لالنتقا
Ɓالعا.  

   ǧـارǭجيـة، أƵ ȯماȝإىل أ Ɂنسان قد أدɋا ȧحقو ǒاهل و ازدراƟ أن Ǭو حي
ȑ ǢȒȡمري اȄȺƨ البشري، و حلوȝ ȯاƁ سوȣ تتمتع فيه الكائȺاǧ البشـرية Ɯريـة   
الكالم و العقيدة، و التǶرر من اƪوȣ و احلاجة قد أȝلن باȝتباره أȝلɂ مطمـǴ لعامـة   

  لشعǢ، ا
و حيǬ أنه من الȒروري، إذا Ǝƶ Ɓ اɋنسان ȝلɂ اللجوǒ، كملجـǖ أخـري إىل   

  .الǮورة ȑد الطغيان و القمع، فǚن حقوȧ اɋنسان Ǣƶ أن ƠمƜ ɂكȴ القانون
ȯالودية بني الدو ǧو العالقاƴ ȂيȂروري تعȒأنه من ال Ǭو حي.  
Ǯاȧ إمياŒا Ɯقـوȧ  و حيǬ أن شعوǡ األمȴ اƫتǶدة قد أكدǧ مرة أخرɁ يف اƫي

 ȯتساوية للرجاƫا ȧالبشري، و يف احلقو ȌǺنسان األساسية، و يف كرامة و قيمة الشɋا
و الȺساǒ، و ȝقدǧ العȂم ȝلɂ تعȂيȂ التقدم اɍجتماȝي، و مستوياǧ أفȒل من احلياة يف 

Ǝحرية أك.  
Ƕتƫا ȴن تعمل، بالتعاون مع األمǖفسها بȺب ǧتعهد ǒاȒȝاأل ȯأن الدو Ǭدة، و حي

  .ȝلɂ تعȂيȂ اɍحترام العاƫي حلقوȧ اɋنسان و احلرياǧ األساسية، و التقيد ŏا
ȷساȹɋا ȧقوƩ يقة الدوليةǭالو  

و حيǬ أن الفهȴ اƫشترƬ ȫذه احلقوȧ و احلرياȝ ǧلɂ أȴȚȝ قدر من األƵية من 
  .أجل التǶقيȨ الكامل Ƭذا التعهد



  

ȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسـان، باȝتبـاره   و من Ż، فǚن اƨمعية العامة اɇن تعلن هذا ا
مستوɁ مشترȫ من اɋجناز لكل الشعوǡ و كل األمȴ من أجل ȡاية أن ƷتفȘ كل فرد و 
كل Ȓȝو من اŎتمع ŏذا اȝɋالن يف ذاكرته باستمرار، و سوƶ ȣاهـد بالتـدريȄ و   

ـ  ة، وȺȕيـة و  التعليȴ لتعȂيȂ اɋحترام Ƭذه احلقوȧ و احلرياǧ، بواسطة إجراǒاǧ تدرƶي
  ȯالـدو ǡبني شعو ǒية و فعالة ، سواƫاȝ ا بصورةŏ و التقيد ȣتراȝɍكد من اǖدولية، للت
    ȋاختصـا ǨـƠ ي اليت تقـعȑاألرا ǡدة او بني شعوǶتƫا ȴأنفسها يف األم ǒاȒȝاأل

 ȯذه الدوƬ ائيȒالق.  
  :  1املادة 

وقد وهبوا . ȧ ولدǧ كل الكائȺاǧ البشرية أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقو
  .العقل والȒمري ، وǢƶ أن يتصرفوا Ʋو بعȒهȴ البعȐ بروح من األخوة 

  :  2املادة 
لكل شȌǺ احلȨ يف كل احلرياǧ واحلقوȧ اƫوǶȑة يف هذا اȝɋالن  ، بـدون  
تفرقة من أي نوț ، مǮل العȺصر ، اللون ، اȄȺƨ ، اللغة ، الدين ، الرأي السياسي أو أي 

  .الوȕين أو اɍجتماȝي ، أو اƫمتلكاǧ أو اƫيالد ، أو أي وȑع Ǔخر رأي Ǔخر ، األصل 
وباȑɋافة إىل ذلǢƶ ɍ Ȭ أن يكون هȺاƢ ȫييȝ Ȃلɂ أساȃ الوȑع القȒائي أو الـدويل  
   ɍ الوصـاية أو ǨـƠ مستقلة أو Ǩكان ǒسوا ȌǺتمي إليها الشȺطقة اليت يȺƫللدولة أو ا

  .Ʒد من سيادőا ȝن أراȑيها Ơكȴ نفسها بȺفسها أو ǨƠ أي قيد Ǔخر 
  : 3املادة 

  .لكل شȌǺ احلȨ يف احلياة ، واحلرية ، وأمȺه الشǺصي 
  : 4املادة 

Ǣƶ ɍ أن يوȑع أي شȌǺ يف العبودية أو الرȧ ، وǢƶ أن ȚƷر الرȧ وƟـارة  
  .الرȧ يف كل أشكاƬا

  : 5املادة 
  .Ⱥة أو ȝقاǢƶ ǡ أن ɍ يتعرȏ أحد للتعذيǢ أو معاملة  ɍ إنسانية أو مهي

  



  

  : 6املادة 
  .لكل شȌǺ احلȨ يف اȝɍتراȣ به يف كل مكان باȝتباره شǺصا أمام القانون 

  : 7اƫادة 
. الكل سواǒ أمام القانون، و ȴƬ احلȨ دون أية تفرقة يف محاية متساوية من القانون

أي  و للكل احلȨ يف محاية متساوية ȑد أية تفرقة تعتƎ انتهاكا Ƭـذا اȝɋـالن، و ȑـد   
  .Ơريȝ Ȑلɂ مǮل هذه التفرقة

  : 8اƫادة 
   ȬتـهȺت ȯمـاȝية ألية أȺȕالو ȴاكǂبواسطة ا ȯفعا ǯالȝ يف Ȩاحل ȌǺلكل ش

  .احلقوȧ األساسية اƫمȺوحة له بواسطة الدستور أو القانون
  : 9اƫادة 

  .Ǣƶ أɍ يتعرȏ أحد لالȝتقاȯ، أو اɍحتجاز التعسفي أو الȺفي
  : 10املادة 

Ȩاحل ȌǺكمة  لكل شƮ امة بواسطةȝ ادلة وȝ țلسة استماƨ ساواة الكاملةƫيف ا
  .مستقلة و ȡري مǶȺازة، يف Ơديد حقوقه و التȂاماته، و أي اőام جȺائي موجه ȑده

  :  11املادة 
)1(  Ǣأنه مذن ǨبǮي Ɠته حǒبرا ȏيف افترا Ȩليها احلȝ Ǣرمية معاقƛ ȴيته ȌǺلكل ش

  .ه فيها كل الȒماناǧ الȒرورية لدفاȝهوفقا للقانون يف Ʈاكمة ȝلȺية تكون ل
Ǣƶ أɍ يتعرȏ أي شȌǺ مذنبا يف أية جرمية يعاقȝ Ǣليها بسبǢ أي ȝمـل أو   )2(

   Ǩـين أو دويل، يف الوقـȕقانون و ɂȒقتƞ ليهاȝ Ǣيشكل جرمية يعاق ɍ ،ȯاƵإ
  Ǩاليت كانـ Ȭقوبة أشد من تلȝ أية ȏتفر ɍأ Ǣƶ فيه، كما أنه Ǩالذي ارتكب

  : 12املادة لذي ارتكبǨ فيه تطبȨ يف الوقǨ ا
Ǣƶ أɍ يتعرȏ أحد لتدخل تعسفي يف حياته اƪاصة، أو أسـرته أو مƕلـه، أو   

و لكل شȌǺ احلȨ يف محاية القانون ȑد . رسائله، و ɍ ألية هجماȝ ǧلɂ شرفه و Ƨعته
ǧجماƬل هذا التدخل أو اǮم.  

  



  

  : 13املادة 
  .ود كل دولةلكل شȌǺ احلȨ يف حرية احلركة و اɋقامة يف حد )1(
  .لكل شȌǺ احلȨ يف مغادرة أية دولة ƞا فيها دولته، و أن يعود إىل دولته )2(

  : 14املادة 
)1( Ɂأخر ȯاكمة يف دوǂمن ا ǒلتجاɋو يتمتع با Ǣيف أن يطل Ȩاحل ȌǺلكل ش.  
هذا احلȨ قد ɍ يȺفذ يف حالة Ʈاكماǧ نشǧǖ حقيقة من جرائȡ ȴري سياسية، أو  )2(

  .ادǛ األمȴ اƫتǶدةمن أفعاȯ تȺاقȐ أهداȣ و مب
  : 15املادة 

  .لكل شȌǺ احلȨ يف جȺسية )1(
Ǣƶ أƷ ɍرم أي شȌǺ من جȺسيته بشكل تعسفي أو يȺكـر حقـه يف تغـيري     )2(

  .جȺسيته
  : 16املادة 

للرجاȯ و الȺساǒ يف سن الرشد بدون أي Ơديد بسبǢ العȺصر، أو اȺƨسـية، أو   )1(
 Ȩاحل ȴƬ أسرة، و Ȅسيǖو يف ت ǯواȂيف ال Ȩمتساوية فيمـا  الدين، احل ȧيف حقو

  .يتعلȨ بالȂواǯ، و خالȯ الȂواǯ، و Ⱥȝد إŒائه
  .Ǣƶ أɍ يتȴ الȂواǯ إɍ باƫوافقة احلرة و التامة للȂوجني اƫعȺيني )2(
األسرة هي وحدة اŎموȝة الطبيعية و األساسية للمجتمع، و Ƭا احلȨ يف احلمايـة   )3(

  .من اŎتمع و الدولة
  : 17املادة 

ن تكون له ملكية خاصة به وحده و كذلȬ باƠɋاد مـع  لكل شȌǺ احلȨ يف أ )1(
  .Ǔخرين

  . Ǣƶ أƷ ɍرم أحد من ملكيته بطريقة تعسفية )2(
  
  
  



  

  : 18املادة 
و يشمل هذا احلȨ حرية تغيري . لكل شȌǺ احلرية يف الفكر، و الȒمري، و الدين

ȯ، و أن يȚهر و احلرية، إما ƞفرده أو باشتراȫ مع Ǔخرين، و ȝلȺا أو ƞعȂ. ديȺه أو ȝقيدته
  .ديȺه أو ȝقيدته يف التدريȄ، و اƫمارسة، و العبادة، و أداǒ الشعائر

  : 19املادة 
  ȧـاȺتȝاحلرية يف ا Ȩيف حرية الرأي و التعبري، و يشمل هذا احل Ȩاحل ȌǺلكل ش
  Ȑأية وسائط بغـ Ȩريȕ نȝ و أفكار ǧمعلوما ɂو يتلق Ǣبدون تدخل، و أن يطل ǒراɇا

  .الȚȺر ȝن احلدود
  :  20ادة امل
)1( ǧمعياƨالسلمي و تكوين ا țجتماɍيف حرية ا Ȩلكل إنسان احل.  
  .Ǣƶ أƎƶ ɍ أحد ȝلɂ اɍنتماǒ إىل أي اƠاد )2(

  :  21املادة 
لكل شȌǺ احلȨ يف أن يشترȫ يف حكومة بلده مباشرة أو ȝن ȕريـư ȨـǮلني    )1(

  .Ưتارين Ɯرية
  . بلدهلكل شȌǺ احلȨ يف الدخوȯ بشكل متساو إىل اƪدمة العامة يف )2(
)3(   ȴيـت ȣرادة سوɍسلطة احلكومة، و هذه ا ȃهي أسا Ǣتكون إرادة الشع ȣسو

التعبري Ⱥȝها يف انتǺاباǧ دورية و حقيقية، تكون بواسطة اقتراȝ țام و متساو، و 
  .سوƟ ȣري بواسطة تصويǨ سري أو إجراǒاǧ تصويǨ حرة متساو

  : 22املادة 
 التǖمني اɍجتماȝي، و له احلـȨ  لكل شȌǺ، باȝتباره Ȓȝوا يف اŎتمع، احلȨ يف 

 ȧو موارد كل دولة، احلقو ȴيȚȺين و تعاون دويل، و وفقا لتȕجهد و Ȩريȕ نȝ ،ȨقيƠ يف
  .اɍقتصادية، و اɍجتماȝية، و الǮقافية اليت Ⱥȝ Ɩȡ ɍها لكرامته و الȺمو احلر لشǺصيته

  : 23املادة 
ȝ ȣادلـة و مواتيـة   لكل شȌǺ احلȨ يف العمل و اɍختيار احلر لعمله، و șرو )1(

  .للعمل، و احلماية ȑد البطالة



  

  .لكل شȌǺ احلȨ يف أجر متساو ȝن العمل اƫتساوي بدون أية تفرقة )2(
لكل شȌǺ يعمل احلȨ يف مكافǖة ȝادلة و مرȑية تكفل لȺفسه و ألسرته وجودا  )3(

جديرا بالكرامة اɋنسانية، و يكمل إذا دǨȝ الȒرورة بوسائل أخرɁ من احلماية 
  .اɍجتماȝية

لكǢ شȌǺ احلȨ يف تشكيل و اɍنȒمام إىل نقاباȝ ǧمالية من أجـل محايـة    )4(
  .مصاحله

  : 24املادة 
 ǧاȝلسا ɍديدا معقوƠ Ȭو يشمل ذل ،ȟفرا Ǩيف الراحة و وق Ȩاحل ȌǺلكل ش

  .العمل و ȝطالǧ دورية مدفوȝة األجر
  :  25املادة 

سـرته، و  لكل شȌǺ احلȨ يف مستوɁ معيشة مȺاسǢ لصǶته و رفاهيته هو و أ )1(
يشمل ذلȬ الغذاǒ و الكساǒ و اɋسكان، و الرȝاية الطبية، و اƪدماǧ اɍجتماȝية 
الȒرورية، و احلȨ يف األمن يف حالة البطالة و اƫرȏ، و العجـȂ، و الترمـل، و   

  .الشيǺوخة، أو أي نقǓ Ȍخر يف القوǧ يف șروơ ȣرȝ ǯن سيطرته
و لكل األȕفاȯ سواǒ ولدوا . ةلɊمومة و الطفولة احلȨ يف رȝاية خاصة و مساȝد )2(

  .من زواǯ أو خارǯ الȂواǯ حȨ التمتع بȺفȄ احلماية اɍجتماȝية
  :  26املادة 

)1( ȴيف التعلي Ȩاحل ȌǺراحل األولية . لكل شƫاألقل يف ا ɂلȝ ،اناƭ ȴو سيكون التعلي
و سيصبǴ الفين و اƫهين متاحا بوجه . و سيكون التعليȴ األويل إلȂاميا. و األساسية

م، و يكون التعليȴ العايل ưكن دخوله بصورة متساوية للجميع ȝلـɂ أسـاȝ   ȃا
  .اƨدارة

سوȣ يوجه التعليȴ إىل التȺمية الكاملة للشǺصية اɋنسانية، و إىل دȝـȴ احتـرام    )2(
حقوȧ اɋنسان و احلرياǧ األساسية، و سوȣ يعȂز التفـاهȴ، و التسـامǴ، و   

أو الديȺية، و سيدȴȝ أنشطة األمȴ  الصداقة بني كل األمȴ، و اŎموȝاǧ العȺصرية
  .اƫتǶدة من أجل صيانة السالم



  

)3( ȴƬفاȕأل ɂيعط ȣالذي سو ȴالتعلي țأولوي يف اختيار نو Ȩبوين حɊل.  
  : 27املادة 

لكل شȌǺ احلȨ يف أن يشترƜ ȫرية يف احلياة الǮقافيـة للجماȝـة، و التمتـع     )1(
  .بالفȺون، و أن يشارȫ يف التقدم العلمي و فوائده

شȌǺ احلȨ يف محاية اƫصاſ األدبية و اƫادية الȺاƟة ȝن أي إنتاȝ ǯلمي، أو لكل  )2(
  .أدŸ أو فين يكون هو مȺشǘه

  :  28املادة 
لكل شȌǺ احلȨ يف نȚام اجتماȝي دويل، ميكن أن تتǶقȨ فيهمـا احلقـوȧ و   

  .احلرياǧ اƫوǶȑة يف هذا اȝɍالن بشكل كلي
  : 29املادة 

)1( ȝماƨاه اƟ ǧواجبا ȌǺمو احلـر و  لكل شȺال ȨقǶة اليت ميكن فيها فقط أن يت
  .الكامل لشǺصيته

يف ưارسة حقوقه و حرياته، لن يتعرȏ كل شȌǺ إɍ للقيود اليت Ʒددها القانون  )2(
فقط بقصد التǖكد من اȝɍتراȣ و اɍحترام الواجبني حلقوȧ و حرياǧ اɇخرين، 

ام، و الرفاهيـة العامـة يف   و تلبية اƫتطلباǧ العادلة لقواȝد األخالȧ و الȚȺام الع
  .ƭتمع دميقراȕي

هذه احلقوȧ و احلرياǢƶ ǧ أƢ ɍارȃ يف أية حالة بصورة تȺـاقȐ أȡـراȏ و    )3(
  .مبادǛ األمȴ اƫتǶدة

  :  30املادة 
Ǣƶ أɍ يفسر أي شيǒ يف هذا اȝɋالن باȝتباره أنه ميȑ ǴȺمȺا أليـة دولـة أو   

ȓللمشاركة يف أي نشا Ȩأي ح ȌǺة، أو أي شȝموƭ    إىل ȣمـل يهـدȝ أي ǒأو أدا
 .تدمري أي من احلقوȧ و احلرياǧ اƫوǶȑة ŏذه الوǭيقة



  

 ȨــǶ2مل  
  

  Amnistie Internationale: القاȹوȷ األساسɄ ملنȶȚة العȦو الدولية 
  

  .1997) ديسمƎ(كانون األوȯ  19إىل  12كما ȝدله اŎلȄ الدويل يف اجتماȝه الǮالǬ اȺƫعقد يف كيȺƛ Ǣوǡ إفريقيا يف الفترة من 
  

  اƬدف و الȎالǵيات
مراȝاة حقوȧ اɋنسان يف شƓ أرجاǒ  إن هدȣ مȚȺمة العفو الدولية هو اƫساƵة يف - 1

  .العاƁ، و هي احلقوȧ اȺƫصوȝ ȋليها يف اȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان
و Ơقيقا Ƭذا اƬدȣ، و إقرارا بالتȂام كل شȌǺ بǖن يتيǴ لغريه حقوقا و حرياǧ مساوية 

  :ƫا لديه مȺها، فǚن مȚȺمة العفو الدولية تعتمد الصالحياǧ التالية 
وȝي و التمسȬ باȝɋالن العاƫي حلقوȧ اɋنسان، و ȡريه من صكوȫ حقوȧ تعȂيȂ ال •

اɋنسان اƫعترŏ ȣا دوليا، و القيȴ اليت تكرسها، وتǖكيد اȝتماد مجيع حقوȧ اɍنسان، 
ǗȂدم قابليتها للتجȝ و Ȑبع ɂلȝ هاȒو حرياته، بع.  

و التعـبري  معارȑة اɍنتهاكاǧ اƪطرية حلقوȧ كل شȌǺ يف حرية اȝتȺاȧ معتقداته  •
Ⱥȝها،و يف أɍ يتعرȏ للتمييȂ، و حلȨ كل شȌǺ يف سـالمة جسـمه و ȝقلـه، و    
   ǧتبـاراȝɍـن اȝ رȚȺال Ȑالئمة، و بغƫميع الوسائل اƛ ،ة مايليȑخصوصا معار

  :السياسية 
السجن أو اȝɍتقاȯ أو ȡري ذلȬ من القيود اƫادية اليت تفرȝ ȏلɂ أي شȌǺ، إمـا   –أ 

أو األصل القومي أو اɍجتماȝي، أو الوȑـع اɍقتصـادي، أو    بسبǢ معتقداته السياسية
و (اƫولد، أو أي وȑع Ǔخر، بشرȓ أɍ يكون قد استǺدم العȺف أو دȝا إىل اسـتǺدامه  

 ȴسجني الرأي"يشار إليه فيما يلي باس .(" ǯفراɋمة العفو الدولية من أجل اȚȺو ستعمل م
  .ȝن سجȺاǒ الرأي، و ستقدم إليهȴ اƫساȝدة

 ǡ–  ون فترة معقولة، أوȒȡ ادلة يفȝ اكمةǂ أي سجني سياسي من دون تقدميه ȯتقاȝا
  .أي إجراǒاƮ ǧاكمة تتعلǮƞ Ȩل هǒɍǘ السجȺاǒ و ɍ تتفȨ مع اƫعايري اƫعترŏ ȣا دوليا



  

 ǯ–     عاملـة، أو العقوبـة، القاسـية أوƫا ǡروȑ ريه منȡ أو Ǣدام و التعذيȝɋقوبة اȝ
للسجȺاǒ أو ȡريهȴ من اƫعتقلني، أو ưن فرȑتȴ قيود ȝلɂ حريتـهȴ،   الالإنسانية أو اƫهيȺة

ɍ دامه، أوǺوا إىل استȝف، أو دȺدموا العǺأكانوا قد است ǒسوا.  
إȝدام األشǺاȋ خارǯ نطاȧ القȒاǒ، سواǒ أكانوا من السجȺاǒ أو من اƫعـتقلني أو   –د 

 ǧɍو حا ،ɍ أو ȴحريته ɂلȝ القيود Ǩȑن فرư"ǒختفاɍقـد  ، سو"ا ȌǺأكان الش ǒا
ɍ دامه، أمǺا إىل استȝف، أو دȺدم العǺاست.  

  
ǰـȽاملنا  

  :بغية ƠقيȨ اƬدȣ و الصالحياǧ اƫذكورة Ǔنفا، فǚن مȚȺمة العفو الدولية  - 2
تƎز بوȑوح، و يف مجيع األوقاǧ حيادها إزاǒ البلدان اƫلتȂمة Ǻƞتلـف اƫـذاهǢ و    –أ 

Ɓالسياسية يف العا ǧالتجمعا.  
ǡ- ريها تȡ و ،ǧعاهداƫو ا ǧتفاقياɍتماد الدساتري و اȝاسبا، اȺما يبدو م ǢسƜ ،شجع

) 1(من التدابري، اليت تȒمن احلقوȧ اȺƫصوȝ ȋليها يف األحكام اƫشار إليهـا يف اƫـادة   
  .أȝاله

 ǯ–  الدولية اليت تعمل من ǧɍو الوكا ǧماȚȺƫا اŏ ن األنشطة اليت تقومȝ تساند، و تعلن
  .يذ األحكام اƫذكورة Ǔنفا، و تتعاون معهاأجل تȺف

تتǺذ مجيع اƪطواǧ الالزمة ɋرساǒ تȚȺيȴ فعاȯ للفروț و اŎموȝـاǧ اȺƫتسـبة و    –د 
  .األȒȝاǒ من األفراد

تȒمن أن تقوم ƭموȝاǧ األȒȝاǒ أو اǘƫيدين بتبين سجȺاǒ الـرأي األفـراد، أو    –هـ 
 ȣما للهدȝد Ɂهام أخرƞ ǧاȝموŎادة تكلف هذه اƫليها يف اȝ ȋصوȺƫا ǧو الصالحيا

)1.(  
تقدم الغوǫ اƫايل و ȡريه من أشكاȯ اȡɋاǭة إىل سجȺاǒ الرأي و من يعولوȴŒ، و إىل  –و 

األشǺاȋ الذين كانوا حȝ Ɠهد قريǢ من سجȺاǒ الرأي، أو ưن Ʒتمـل، اسـتȺادا إىل   
جȺاǒ الرأي إذا أديȺـوا  أسباǡ معقولة، أن يكونوا من سجȺاǒ الرأي، أو أن يصبǶوا من س



  

أو إذا ȝادوا إىل بلداȴŒ األصلية، و إىل من يعوȴƬ مǮل هǒɍǘ األشǺاȋ، و إىل ȑـǶايا  
Ȭتيجة مباشرة لذلȺاية الطبية كȝتاجون الرƷ الذين Ǣالتعذي.  

تقدم اƫعونة القانونية، حيǮما كان ذلȑ Ȭروريا و ưكȺا، إىل سـجȺاǒ الـرأي و إىل    –ز 
Ʒ الذين ȋاǺالـرأي، أو أن   األش ǒاȺمعقولة، أو يكونوا سـج ǡادا إىل أسباȺتمل، است

يصبǶوا من سجȺاǒ الرأي إذا أديȺوا أو إذا ȝادوا إىل بلداȴŒ األصلية، و ترسـل مـراقبني   
  .حلȒور Ʈاكماǧ مǮل هǒɍǘ األشǺاȋ، إذا كان ذلȬ مرȡوبا فيه

أهليتهư ،ȴا يعـد   تعلن ȝن حاǧɍ سجȺاǒ الرأي، أو ȡريهư ȴن فرǨȑ قيود ȝلɂ –ح 
  .انتهاكا لɊحكام اƫذكورة Ǔنفا

 ȓ–   وȝيـد Ǣإذا وجد سب ،Ȭن ذلȝ النȝɋو يف ا ،ȋاǺاألش ǒيف احتفا ȨقيǶتتوىل الت
  ).1(لالȝتقاد بȴŒǖ رƞا يكونون من Ƕȑايا انتهاكاǧ احلقوȧ اȺƫصوȝ ȋليها يف اƫادة 

من اǂتمـل، اسـتȺادا إىل   تعارȏ ترحيل األشǺاȋ من بلد إىل بلد Ǔخر إذا كان  –ي 
أسباǡ معقولة، أن يصبǶوا فيه من سجȺاǒ الرأي، أو أن يواجهوا التعـذيǢ، أو ȝقوبـة   

  .اȝɋدام
 ȫ–  ȋصوȺƫاألفراد ا ȧحقو ȫانتها ȴȝاȂيف م ȨقيǶاألمر، للت ɂȒققني، كلما اقتƮ ترسل

  .ȝليها يف األحكام اƫذكورة Ǔنفا، أو تعرȑها للǺطر
ȯ- إ ǯحتجاɍكلما بدا أن أحد األفـراد مـن   تقدم ا ǧالدولية و احلكوما ǧماȒȺƫىل ا

  .سجȺاǒ الرأي، أو أن قيودا فرȝ Ǩȑلɂ أهليته، ưا يشكل انتهاكا لɊحكام اƫذكورة Ǔنفا
تǘيد، و ȝ ȐƠلɂ، إصدار قراراǧ العفو العام اليت يكون سجȺاǒ الرأي مـن بـني    –م 

  .اƫستفيدين مȺها
  .الئمة لȒمان ƠقيȨ هدفها، و صالحيتهاتتǺذ أي مȺاهǰ أخرɁ م –ن 

ȴيȚالتن  
3 -  ،Ɓالعا ǒأرجا Ɠية يف شȝوية التطوȒالع ȃأسا ɂلȝ مة تقومȚȺمة العفو الدولية مȚȺم

  و تتكون من فروț، و ƭموȝاǧ مȺتسبة، و أȒȝاǒ من األفراد
  .لدويلالسلطة التوجيهية الالزمة لتسيري شǘون مȚȺمة العفو الدولية Ưولة للمجلȄ ا - 4



  

فيما بني اجتماȝاǧ اŎلȄ الدويل، تكون اللجȺة التȺفيذية الدولية مسǘولة ȝن تسيري  - 5
  .شǘون مȚȺمة العفو الدولية و تȺفيذ قراراǧ اŎلȄ الدويل

تتوىل تسيري الشǘون اليومية ȚȺƫمة العفو الدولية األمانة الدولية اليت يرأسها األمـني   - 6
  .Ⱥة التȺفيذية الدوليةالعام يف إȕار توجيه اللج

يكون مقر مكتǢ األمانة الدولية يف لȺدن، أو يف أي مكان Ǔخـر تقـرره اللجȺـة     - 7
  .التȺفيذية الدولية، و يصادȝ ȧليه نصف ȝدد الفروȝ țلɂ األقل

تتǶمل اƫسǘولية ȝن ȝمل مȚȺمة العفو الدولية بشǖن انتهاكاǧ حقوȧ اɋنسان يف  - 8
األجهـȂة   –Ȭ مجع اƫعلوماǧ، و تقييمها، و إرساȯ البعǮـاǧ  أي بلد أو إقليƞ ȴا يف ذل

الرئاسية الدولية للمȚȺمة، و ɍ يتǶملها الفرț، أو اŎموȝاǧ، أو األȒȝاǒ، يف البلـد أو  
  .اɋقليȴ اƫعين
țروȦال  

ƶوز إنشاǒ فرȚȺƫ țمة العفو الدولية يف أي بلد أو دولة أو إقليȴ، أو مȺطقة، ƞوافقة  - 9
  :تȺفيذية الدولية، و يشترȓ لالȝتراȣ بǖحد الفروț أن يكون الفرț اللجȺة ال

قد أǭبǨ قبل اȝɍتراȣ به قدرته ȝلɂ تȚȺيȴ األنشطة األساسية ȚȺƫمة العفو الدولية و  –أ 
  .مداومتها

 ǡ–  تني وȝموƭ نȝ يقل ɍ اư وا 20و أن يتكونȒȝ  
 ǯ– فيذية الȺة التȺليهو أن يرفع قانونه األساسي إىل اللجȝ دولية للموافقة.  
  .و أن يدفع الرسȴ السȺوي الذي Ʒدده اŎلȄ الدويل –د 
و أن يسجل نفسه ŏذه الصفة لدɁ األمانة الدولية ƞوجǢ قرار من اللجȺة التȺفيذيـة   –ه 

و ƶ ɍوز للفروț أن تتǺذ أي إجراǒاǧ بشǖن اƫسائل اليت ɍ تقـع يف إȕـار   . الدولية
و ƠتفȘ األمانـة الدوليـة بسـجل    . رة ȚȺƫمة العفو الدوليةاƬدȣ و الصالحياǧ اƫقر

țالـدويل  . الفرو ȄلŎالتوجيهية، اليت يعمدها ا Ǜبادƫد العمل، و اȝبقوا țم الفروȂو تلت
  من وقɇ Ǩخر

ƶوز للمجموȝة اليت ɍ يقل ȝدد أȒȝائها ȝن Ʀسة أن تȺتسǢ إىل مȚȺمة العفو  - 10
و تقوم . د دفع الرسȴ السȺوي الذي Ʒدده اŎلȄ الدويلالدولية، أو إىل أحد فروȝها، بع



  

اللجȺة التȺفيذية الدولية بالبǨ يف أي نȂاț حوȯ إمكان انتساǡ اŎموȝـة، أو اسـتمرار   
أما ƭموȝة التبين اȺƫتسبة فتقبل تبين السجȺاǒ الـذين تقـوم األمانـة الدوليـة     . انتساŏا

رين ما دامǨ مȺتسبة إىل مȚȺمة العفـو  بتǶديدهƬ ȴا من وقɇ Ǩخر، و ɍ تقبل أي Ǔخ
و ƶ ɍوز تكليف ƭموȝة ما بتبين سجني رأي معتقل يف البلد الذي تȺتمي إليـه  . الدولية

و ȝلɂ كل فرț أن ƷتفȘ بسجل ȝن اŎموȝاǧ اȺƫتسبة إىل مȚȺمة العفو . تلȬ اŎموȝة
ƫوجودة يف بلد أو دولـة أو  أما اŎموȝاǧ ا. الدولية و أن ƶعله يف متȺاوȯ األمانة الدولية

و ɍ تتǺذ اŎموȝاǧ . إقليȴ أو مȺطقة ليȄ فيها فرț، فيتȴ تسجيلها لدɁ األمانة الدولية
أي إجراǒاǧ بشǖن أمور ɍ تقع يف إȕار اƬدȣ و الصالحياǧ اƫقـررة ȚȺƫمـة العفـو    

اليت يعتمـدها  و تلتȂم اŎموȝاǧ يف نشاȕها بقواȝد العمل، و اƫبادǛ التوجيهية، . الدولية
  .اŎلȄ الدويل من وقɇ Ǩخر

  عȒوɅة األȥراد
لɊفراد اƫقيمني يف بلدان أو أقاليȴ أو مȺاɍ Ȩȕ توجد فيها فـروț أن يصـبǶوا    - 11

أȒȝاǒ يف مȚȺمة العفو الدولية بعد دفع قيمة اɍشتراȫ السȺوي الـذي Ơـدده اللجȺـة    
و يف البلدان أو . فقة اللجȺة التȺفيذية الدوليةالتȺفيذية الدولية إىل األمانة الدولية، و بعد موا

الدوȯ أو األقاليȴ أو اȺƫاȨȕ اليت توجد فيها فروƶ țوز لɊفراد أن يصبǶوا أȒȝاǒ دوليني 
و ƠتفȘ األمانة الدوليـة  . يف مȚȺمة العفو الدولية ƞوافقة الفرț و اللجȺة التȺفيذية الدولية

ǒاȒȝاأل ǒɍǘبسجل ه           .  
  Ȅ الدوƃ   اŎل
يتكون اŎلȄ الدويل من أȒȝاǒ اللجȺة التȺفيذية الدولية وǮưلي الفروț ،وƶتمـع   - 12

من حني ألخر ȝلɂ أɍ تȂيد الفترة الفاصلة بني اجتماț وأخر ȝن ȝامني ،يف اƫوȝد الذي 
Ǯưلو وɍ يتمتع ȨƜ التصويǨ يف اجتماț اŎلȄ الدويل إƠ. ɍدده اللجȺة التȺفيذية الدولية 

 țالفرو .  
وباȑɋـافة إىل  . لكل فرț احلȨ يف تعيني Ǯưل واحد له يف اجتماț اŎلȄ الدويل  - 13

Ǯưـل واحـد   :ƭموȝة  49-10:ذلȬ ،للفروț حȨ يف تعيني Ǯưليهȝ ȴلɂ الǶȺو التايل 
ƭموȝة  ǭ.200-399الǭة Ǯưلني : ƭموȝة  Ǯư.100-199الن : ƭموȝة  50-99.



  

وللفروț اليت تتكون بصـفة أساسـية مـن    .Ʀسة Ǯưلني : أو أكǮر  400.أربعة Ǯưلني 
األȒȝاǒ األفراد، ɍ من اŎموȝاǧ ، أن تعني ، كبديل Ƭذا ، Ǯưلني إȑافيني ȝلɂ الǶȺـو  

وɍ يسـمǮư .  Ǵالن : Ȓȝو فǖكǮر  Ǯư .2500ل واحد: Ȓȝوا  2499-500: التايل 
țللفرو ɍالدويل إ ȄلŎا țيف اجتما Ǩوي بالكامل ،  بالتصويȺاشتراكها الس Ǩاليت دفع

 Ȩالدويل ح Ȅاليتني السابقتني وللمجلƫتني اȺن السȝ ، الدويل ȄلŎوبالقيمة اليت حددها ا
  .   اȝɋفاǒ من هذا الشرȓ كليا ، أو جȂئيا 

ƶوز ƫمǮل واحد ȝن كل ƭموȝة ɍ تشكل جǒȂا من أحد الفـروț أن ȒƷـر    - 14
فة مراقǢ ، وله حȨ الكالم أȺǭاǒه ، ولكن لـيȄ لـه حـȨ    اجتماț اŎلȄ الدويل بص

 Ǩالتصوي  .  
للفرț الذي ɍ يستطيع اƫشاركة يف اجتماț اŎلȄ الدويل أن يعني من يȺوȺȝ ǡه  - 15

، أو من يȺوبون Ⱥȝه ، للتصويǨ باƧه ، وللفرț اƫمǮل بعدد من األشǺاȋ يقل ȝن العدد 
القانون األساسي أن ƸوǮư ȯلـه ، أو Ǯưليـه ،   من هذا ) 13(اƫسموح به ƞوجǢ اƫادة 

  ) .13(اɋدǒɍ بǖصواɍ ǧ تȂيد يف ƭموȝها من احلد األقصɂ اƫسموح به ƞوجǢ اƫادة 
. ơطر األمانة الدولية بعدد اƫمǮلني الذين يعتȂمون حȒور اجتماț اŎلȄ الدويل  - 16

وللجȺـة  . ƞا ɍ يقل ȝن شـهر  وبتعيني الȺواǡ ، يف موȝد يسبȨ اجتماț اŎلȄ الدويل
ȓمن هذا الشر ǒفاȝɋا Ȩفيذية الدولية حȺالت.  

يتكون الȺصاǡ القانوين من Ǯưلي أو نواǡ ما ɍ يقل ȝن ربع ȝدد الفروț الـيت   – 17
  .تتمتع ȨƜ التمǮيل

18 - Ȩالدويل الساب ȄلŎا țيف اجتما ،ǡاوȺƫا Ȅالدويل، و الرئي ȄلŎا Ȅرئي ǢǺتȺي .
. رئيȄ أو الرئيȄ اȺƫاوǡ يف حالة ȡياǡ الرئيȄ، برئاسة اجتماț اŎلȄ الدويلو يقوم ال

و يف حالة ȡياǡ الرئيȄ و الرئيȄ اȺƫاوƶ ،ǡوز لرئيȄ اللجȺة التȺفيذية الدولية، أو ألي 
شǓ ȌǺخر تعيȺه اللجȺة التȺفيذية الدولية، أن يقوم بافتتاح أȝماȯ اŎلȄ الدويل الـذي  

ǡاǺذ انتǞȺله يتوىل حي Ȅخـر  . رئيǓ ȌǺأو أي ش ،ǢǺتȺƫا Ȅيتوىل الرئي Ȭو بعد ذل
  .يعيȺه الرئيȄ، رئاسة اجتماț اŎلȄ الدويل



  

يتǺذ اŎلȄ الدويل قراراته باألȡلبية البسيطة لɊصواǧ، فيما ȝدا احلاǧɍ الـيت   - 19
يȌȺ فيها القانون األساسي ȝلɂ خالȣ ذلȬ، و يف حالة تساوي األصـواǧ، يكـون   

Ŏا Ȅالفاصللرئي ǧالدويل الصو Ȅل.  
تدȝو األمانة الدولية لعقد اجتماț اŎلȄ الدويل بǚخطـار مجيـع الفـروț، و     - 20

  .يوما 90اŎموȝاǧ اȺƫتسبة، قبل موȝد اɋجتماƞ țا ɍ يقل ȝن 
21 -  Ǭلǭ نȝ يقل ɍ ة أو ماȺاللج Ǣلȕ ɂلȝ اǒاȺفيذية الدولية، بȺة التȺاللج Ȅوز لرئيƶ

 ،țدد الفروȝ  țمجيع الفـرو ȟبالǚالدويل، ب Ȅائي للمجلȺǮاست țقد اجتماȝ وة إىلȝالد
  .يوما 21بذلȬ كتابة يف موȝد يسبȨ اɍجتماƞ țا ɍ يقل ȝن 

  .يȺتǢǺ اŎلي الدويل أميȺا للصȺدوȧ يكون Ȓȝوا يف اللجȺة التȺفيذية الدولية - 22
ويل ǨƠ إشراȣ رئـيȄ  تتوىل األمانة الدولية إȝداد جدوȯ اجتماȝاǧ اŎلȄ الد - 23

  .اللجȺة التȺفيذية الدولية
  اللǲنة التنȦيذɅة الدولية 

تتكون اللجة التȺفيذية الدولية من أمني الصȺدوȧ، و Ǯưل واحد ȝن مـوșفي   –أ  - 24
 ǒاȒȝمة العفو الدولية، أو أȚȺم ǒاȒȝاديني يكونون من أȝ ǒاȒȝاألمانة الدولية و سبعة أ

و يقوم اŎلȄ الدويل بانتǺاǡ األȒȝاǒ العاديني، و أمني . بةالفروț، أو اŎموȝاǧ الȺتس
ȧدوȺتسـبة، أو  . الصȺة مȝموƭ أو țو واحد من أي فرȒȝ ر منǮأك ǡاǺوز انتƶ ɍ و

من أȒȝاǒ مȚȺمة العفو الدولية اƫقيمني ȕواȝية يف أي بلد أو دولة أو إقليȴ أو مȺطقـة،  
العȒو ȝلɂ األصواǧ الالزمة ɍنتǺابـه،  و ƞجرد حصوȯ ذلȬ . للعȒوية العادية باللجȺة

تستبعد مجيع األصواǧ اليت أديل ŏا لصاſ األȒȝاǒ اɇخرين من ذلȬ الفرț، أو اŎموȝة 
  .اȺƫتسبة، أو البلد اƫشار إليه

 ǡ–  ل واحد من بني العاملنيǮمƞاǺيف انت Ȩجر أو من دون أجر احلǖللعاملني الدائمني، ب
الدولية، و له حȨ التصويȝ ،Ǩلɂ أن يكون قد قɂȒ يف اƪدمة ما لعȒوية اللجȺة التȺفيذية 

و . و يشغل هذا العȒو مȺصبه ƫدة ȝام واحد، و Ɵوز إȝادة انتǺابـه . ɍ يقل ȝن سȺتني
  .ȒƸع نȚام التصويƫ Ǩوافقة اللجȺة التȺفيذية الدولية بȺاǒا ȝلɂ اقتراح هيǞة العاملني

  .مرتني يف السȺة ȝلɂ األقل يف مكان Ơدده بȺفسهاƟتمع اللجȺة التȺفيذية الدولية  – 25



  

يشتغل أȒȝاǒ اللجȺة التȺفيذية الدولية، ƝالǮư ȣل العاملني، مȺاصبهƫ ȴدة ȝامني،  - 26
  .و ƶوز إȝادة انتǺاȴŏ لǮالǫ فتراǧ متتالية ȝلɂ األكǮر

27 -    Ɠصـبيهما حـȺيشغالن م ǬيƜ ،رǮاألك ɂلȝ افينيȑوين إȒȝ ǢǺتȺة أن تȺللج
موȝد اختتام اɋجتماț التايل للمجلȄ الدويل، و ƶوز إȝادة انتǺاŏما للعȒوية اȑɋافية 

  .و ɍ يتمتع األȒȝاǒ اȑɋافيون ȨƜ التصويǨ. مرة واحدة
28 -   ǡـاǺة انتȺوز للجƶ ،ل العاملنيǮư ǒاȺǮة باستȺاللج ǒاȒȝأحد أ ǢصȺإذا شغر م

اɍجتماț التايل للمجلـȄ الـدويل،   Ȓȝو إȑايف Ǔخر ليشغل اȺƫصǢ اƪايل حƓ موȝد 
  ǢصـȺƫدين، و لشغل اȝتقاƫا ǒاȒȝل األƮ لواǶالالزمني لي ǒاȒȝɍا ǡاǺالذي يقوم بانت

و إذا شغر مȺصǮư Ǣل العاملني يف اللجȺة، فǚن للعاملني احلȨ يف انتǺاǮư ǡل Ƹلفه . اƪايل
  .يف الفترة الباقية من مدة Ȓȝويته

29 - Ȓȝأحد أ ɂلȝ و أن يعني إذا تعذرȒفلهذا الع ،ǧاȝجتماɋور أحد اȒة حȺاللج ǒا
  .من Ʒل Ʈله

  .تقوم اللجȺة يف كل ȝام بتعيني أحد أȒȝائها رئيسا - 30
ƶوز للرئيȄ دȝوة اللجȺة إىل ȝقد اجتماȝها، كما يدȝوها إىل اɋجتمـاț بȺـاǒا    - 31

ǒاȒȝلبية األȡأ Ǣلȕ ɂلȝ.  
32 - ɂلȝ سةƦ القانوين من ǡصاȺوبـون   يتكون الȺن يư ة، أوȺاللج ǒاȒȝاألقل من أ
ȴهȺȝ.  
33 -    ǧـاȝاجتما ȯمـاȝأ ȯداد جدوȝإ ، Ȅالرئي ȣإشرا ǨƠ ،تتوىل األمانة الدولية
  .اللجȺة

34 -   ǧاǒجـراɍمة العفو الدولية، و اȚȺون مǘد الالزمة لتسيري شȝع القواȒة أن تȺللج
  .الواجǢ اتباȝها يف اŎلȄ الدويل

  األماȹة الدولية 
للجȺة التȺفيذية الدولية أن تعني أميȺا ȝاما يكون مسǘوǨƠ ،ɍ إشرافها، ȝن تسيري  - 35

  .شǘون مȚȺمة العفو الدولية، و تȺفيذ قراراǧ اŎلȄ الدويل



  

لɊمني العام أن يعني كبار اƫوșفني التȺفيذيني بالتعاون مع اللجȺة التȺفيذية الدولية،  - 36
ɇو له أن يعني مجيع العاملني ا   ɂلـȝ مة العفو الدوليـةȚȺون مǘخرين الالزمني لتسيري ش

ǴيǶالوجه الص.  
37 -  Ȅاألمني العام، يقوم رئي ǢصȺه، أو إذا خال مȑاألمني العام أو مر ǡياȡ ȯيف حا

اللجȺة التȺفيذية الدولية، بعد التشاور مع أȒȝاǒ تلȬ اللجȺة، بتعيني أمني ȝـام بالȺيابـة   
  .اț التايل للجȺةللȺهوȏ بالعمل حƓ موȝد اɍجتم

ȒƷر األمني العام، أو األمني العام بالȺيابة، و أي أȒȝاǒ يف األمانة الدولية يبـدو   - 38
لرئيȄ اللجȺة التȺفيذية أن حȒورهȑ ȴروري، اجتماȝاǧ اŎلȄ الدويل و اللجȺة التȺفيذية 

Ǩالتصوي Ȩح ȴƬ الكالم فيها دون أن يكون Ȩح ȴƬ الدولية، و.  
  إŒاǒ العȒوɅة

39 -   Ȭإليها، و ذلـ ǡنتساɍمة العفو الدولية، أو اȚȺوية مȒȝ ǒاŒإ Ǩوز يف أي وقƶ
  .بتقدƇ استقالة كتابية

اƫـادة  (ƶوز للجȺة التȺفيذية الدولية حرمان أحد الفروț أو اŎموȝاǧ اȺƫتسـبة   - 40
10( ǒاȒȝأو األ ،) ادةƫأن الفر)11ا ǧمة العفو الدولية، إذا رأȚȺوية مȒȝ أو ، من ،ț

   ǰـاهȺƫو ا ،ǧو الصـالحيا ،ȣدƬار روح اȕيعمل يف إ ɍ ،وȒتسبة، أو العȺƫة اȝموŎا
، أو ɍ يقون بتȚȺيȴ األنشطة األساسية ȚȺƫمة العفو )2(و ) 1(اȺƫصوȝ ȋليها يف اƫادتني 

الدولية، و مداومتها أو ɍ يراȝي أيا من احكام هذا القانون األساسي، و يبلȠ الفـرț، أو  
Ŏا     țمجيـع الفـرو Ƞكمـا تبلـ ،ǒجراɍل هذا اǮاذ مơقبل ا Ý،وȒتسبة، أو العȺƫة اȝمو

األخرȺȝ ،Ɂد ǬƜ حرمان فرț من العȒوية، و تتاح Ǯƫل هـذا الفـرț، أو اŎموȝـة    
فǚذا . اȺƫتسبة، أو العȒو، فرصة تقدƇ وجهة نȚره، أو نȚرها، إىل اللجȺة التȺفيذية الدولية

الدولية اơاذ مǮل هذا اɋجراǒ إزاǒ فرț، أو ƭموȝـة مȺتسـبة، أو    قررǧ اللجȺة التȺفيذية
  ȣاȺǞة اسـتȺƨ أمام ȣاȺǞستɋا Ȩو، حȒتسبة، أو للعȺƫة اȝأو للمجمو ،țن الفرǚو، فȒȝ

و تتكون هذه اللجȺة من Ʀسة أȒȝاǒ و Ȓȝوين مȺاوبني، يȺتǺبـهȴ اŎلـȄ   . العȒوية
) أ( 24ها، اȺƫصوȝ ȋليهـا يف اƫـادة   الدويل بالطريقة نفسها، وȒƸعون للشروȓ نفس



  

و ƞجرد احلرمان من العȒـوية، ƶ ɍـوز للفـرț، أو    . بالȺسبة للجȺة التȺفيذية الدولية
  .للمجموȝة اȺƫتسبة، أو للعȒو، استǺدام اسȴ مȚȺمة العفو الدولية

  الǘȊوȷ املالية
41 -  ǧوية حلساباȺراجعة سƞ الدويل ȄلŎه اȺيعي ǧمة العفـو  يقوم مراجع حساباȚȺم

  .الدولية، اليت تعدها األمانة الدولية، و تقدمها إىل اللجȺة التȺفيذية الدولية، و اŎلȄ الدويل
ƶ ɍوز دفع أي جǒȂ من دخل مȚȺمة العفو الدولية، أو نقل ملكية أي جǒȂ مـن   - 42

أو ưتلكاőا، بصورة مباشرة أو ȡري مباشرة، إىل أي Ȓȝو من أȒȝائها يف صورة أربـاح،  
 Ȭأن يكون ذل ɍإ ،Ǵمن صور الرب Ɂي صورة أخرǖأو ب ،ǧǔأو أنصبة، أو مكاف ،ǧهبا

ȂجƮ و ȴقي ȏوȝ مقابل.  
Ʉاألساس ȷوȹالت القاɅعدǩ  

. ƶوز للمجلȄ الدويل تعديل القانون األساسي بȡǖلبية ǭلǮي األصواȝ ǧلɂ األقل - 43
قتراح التعـديالǧ، و تقـدم   و ƶوز للجȺة التȺفيذية الدولية، أو ألي فرț من الفروț، ا

التعديالǧ اƫقترحة إىل األمانة العامة الدولية قبل موȝد اجتماț اŎلȄ الدويل بتسعة أشهر 
ȝلɂ األقل، و Ǣƶ أن يكون الطلǢ اƫرفوț إىل اŎلȄ الدويل مشفوȝا بتǖييد كتاŸ مـن  

ترحة إىل مجيع الفروț، و التعديالǧ اƫق و تتوىل األمانة الدولية إرساƦ .ȯسة فروȝ țلɂ األقل
 .إىل أȒȝاǒ اللجȺة التȺفيذية الدولية



  

 ȨــǶ4مل 
 
Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) 
 
 
Lors de sa séance du 24 juin 1998, l’assemblée du Comité  international de la Croix-
Rouge a adopté les nouveaux Statuts du CICR.  Lorsque l’assemblée avait pris les 
décisions qui mettaient un terme à son projet  «avenir » (voir «le CICRface à 
l"avenir » RICR, n° 829, mars 1998, p.133  et suiv.) elle avait, à cette occasion, 
adopté des nouvelles structures pour son organisation interne. Ces changements ont 
rendu nécessaire une adaptation des articles des Statuts touchant à ces questions. 
 
Les nouveaux Statuts remplacent les Statuts du 21 juin 1973. Ils sont entrés en 
vigueur  le 20 juillet 1998. 
 
 

STATUTS DU COMITE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE 

Du 24 juin 1998 
 
Article premier – Le Comité international de la Croix-Rouge 
 

1- Le comité international de la Croix-Rouge (CICR), fondé à Genève en 1863, 
consacré par les Conventions de Genève et par les  Conférences  internationales 
de la  Croix-Rouge, est une institution humanitaire indépendante ayant son statut 
propre . 
 

2- Il est l’une des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
du Croissant-Rouge. 
 
 
 
Depuis le 8 Novembre 1986, la dénomination est «conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » . 
 
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouve-
ment, est également connu sous le nom  de  Croix-Rouge  internationale. Il  comprend  
les Sociétés nationales de la  Croix-Rouge  et du Croissant-Rouge ( les Sociétés 
nationales), le Comité international de la Croix-Rouge ( le Comité international ou le 
CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge . 
 
Article 2 – Statut juridique  
 
Le CICR est constitué en association régie par les articles 60 et suivants du Code civil 
suisse. Il a la personnalité juridique. 
 
 
Article 3 – Siège, emblème  et devise 



  

 
1- Le CICR  a son siège à Genève. 
2- Il a pour emblème la croix rouge sur fond blanc. Sa devise est Inter 

Arma caritas. Il fait également sienne la devise  Per humanitatem ad  pacem. 
 
Article 4 - Rôle  
 

1- Le CICR  a. notamment, pou rôle :  
 

a) De maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, à savoir : 
humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité : 
 

b) De reconnaître toute Société nationale nouvellement créée ou reconstituée qui 
répond aux conditions de reconnaissance posées par les Statuts  du Mouvement  et 
de notifier cette reconnaissance aux autres Sociétés nationales. 
 

c) D’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, 
de travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet de violations alléguées 
de ce droit. 
 

d) De s’efforcer en tout temps, en sa qualité d’institution neutre dont l’activité 
humanitaire s’exerce spécialement en cas de conflits  armés – internationaux ou 
autres – ou de troubles intérieurs, d’assurer protection et assistance aux victimes 
militaires et civiles desdits événements et de leurs suites directes. 
 

e) D’assurer le fonctionnement de l’Agence centrale de recherches prévue par les 
Conventions de Genève. 
 
Dans les présents Statuts, l’expression «convention de Genève » couvre aussi leurs 
Protocoles additionnels pour les Etats partis à ces derniers. 
 
F) de contribuer, en prévision de conflits armés, à la formation et à la préparation du 
personnel et des matériels sanitaires, en collaboration avec les Sociétés nationales, les 
services de santé militaires et civils et d’autres autorités compétentes. 
 
g) de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels. 
 
 
h) d’assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge  et du  Croissant-Rouge ( la Conférence  internationale) . 
 
2- Le  CICR peut prendre toute initiative  humanitaire qui entre dans son rôle 
d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutre et indépendant et étudier toute 
question dont  l’examen par une telle institution s’impose. 
 
 
 
 



  

 
Article 5 – Relations avec les autres composantes du Mouvement  
 

1- Le CICR  entretient des rapports  étroits avec les Sociétés nationales. 
D’entente avec elles, il collabore  dans des domaines d’intérêt commun, tels que 
leur préparation à l’action en cas de conflit armé, le respect, le développement et 
la ratification des Conventions de Genève, la diffusion des Principes 
fondamentaux et du droit international humanitaire. 

2- Dans les situations visées à l’article 4, alinéa 1 lettre d), et qui  nécessitent une 
coordination de l’assistance apportée par les Sociétés nationales d’autre pays, le 
CICR, en collaboration  avec la Société  nationale du ou des pays concernés, en 
assure la mise en œuvre conformément  aux accords conclus avec les autres 
composantes du Mouvement. 

3-  Le CICR entretient des rapports étroits avec la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il collabore avec celle –ci  
dans les domaines d’intérêt commun, conformément aux Statuts du Mouvement et 
aux accords conclus entre eux. 
 
 
Article 6 – Relations  en dehors  du Mouvement 
 
Le  CICR entretient des relations avec les autorités gouvernementales et toutes les 
institutions nationales ou internationales dont il juge la collaboration utile. 
 
Article 7 – Membres du CICR 
 

1- Le CICR  se recrute par cooptation parmi les citoyens suisses. Il comprend de 
quinze à vingt-cinq Membre. 

2- Les droits et devoirs des Membres du CICR  sont fixés dans un Règlement 
intérieur. 

3- Les  Membres du CICR  sont soumis à réélection tous les quatre ans. Après 
trois mandats de quatre ans, ils devront obtenir la majorité des trois quatre des 
Membres du CICR pour chaque réélection ultérieure. 

4-  Le CICR peut élire des membres  honoraires. 
 
Article 8 – Organes du CICR 
 
Les organes du CICR sont : 
 

a) l’assemblée  
b)  le Conseil de l’assemblée 
c) la Présidence 
d) la Direction 
e) le Contrôle de gestion . 

 
Article 9 – assemblée  
 

1- l’assemblée est l’organe suprême du CICR .Elle exerce la haute surveillance 
de l’institution, adopte sa doctrine, ses objectifs généraux ; sa stratégie 



  

institutionnelle. son budget et ses comptes. elle délègue certains de ses 
compétences au conseil de l’assem.blée  

2- L’assemblée est composée des membres du CICR. Elle a un caractère 
collégial. Son Président et ses deux Vice-présidents sont président et Vice-
président du CICR. 
 
Article 10 – Conseil de l’assemblée  
 
1 – Le conseil de l’assemblée est un organe de l’assemblée agissant par délégation de 
celle-ci. Il prépare les activités de l’assemblée, statue sur les objets de sa compétence 
et assure la liaison entre la Direction et l’assemblée qu’il informe régulièrement.  
 
2 – Le conseil de l’assemblée comprend cinq membres élus par l’assemblée. 
3 – Le conseil  de l’assemblée est présidé par le président du CICR. 
 
Article 11 – Présidence 
 

1. Le président du CICR assume la responsabilité première des relations 
extérieures de l’Institution. 

2. En tant que président de l’assemblée et du Conseil de l’Assemblée, il assure 
la    

      sauvegarde des compétences de ces deux organes. 
3. Le président du CICR est assisté dans l’accomplissement de ses fonctions 

par un vice-président permanent et un vice-président non permanent. 
 
Article 12 – Direction 
 

1. La direction est l’organe exécutif du CICR, responsable d’appliquer et de 
faire appliquer les objectifs généreux et la stratégie institutionnelle définis par 
l’assemblée ou le Conseil de l’assemblée. La Direction est aussi responsable du 
bon fonctionnement et de l’efficacité de l’administration, composée de 
l’ensemble des collaborateurs du CICR. 

2. La Direction est composée du Directeur général et des trois Directeurs, tous 
nommés par l’Assemblée. 

3. La direction est présidée par le Directeur général. 
 
 
Article 13 – Pouvoir de représentation 
 

1. Le CICR est engagé par les actes du président ou par ceux de la Direction. Le 
règlement intérieur fixe les modalités d’exercice de leurs pouvoirs. 

2. Tout acte engageant à l’égard de tiers la responsabilité financière du CICR 
devra porter la signature de deux personnes dûment autorisées à cet effet. Le 
Conseil de l’assemblée fixera, sur proposition de la Direction, les montants au-
dessous desquels il pourra être dérogé à cette exigence. 
 
Article 14 – Contrôle de gestion 
 



  

1. Le contrôle de gestion du CICR est une fonction de contrôle interne 
indépendante de la Direction. Il rapporte directement à l’assemblée. Ses méthodes 
sont celles de l’audit interne opérationnel et financier. 

2. Le contrôle de gestions couvre l’Institution dans son ensemble, siège et 
terrain.  Il vise à évaluer, de façon indépendante, la performance de l’Institution et 
la pertinence des moyens mis en œuvre par rapport à sa stratégie. 

3. Dans le domaine financier, le rôle du Contrôle de gestion est complémentaire 
de celui de la ou des sociétés de révision externes mandatées par l’assemblée. 
 
Article 15 – Ressources et contrôle financier  
 

1. Les ressources du CICR, proviennent principalement des contributions des 
gouvernements et des Sociétés nationales, des fonds de sources privées et de ses 
revenus financiers propres. 

2. Ces ressources, et les fonds propres dont il pourrait disposer, garantissent seuls 
l’exécution des engagements du CICR, à l’exclusion de toute responsabilité 
personnelle ou solidaire de ses Membres. 

3. L’emploi de ces ressources et fonds est soumis à un contrôle financier 
autonome interne (Contrôle de gestion) et externe (une ou des sociétés de 
révision). 

4. Les membres, même en cas de dissolution, n’ont aucun droit personnel sur les 
biens du CICR, qui ne peuvent être affectés qu’à des fins humanitaires. 
 
Article 16 – Règlement intérieur 
 
L’assemblée pourvoit à la mise en œuvre des présents Statuts, notamment en 
établissant un Règlement intérieur. 
 
Article 17 – Révision 
 

1. L’assemblée peut réviser les présents Statuts en tout temps. La révision doit 
faire l’objet de deux débats prévus à l’ordre du jour de deux séances distinctes. 

2. La modification des statuts doit être acceptée, lors du vote final, par les deux 
tiers des Membres présents et, au moins par la moitié des Membres du CICR. 
 
Article 18 – Entrée en vigueur 
 
Les présents Statuts remplacent les statuts du Comité international de la Croix-Rouge 
du 21 juin 1973 et entrent en vigueur le 20 juillet 1998.  
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