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خالصة القول
تلعب املنظمات غير حكومية دوراً مهم ًا في مجال حقوق اإلنسان ،من خالل
مراقبتها وتوثيقها لالنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان  ،ومن خالل املداخالت
التي تقوم بها لدى السلطات املعنية ولدى الرأي العام احمللي والدولي بهدف وضع
حد لهذه االنتهاكات  ،فهي تقوم بدور املراقب احلارس الغيور على حقوق املجتمع
وافراده من تصرفات جائرة ،وهي تبذل كل جهد في الدفاع عن كل فرد في املجتمع
وفق حقوقه املعترف بها  ،هذا إضافة إلى مساهمتها في النضال من اجل توسيع
دائرة احلقوق احملمية وتعريفها بدقة  ،ومن أجل وضع اآلليات القانونية لضمانها
على أرض الواقع ورفع مستوى وعي املجتمع بها.
كما تقوم املنظمات غير احلكومية بدور خاص في تكوين ثقافة عاملية حلقوق
اإلنسان ،فاملنظمات غير احلكومية بحكم طبيعتها ،لديها احلرية في التعبير  ،واملرونة
في العمل ،واحلرية في احلركة .وهو ما يسمح لها في ظروف معينة بأداء مهام ال
تستطيع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية القيام بها ،ولذلك فإن الدعم
االضافي لتنفيذ معايير حقوق اإلنسان الدولية يأتي من املنظمات غير احلكومية.
وتشكل املنظمات غير احلكومية حجر األساس في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
في كل مكان من العالم .فهي تؤثر في مناقشات وقرارات وإجراءات مختلف
هيئات األمم املتحدة اخلاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان واالجراءات املوضوعية وتقدم
معلومات لها حول اوضاع البلدان بشكل عام او حول حاالت محددة من شأنها
ان تثري عمل هذه الهيئات في رصد االوضاع وتقدمي توصيات محددة للبلدان.
كما تعمل املنظمات غير احلكومية لرفع مستوى الوعي وتبادل املعلومات وإجراء
البحوث والتحليل وتعبئة الناس آلليات األمم املتحدة اخلاصة بحقوق اإلنسان.
ال يستطيع تقدمي معلومات
ويلعب املجتمع املدني واملنظمات امليدانية دوراً مكم ً
إلى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،واآلليات ،واإلجراءات اخلاصة ،وآليات تقدمي
الشكاوى وصوت ًا حاضراً في مجلس حقوق اإلنسان .واملعلومات التي تقدمها
املنظمات غير احلكومية هي غاية في األهمية إذ أنها غالبا ما تكون صوتا لضحايا
انتهاكات حقوق اإلنسان أو الفئات املعرضة لالنتهاكات أو املهمشة .أما البلدان
التي يكون فيها للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان مكاتب ميدانيه ،فإن املنظمات
غير احلكومية تساهم فيها بتقدمي املعلومات وتنفيذ مشاريع وطنية أو إقليميه.
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 .vتنظيم الندوات وعقد ورش العمل ملناقشة القضايا املتعلقة بأوضاع املواطنني
السياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية.
 .viإقامة عالقات وطيدة مع املؤسسات احمللية والدولية املهتمة بالعمل في مجال
التنمية وحقوق اإلنسان.
 .viiتلقي كافة الشكاوي من املواطنني واملتعلقة بانتهاكات حقوقهم السيما تلك
التي تقع ضد املرأة والطفل)Salah al-Din, 1983) .
العالقة بني املنظمات غير احلكومية والدولة
إن اضطالع املنظمات غير احلكومية مبهمة الدفاع عن حقوق اإلنسان يحتم وجود
عالقة متواصلة بينها وبني السلطات أو احلكومات في بلدانها التي تعتبر املسئول
املباشر عن انتهاكات حقوق اإلنسان وغالب ًا ما جتد نفسها في صراع مع بلدانها
علي خلفية هذه االنتهاكات ومعاجلتها ،فالعالقة بني احلكومات وبني املنظمات
غير احلكومية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان ،هي عالقة يشوبها التوتر ،ألن املنظمة
غير احلكومية تقف باملرصاد لتصرفات احلكومة وموظفيها ،منتقدة ومحتجة أحيان ًا
وفاضحة لالنتهاكات إلثارة الرأي العام احمللي والدولي وبالتالي فالصراع األساسي ما
بني احلكومة واملنظمة غير احلكومية ،هو صراع بني املبدأ واملصلحة وصراع بني رؤية
منظمة حقوق اإلنسان للقانون كجهاز للحماية وبني رؤية لدولة لهذا القانون كأداة
للسلطة وبسط النفوذ ولكن في بعض الدول.
تتعاون املنظمات غير احلكومية مع النظام احلاكم في بلدها من أجل تعزيز احلماية
القانونية حلقوق اإلنسان ،وتلعب دوراً إيجابي ًا وفعا ًال في تطوير القانون واآلليات
القضائية ،وكثيراً ما تستشيرها احلكومة في هذا املجال ،هذا إضافة إلي الدور الذي
تقوم به هذه املنظمات في إقامة دورات تعليمية ألجهزة الشرطة والقوات املسلحة
للبلد حول احترام حقوق اإلنسان في إنفاذ القانون وفي النزاعات املسلحة.
ومن أفضل األمثلة علي ذلك بعض الدول االسكندينافية ،والدور الذي تقوم به
جلان الصليب والهالل األحمر في تعليم القانون الدولي اإلنساني في العديد من
البلدان.
ولكن نعتقد أن يكون ذلك يحذر شديد فاملنظمات غير احلكومية ال
ينكر أحد أنها قد تكون سالح ذو حدين فقد تبغي اإلصالح وحماية حقوق
وحريات املواطنني وقد تفت من عضد املجتمع ببث األفكار املشوشة التي تزعزع
ثوابت املجتمع .
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وتؤكد كافة املنظمات غير احلكومية أن الظروف التي أوجبت ضرورة للعمل بقانون
الطوارئ قد تغيرت ولم تعد هناك حاجة الستمرار العمل به مع االستقرار األمني
الذي تشهده البالد في اآلونة األخيرة ،كما أن قانون العقوبات توجد به النصوص
الكفيلة ملواجهة ما يعرف باإلرهاب  ،وذلك بعد إصدار القانون رقم  97لسنة 1992م
والذي استبدل بعض املواد بنصوص تتضمن معاجلة متكاملة جلرائم اإلرهاب بداية
بتعريف اإلرهاب في املادة ( )86عقوبات بأنه «كل استخدام للقوة أو العنف أو
التهديد أو الترويع يلجأ إليه اجلاني تنفيذا ً ملشروع إجرامي فردي أو جماعي(Al-
 )Syad, 2008بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر
إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم
أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو باالتصاالت أو املواصالت
أو باألموال أو باملباني أو باألمالك العامة أو اخلاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها
أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها أو
تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني أو اللوائح».
ثم تناول قانون العقوبات في املواد التالية بكافة صور جرائم اإلرهاب مع وضع
عقوبات مشددة تصل لعقوبة اإلعدام ،ومما تقدم ميكن التأكيد على أن القانون رقم
 97لسنة 1992م يكفي ملواجهة اجلرائم اإلرهابية ولسنا في حاجة إلى إصدار قانون
خاص ملواجهة هذه اجلرائم.
ولقد أبدت  14منظمة مصرية حلقوق اإلنسان مخاوفها من إصدار هذا القانون
اخلاص في إضفاء نوع من املشروعية على جتديد العمل بقانون الطوارئ بصورة
مختلفة أو حتويل حالة الطوارئ االستثنائية – نظريا ً على األقل – إلى حالة أبدية
ودائمة بإصدار هذا التشريع(Al-Jundy, 1993) .
آليات عمل املنظمات غير احلكومية
 .iتقدمي املساعدة القانونية في القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان.اإلجتماعية،
ماعية واملدنية والسياسية.
 .iiإصدار التقارير والدراسات والبيانات لكشف االنتهاكات التي يتعرض لها
املواطنون.
 .iiiتنظيم دورات تدريبية وإصدار املطويات من أجل تنمية وعي املواطنني باحلقوق
املتعلقة بقضاياهم.
 .ivتكوين شبكات من املتطوعني واملهتمني والنشطاء لدفع العمل األهلي والتطوعي
في مجال حقوق اإلنسان.

4/1/14 3:05 PM

ulum islamiyyah 11.indd 167

VOL.11 (DECEMBER) 2013

168

رؤية الصغير  ،وال جزاء لذلك إال إنذار القاضي للحاضن وإذا تكرر االمتناع جاز
للقاضي احلكم بنقل احلضانة مؤقتا ً إلى من يلي احلاضن ملدة يقدرها القاضي،
وإذا امتنع من انتقلت إليه احلضانة عن متكني غير احلاضن من رؤية الصغير ،كان
للقاضي أن ينذره وإذا تكرر كان احلكم بنقل احلضانة إلى من يليه  ،وهكذا يضيع
حق الصغير في رؤية أبيه ويحرم األخير من رؤية أبنه أو أبنته.
يرى الباحث حلل هده اإلشكالية ان يتم تخصيص  42ساعة لغير احلاضن أسبوعي ًا
وبانتظام ،وأسبوع كامل فى إجازة نصف العام ،وشهر آخر فى اإلجازة الصيفية
بهدف حتقيق توازن فى رعايتهم ،مع االلتزام بوضع عقوبات رادعة على الطرف غير
احلاضن أو احلاضنة اذا ما ظهر عدم التزام أحد الطرفني لتحقيق مصلحة الطفل من
ال ببلوغ الطفل سن
ال وكام ً
حيث املواعيد أو مدة الرؤية ،على أن يكون االلتزام شام ً
احلادية لتعويده على صلة الرحم التى حتض عليها األديان ،وإتاحة رعاية الطفل من
اجلدة أو اجلد ألبيه ،أو عماته وخاالته حتى يكون إنسان ًا طبيعي ًا ومنع صور الكيدية
واخلصومة التى يصطنعها أحد الطرفني ،مع تشديد العقوبة فى حالة عدم االلتزام
أواالمتناع عن تنفيذ االستضافة.
كما يتفق الباحث مع انتقاد املنظمات غير احلكومية – للتعديل الذي أدخل على
قانون احلضانة حيث رفع هذا التعديل احلد األقصى للحضانة إلى خمسة عشر سنة
للجنسني مع تخيير القاضي الصغير أما االستمرار مع احلاضن أو االنتقال إلى الطرف
األخر  ،وتؤكد هذه املنظمات أن في ذلك إهدار حلق الصغير في أن تكون له قدوة
ممثلة في األب إذا كانت األم هي احلاضنة  ،فمن الثابت أن الطفل أكثر حاجه إلى
أبيه في الفترة العمرية بعد سن اخلامسة عشر ،حيث يكون أكثر حاجة إلى احلزم
وخبرة أبيه احلياتية التي ال شك تختلف عن خبرات أمه(Al-Sayyid, 2008) .
 .ivويتجلى دور املنظمات غير احلكومية من نقابات ونوادي وأحزاب
وجمعيات أهلية ومؤسسات خيرية في حماية حقوق اإلنسان
من خالل رفضها جميعا ً استمرار العمل بقانون الطوارئ وذلك على أساس أنه ال
توجد حالة استثنائية أو حالة طوارئ في أي بلد حضاري يحترم حقوق مواطنيه
تستمر ملدة  23سنة رغم تهديد العمل بها حلقوق اإلنسان من الناحيتني القانونية
والعملية ،السيما حقه في األمن والسالمة العقلية ،واجلسدية ،وحقه في احلرية
والتنقل ،حقه في احملاكمة العادلة التي تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية للدفاع.
()Al-Syad, 2008
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 .iiكما طالبت هذه املنظمات واملؤسسات غير احلكومية بتعديل قانون
اإلجراءات اجلنائية مع األخذ بنظام قاضي لإلشراف على تنفيذ العقوبات
السالبة للحرية
فمن املعلوم أن قانون اإلجراءات اجلنائية املصري في املادة (  ) 42قد أخذ بالسائد في
الفقه التقليدي والذي يجعل دور القضاء في األشراف على تنفيذ العقوبات السالبة
للحرية مجرد دور سلبي ينحصر في زيارة السجون وأماكن احتجاز األشخاص
للتأكد من عدم وجود شخص محبوس بدون سند قانوني .ولقد حان الوقت
ليتخلى املشرع اإلجرائي املصري عن موقفه  ،ويأخذ بالسائد في الفقه احلديث
مع االعتراف بدور أكثر إيجابية وفعالية للقضاء في اإلشراف على تنفيذ العقوبات
السالبة للحرية والتدابير االحترازية.
النص املقترح للتعديل « :يتولى في دائرة كل محكمة ابتدائية قاض أو أكثر مهام
واختصاصات قاض اإلشراف على تنفيذ العقوبات ،ويعني هذا القاضي بقرار من
اجلمعية للمحكمة  ،وإذا قام مانع يحول مؤقت ًا دون مباشرة قاضي تنفيذ العقوبات
اختصاصاته ،يكلف رئيس احملكمة االبتدائية قاضيا ً أخر يحل محله».
 .iiiاملطالبة بتعديل قانون األحوال الشخصية وقانون احلضانة
جدير بالذكر أن أحدى املنظمات غير احلكومية واجلمعيات األهلية (جمعية
حماية أطفال الطالق) قد طالبت بتعديل النص اخلاص برؤية الطفل مبا يسمح
بتمكني الطرف األخر غير احلاضن برؤية ابنه أو ابنته انطالقا ً من أن الرؤية حق
للطفل قبل أن تكون حق ًا لغير احلاضن  ،ومن املعلوم أن املادة ( )20من القانون رقم
 25لسنة 1929م واملعدل بالقانون رقم  100لسنة 1985م ،جعلت حق رؤية الصغير
لوالديه فقط دون األجداد ،إال في حالة غياب الوالدين للوفاة أو للسفر وتؤكد
هذه اجلمعية أن ذلك يؤدي إلى قطع صلة الرحم التي أمر بها اخلالق العظيم ونبيه
الشريف  ،كيف نتخيل أن الصغير ولد أو بنت ال توفر له فرصة الرؤية والتعرف
والتعلق بأجداده؟
وتنظم هذه املادة حق الرؤية على أساس االتفاق بني الوالدين حول مكان الرؤية
وزمانها ومدتها وعدد مرات الرؤية ،وإذا تعذر االتفاق -وهو واقع احلال– كان
للقاضي التدخل للفصل بني األبوين وتنظيم حق الرؤية ،فيحدد بحكم قضائي
مكان وزمان ومدة الرؤية وعدد مراتها.
وقد انتقد هذا القانون ألنه لم يحسم النزاع إذا امتنع احلاضن من متكني األخر من
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 .iاملطالبة بتعديل عدد من نصوص قانون العقوبات املصري
من ذلك نص املادة ( )126واخلاصة بجرمية تعذيب متهم حلمله على االعتراف من
قبل موظف أو مستخدم عام  ،واملادة ( )129واخلاصة بجرمية استعمال القسوة مع
األفراد من قبل املوظفني أو املستخدمني العموميني أو املكلفني بخدمة عامة.
وقد انتقدت املنظمات غير احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني نص املادة األولى
ألنها رغم العقوبة املغلظة املنصوص عليها إال أنها اشترطت النطباق النص وتوقيع
العقاب على املوظف العام أو املستخدم العام صفة خاصة في املجني عليه ،وهي
أن يكون متهماً ،مفاد ذلك أن أفعال التعذيب إذا كان ضحيتها شخص من آحاد
الناس أو شاهدا أو مسجون أو محتجز بدون وجه حق أو محبوس بدون سند قانوني
فال ينطبق النص ،وال توقع العقوبة املنصوص عليها  ،كما اشترط النطباق النص
أن يكون الغرض من ممارسة أفعال التعذيب حمل املتهم –املجني عليه– على
االعتراف بالتهمة املوجهة إليه ،مفاد ذلك أنه إذا كان ضحية أفعال التعذيب شاهد
بهدف حملة على اإلدالء مبعلومات معينة فال ينطبق النص  ،وكذلك إذا كان
ضحيتها متهم بغرض االنتقام أو تصفية حسابات أو مجاملة ألشخاص ذوو نفوذ.
وقد تطلبت املادة أن تقع أفعال التعذيب سواء من اجلاني بنفسه أو أمر بها مرؤوسيه
ولم تتعرض حلاالت أخرى مثل التحريض على أفعال التعذيب أو املوافقة عليها أو
السكوت عنها ،وقد طالبت هذه املنظمات بتعديل نص املادة ( )126مبا يتفق مع
نص املادة األولى من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب الصادرة في ديسمبر 1984م
والتي صدقت عليها مصر وانضمت إليها عام 1986م ،والتي وسعت من نطاق جرمية
التعذيب  ،حيث لم تقصرها على املتهم فقط  ،وإمنا ميكن أن تقع على أي شخص
من أحاد الناس وألي غرض سواء حلملة على االعتراف أو اإلدالء بأقوال معينة أو
بغرض االنتقام أو املجاملة ألصحاب النفوذ.
والنص املقترح للتعديل “ :يعاقب كل موظف عام أو مستخدم عام يقوم بتعذيب
أي شخص أو يأمر به أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه لغرض التحصل
منه على اعترافات أو معلومات أو لالنتقام أو مجاملة ألصحاب النفوذ بعقوبة
السجن املشدد والغرامة التي ال تقل عن عشرة أالف جنيها وتكون العقوبة اإلعدام
إذا ترتب على أفعال التعذيب وفاة املجني عليه”.
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من أمثلة هذه املنظمات الدولية
 .aمنظمة معونة العمل باململكة املتحدة .Action Aid
 .bاملنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية بالنرويج.
 .cمنظمة أطباء بال حدود بفرنسا.
 .dصندوق إنقاذ الطفولة بالواليات املتحدة.
 .eاالحتاد الدولي ألرض اإلنسان بسويسرا.
 .fهيئة كير الدولية بالواليات املتحدة.
 .gمنظمة  Concern World Wideالعاملية بأيرلندا.
 .hمنظمة  Helvetasبسـويسـرا.
 .iمنظمة  Intermonبأسبانيا.
 .jمنظمة  Groupe Dêveloppementبفرنسا.
 .kمنظمة  Plan Internationalباململكة املتحدة.
 .lمنظمة أوكسفام باململكة املتحدة.
دور املنظمات غير احلكومية في حماية حقوق اإلنسان في مصر
أن دور املنظمات غير احلكومية في تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحمايتها دور
ال ينكره أحد ،فتستطيع تلك املنظمات من خالل اتصالها بالواقع االجتماعي
أن ترصد حقيقة الوضع في املجتمع من خالل ما تقوم به من دراسات وأبحاث
وزيارات ميدانية وندوات وورش عمل باالشتراك مع بعضها البعض أو مع املؤسسات
احلكومية والوزارات املعنية ،من خالل املداخالت التي تقوم بها لدي السلطات
املعنية ولدي الرأي العام احمللي والدولي بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات ،فهي
تقوم بدور املراقب احلارس الغيور علي حقوق املجتمع وأفراده من تصرفات جائرة،
وهي تبذل كل جهد للدفاع عن كل فرد في املجتمع وفق حقوقه املعترف بها ،
هذا إضافة إلي مساهمتها في النضال من أجل توسيع دائرة احلقوق احملمية وتعريفها
بدقة  ،ومن أجل وضع اآلليات القانونية لضمانها علي أرض الواقع ورفع مستوي
وعي املجتمع بها.
غير أن ما يهمنا بالدرجة األولى ما تقوم به املنظمات غير احلكومية من
دور في طريق اإلصالح التشريعي في الدولة من خالل ما تقوم به من دراسات حول
الوضع التشريعي القائم والتعليق على أهم القوانني التي تتعلق بحقوق اإلنسان مع
التقدم باقتراح بتعديل القوانني التي بحاجة إلى تعديل.
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حول عمل اجلمعيات احلقوقية احمللية ،سنأخذ اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان.
فقد تأسست اجلمعية في عام  ،2001ولها عالقات تعاون مع املنظمات اإلقليمية
والعاملية العاملة في مجال حقوق اإلنسان ،فـهي عضو في املنظمة العربية حلقوق
اإلنسان ،والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،والتحالف الدولي من أجل احملكمة
اجلنائية الدولية ،كما تتعاون اجلمعية البحرينية وبشكل وثيق مع املفوضية السامية
حلقوق اإلنسان ).)Abdul Hadi, 1995
من أمثلة هذه املنظمات في مصر
 .aاملنظمة املصرية حلقوق اإلنسان.
 .bمركز األرض حلقوق اإلنسان.
 .cمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
 .dاملركز املصري حلقوق اإلنسان.
 .eاملبادرة املصرية للحقوق الشخصية.
 .fاجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة املجتمعية.
 .gدار اخلدمات النقابية والعمالية.
 .hالشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان.
 .iمؤسسة املرأة اجلديدة.
 .jمجموعة املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان.
 .kمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
 .lاملنبر املدني األورومتوسطي املصري.
 .mالهيئة العامة حلماية الطفل.
 .nجمعية حماية أطفال الطالق.
 iiاملنظمات غير احلكومية الدولية
املنظمات الدولية غير احلكومية هي تنظيمات أو جمعيات أو مؤسسات عابرة
للحدود ،ويتعدى نشاطها نطاق الدولة الواحدة .فهي عبارة عن هيئات عاملية
تضطلع مبهمة تعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنسان في كل أنحاء العالم .وبعضها
قائم على نظام العضوية مثل منظمة العفو الدولية التي تتمتع بأكثر من مليوني
عضو في كل العالم ،ولها مجموعات عاملة في البحرين .ولهذه املنظمات غير
احلكومية الدولية تأثيرها في مجال احلياة الدولية ملا متتع به من سمعة طيبة ونزاهة
وحيادية .وتشكل تقارير هذه املنظمات قوة ال ميكن للدول جتاهلها.
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اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي يشكل “املثل األعلى املشترك الذي ينبغي أن
تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم ،كما مت تقنينها في العهود واملواثيق الدولية على
شكل حقوق محددة  ،ومعرفة بدقة ،تتصل جميع ًا بصون حرية وكرامة وسالمة
كل شخص في املجتمع وبضمان كيان املجتمع ككل”)Azzam, 1995(.
ويستنتج الباحث من التعريفات السابقة ان حقوق اإلنسان هي» مجموعة من
املطالب واالستحقاقات ينبغي ان يتمتع بها كل البشر دون متييز في اجلنس أو الدين
او اللغة أو اللون … الخ .
بعد اإلنتهاء من تعريف حقوق اإلنسان ننتقل إلى التعريف باملنظمات غير احلكومية
ودورها في حماية حقوق اإلنسان في مصر:
تعريف املنظمات غير احلكومية
هي عبارة عن مجموعات طوعية أو تطوعية ال تستهدف حتقيق الربح
ينظمها مواطنون سواء على مستوى محلي أي داخل حدود الدولة أو على مستوى
دولي  ،ويتمحور عملها حول مهام معينة ويديرها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة
مهمومني بقضايا اإلصالح والدفاع عن حقوق اإلنسان ،وتؤدي تلك املجموعات
طائفة متنوعة من اخلدمات والوظائف األساسية.
مبعني آخر يرى الباحث ان املنظمات غير احلكومية بشقيها العاملي واحمللي هي
عبارة عن جمعيات ومؤسسات خاصة ينصب جل اهتمامها علي تعزيز وتطبيق
وحماية مبادئ حقوق اإلنسان والقيم اإلنسانية املتعارف عليها عاملي ًا وتختلف
أهدافها وإستراتيجيات عملها باختالف اهتماماتها وتخصصاتها وظروف عملها،
ومنها ما يختص في املجال القانوني والسياسي واالجتماعي والطبي  ..الخ.
ومن ذلك ميكن القول بأن ثمة أنواع للمنظمات غير احلكومية
 .iاملنظمات غير احلكومية احمللية
تعمل املنظمات غير احلكومية احمللية في داخل حدود الدولة ،وتضطلع مبهام
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مختلف املجاالت :السياسية منها واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والتنموية ،وكذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق املرأة
والطفل .ويتم تأسيس تلك املنظمات وفـقـ ًا للقوانني السائدة في الدولة ،والتي
ّ
تنظم كيفية تكوين وتسجيل وعمل املنظمات غير احلكومية .ولتقريب الصورة،
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ال وفقا لتعاليم الدين ومنها ما يعد حق ًا لإلنسان في
ثم فإن هذه احلقوق حتدد تفصي ً
اإلسالم وقد ال يعد كذلك في املسيحية ).(Maher, 1984
وهناك من يعرف حقوق اإلنسان بأنها “علم يتعلق بالشخص ،السيما اإلنسان
العامل ،الذي يعيش في ظل دولة ،ويجب أن يستفيد من حماية القانون عند
اتهامه بجرمية أو عندما يكون ضحية النتهاك عن طريق تدخل القاضي الوطني
واملنظمات الدولية ،كما ينبغي أن تكون حقوقه ،السيما احلق في املساواة،
متناسقة مع مقتضيات النظام العام”).)Borai,1985
يرى الباحث إن التعريف السابق يركز على حقوق اإلنسان في حالة حدوث انتهاك
لشخص أو اتهامه بجرمية وهو مفهوم ضيق حلقوق اإلنسان ،فهي ليست مكفولة
فقط في حالة االتهام باجلرائم أو االنتهاكات ،ولكنها مقررة في جميع الظروف وفي
جميع مجاالت احلياة السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ويعرف أحمد زكي بدوي في معجم املصطلحات االجتماعية حقوق اإلنسان بأنها
املصالح واحلريات التي يتوقعها الفرد أو اجلماعة من املجتمع مبا يتفق مع معايير هذا
املجتمع ،أي املزايا التي يشعر الفرد او اجلماعة أن من حقهم أن يحصلوا عليها من
املجتمع (.)Badawi,1986
ويالحظ من هذا التعريف أنه ربط مفهوم حقوق اإلنسان مبفهوم احلريات وهي
الفكرة التي اعتمدت عليها املدرسة األوروبية في تعريفها حلقوق اإلنسان ،كذلك
نالحظ أنه ربط مفهوم حقوق اإلنسان باملجتمع وهو ما يعني اختالف مفهوم
ومضمون احلقوق اإلنسانية باختالف املجتمعات.
وفي محاولة للتمييز بني مصطلحي “حقوق اإلنسان” و “حقوق املواطن” جند ان
“حقوق اإلنسان” ميكن تعريفها بأنها مجموعة من الضمانات ميلكها كل أمرئ
حيال السلطة العامة أي ًا كانت رعويته أو سنه أو جنسيته .وبعبارة أخرى هي حق
امللكية واملساواة واحلرية في املعامالت املدنية والتعليم أما “حقوق املواطن” فأقل
اتساع ًا من تلك ألنها ال ترمي إلى احلماية من السلطة العامة بل إلى االشتراك في
مزاولتها باالنتخاب وتقلد الوظائف بشروط تعينها القوانني.)Najjar, 1983 (.
وأخيراً ميكننا القول ان حقوق اإلنسان هي قيم إنسانية وأخالقية حضارية ذات
مصادر متعددة أهمها الشرائع السماوية ،اتفقت عليها الشعوب ومت تلخيصها في
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 .aاملدرسة األوروبية حلقوق اإلنسان
وهي املدرسة األولى في تعريف حقوق اإلنسان وهي تنسب حقوق اإلنسان لفكرة
احلريات العامة ،لذلك فحقوق اإلنسان لدى هذه املدرسة تعرف بأنها حريات عامة
« أي امكانات متاحة أو مباحة الختيار أفراد الشعب ضمن نظام ما .فهم ميارسونها،
أو يتمتعون بفوائدها ،بإدارة طليقة من أي قيد .وخالصة من أي ضغط أو غش أو
إكراه».وهذا االجتاه يأخذ به غالبية أساتذة الفقه الدستوري العربي وفقهاء القانون
اجلنائي ).(Maher, 1984
 .bاملدرسة التجديديـة
وبجانب املدرسة األولى ،ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية مدرسة جديدة في مجال
حقوق اإلنسان تزعمها “رينيه كاسان” في األربعينيات واخلمسينيات ،ثم تولى
منذ الستينيات تلميذه “كارل فاساك” تنمية فكرها وصقله.
وقد عرف “رينيه كاسان” )1(2حقوق اإلنسان بأنها «فرع خاص من فروع العلوم
االجتماعية ،يختص بدراسة العالقات بني الناس استناداً إلى كرامة اإلنسان ،
وبتجديد احلقوق والرخص الضرورية الزدهار شخصية كل كائن إنساني».
كما عرف “كارل فاساك” )2(3حقوق اإلنسان بأنها «تلك احلقوق التي يتعني
االعتراف بها للفرد ملجرد كونه انسانا ،وهي تختلف عن احلقوق الوضعية في عدم
اشتراط توافر احلماية القانونية حتى ميكن املطالبة بها».
 .cاملدرسة الدينية حلقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان من وجهة نظر املدرسة الدينية مصدرها اهلل سبحانة وتعالى .ومن

( )1رينية كاسان :يهودي فرنسي ،كان مستشاراً مبجلس الدولة ثم ممثال لفرنسا في منظمة األمم املتحدة إبان
انشاءها عام  ،1945ثم تولى عضوية جلنة حقوق اإلنسان املنبثقة عن املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم
املتحدة ،وشارك من خالل هذه اللجنة في إعداد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .وقد حصل على جائزة نوبل
للسالم عام،1967ووهب قيمة اجلائزة ملؤسسة خيرية حملت أسمه وقامت هذه املؤسسة في عام 1968
بإنشاء أول معهد دولي حلقوق اإلنسان في مدينة ستراسبورج بفرنسا.
( )2كارل فاساك :تشيكوسلوفاكي متجنس باجلنسية الفرنسية منذ عام  ، 1947بدأ حياته بالتدريس في
جامعة بيزانصون بفرنسا ،ثم عني خبيراً في منظمة املجلس األوروبي ثم مديراً إلدارة حقوق اإلنسان والسالم
باليونسكو ( ،)1978ثم مستشاراً قانوني ًا ملدير هذه املنظمة ( )1981وقد كان بجانب عمله التخصصي
مديراً للمعهد الدولي حلقوق اإلنسان.
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املقدمة
املنظمات غير احلكومية هي الصورة األكثر وضوحـ ًا وبروزاً في الساحة احلقوقية
والساحة العامة أيضاً .كما َّأن املنظمات غير احلكومية تتوفر في كثير من بلدان
العالم .املنظمات غير احلكومية عبارة عن مجموعات تطوعية ال تهدف لتحقيق
ربح مادي ،يؤسسها ويديرها أشخاص لهم اهتمامات وأهداف مشتركة ،سواء
على املستوى احمللي ,أي داخل حدود الدولة الواحدة ,أو على املستوى الدولي (أي
بني عدة دول أو أشخاص من دول مختلفة) .فاملنظمات غير احلكومية بشقيها
العاملي واحمللي هي عبارة عن جمعيات ومؤسسات خاصة تعمل على تعزيز وتطبيق
وحماية مبادئ حقوق اإلنسان والقيم االنسانية املتعارف عليها عاملياً .ويتمحور
عمل املنظمات غير احلكومية حول رسالة وأهداف ومهام لها عالقة بالدفاع عن
حقوق اإلنسان ،حيث يؤدي القائمون عليها واجباتهم التطوعية بأعمال متنوعة.
) .(Al-Sian, 1987وقبل اخلوض في املنظمات غير احلكومية وحمايتها حلقوق
اإلنسان سيتم التطرق إلى التعريف بحقوق اإلنسان.
مفهوم حقوق اإلنسان
من الصعوبة وضع تعريف محدد وقاطع حلقوق اإلنسان يغطي األبعاد و اجلوانب
املختلفة لهذا املفهوم .ورمبا يرجع ذلك إلسباب عديدة نذكر منها :
 .iالتداخل بني مفهوم حقوق اإلنسان وبني مجموعة من املصطلحات
واملفاهيم كمفهوم احلرية.
 .iiإن مفهوم حقوق اإلنسان يختلف من مجتمع ألخر ومن فترة زمنية
ألخرى  ،وذلك وفق ًا لرؤية املجتمع لإلنسان نفسه.
 .iiiاهتمام املجتمع مبجموعة من احلقوق دون ًا عن حقوق أخرى ،وفق ًا
للظروف االقتصادية والسياسية ،يضفي على مفهوم حقوق اإلنسان
أبعاداً ومضامني مختلفة.
إن حقوق اإلنسان ليست إال فكرة جديدة حلقيقة قدمية تناولها الفقة العربي
احلديث واإلسالمي القدمي والفقة األوروبي بالبحث والدراسة  ،لذا فمن يتمعن
في فكرة حقوق اإلنسان من خالل دراسة عميقة ملختلف الكتابات التي تعرضت
لهذا املوضوع  ،يتبني بجالء أن تعريف هذه احلقوق تتنازعه ثالث مدارس فكرية
مختلفة :
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بأن املنظمة غير احلكومية تتطلب بنية مؤسسية ذات شكل محدد مما قد يعجز
عن توفيره ما يتم جمعه من التبرعات والتمويل الذاتي ألعضاء املنظمة وهو ما قد
يدفع املنظمة إلى أن تعتمد بشكل جوهري على التمويل الرسمي من احلكومة أو
.الوزارات املعنية
 غير حكومية، منظمات، حق، حماية:مفتاح الكلمات
Abstract
The research problem is the frequent violation of human rights in Egypt,
and neglecting the important and effective role played by non-governmental
organisations operating in Egypt in the field of human rights. The study
aims to emphasize that the very defence of human rights, to defend his rights
and the rights of his brothers, is the noblest of human ambition. It is the
task of everyone to issue respect and protection of human rights and not
the task confined to particular bodies or institutions. Non-governmental
organisations or civil society organisations have made an effort to post all the
potential in the defence of human rights, respect and freedoms, yet this study
only touches on the role of these organisations in the protection of human
rights. Therefore, the study will enlighten more on local organisations and
international organisations and the distinction between governmental and
non-governmental organisations with mentioning some non-governmental
organisations in Egypt and around the world. Then the study tries to explain
the role of these organisations in the protection of human rights with
a focus on its role in the way of legislative reform in all areas of human
rights, for example in health, protection of woman and the children rights,
education and environment. It also aims to emphasize that there are local
and international organisations that take the protection of human rights one
of the most important priorities that the international community must put it
into account. To achieve the objectives of the study, the study uses analytical
legal method. The study concludes that human rights are universal and
protected by all institutions, whether governmental or non-governmental,
and that there is a local charitable voluntary bodies within the borders of
the state that carry out the functions of defending human rights in various
fields of health, education, environment, local development, agriculture,
the protection of the rights of women and children. There are some of nongovernmental organisations that do profitable projects to seek financial
support. It explains that non-governmental organisations require institutional
structure of a specific form, which may fail to provide what is collected from
voluntary and self-financing of the members of the organization, which could
push the organisations to rely substantially on official financing from the
government or relevant ministries.
Keywords: protection, rights, organisations, non-governmental
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امللخص
تتمثل مشكلة البحث في كثرة انتهاك حقوق اإلنسان في مصر ،واهمال الدور
الهام والفعال الدي تقوم به املنظمات الغير حكومية العاملة في مصر في مجال
حقوق اإلنسان .وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة هو التأكيد على أن غاية
الدفاع عن حقوق اإلنسان من أنبل الغايات اإلنسانية فما أعظم أن يدافع اإلنسان
عن حقوقه وحقوق أخيه  ،فهي محور اهتمام كل مهموم بقضايا احترام وصيانة
حقوق اإلنسان وليست تلك املهمة قاصرة على هيئات أو مؤسسات بعينها  ،فلقد
آلت اجلمعيات األهلية ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية على
نفسها إال تدخر جهدا ً للمشاركة بكل إمكانياتها في الدفاع عن حقوق اإلنسان
واحترام احلريات وحتدثنا عن دور هذه املنظمات في حماية حقوق اإلنسان ،أيض ًا
ثم التعرض لتعريف تلك املنظمات احمللية منها والدولية والتمييز بني املنظمات
احلكومية وغير احلكومية مع ذكر بعض املنظمات غير احلكومية في مصر والعالم،
ثم تعرضنا لدور هذه املنظمات في حماية حقوق اإلنسان مع التركيز على دورها
في طريق اإلصالح التشريعي في كافة مجاالت حقوق اإلنسان .وكان الهدف
التأكيد على أن هناك منظمات محلية ودولية من أجل حماية حقوق اإلنسان حيث
أن حقوق اإلنسان تعتبر من أهم األولويات التي يجب على املجتمع الدولي أن ينظر
إليها بعني االعتبار .ولتحقيق هده األهداف مت اتباع املنهج القانوني التحليلي .وقد
خلصت الدراسة إلى أن حقوق اإلنسان تعتبر حقوق عاملية ومحمية من جميع
املؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية فالحظنا أن هناك هيئات خيرية
تطوعية محلية داخل حدود الدولة تضطلع مبهام الدفاع عن حقوق مواطني الدولة
في مختلف املجاالت ،الصحة ،التعليم  ،البيئة تنمية احملليات ،الزراعة ،حماية
حقوق املرأة والطفل  .وأن هناك منظمات غير حكومية قد يكون من بني أهدافها
حتقيق الربح ,أي منظمة غير حكومية تعمل في مشروعات مربحة ويفسر ذلك
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