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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ًَنَقَدْ كَزَّيْنَا تَنًِ آدَوَ ًَحًََهْنَاىُىْ فًِ انْثَزِّ }

ًَانْثَحْزِ ًَرَسَقْنَاىُىْ يٍَِ انطٍَِّّثَاخِ ًَفَضَّهْنَاىُىْ 

 {تَفْضٍِالًعَهَى كَثِريٍ يًٍَِّْ خَهَقْنَا 

 صدق اهلل العظيم
 

 

 
 

 (70اية  : االسراءسورة )
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  داءــــــاإله

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 {وَقُلِاعْمَلُوافَسَيَرَىاللَّهُعَمَلَكُمْوَرَسُولُهُوَالْمُؤْمِنُونَ} 

تطوب اللحظات إال بذكرك ..  يطوب النهار إىل بطاعتك وال يطوب اللول إال بشكرك وال إهلي ال

  اهلل جل جالله وال تطوب اآلخرة إال بعفوك وال تطوب اجلنة إال برؤيتك

 ........إلى 

سقدناذ إىلذنيبذالرمحةذونورذالعاملنيذالةذوأدىذاألمانةذ..ذونصحذاألمةمنذبؾغذالرس

ذذوسؾمذوالهذوصحبهذحمؿدذصؾىذاهللذعؾقه

ذوالديذالعزيزذرمحهذاهللذياذمنذأمحلذأمسكذبؽلذافتخارذياذمنذيرتعشذقؾيبذبذكرك

املغػورذلهذمنذافتؼدهذيفذمواجفةذالصعابذمنذعؾؿينذالصؿودذمفؿاذتبدلتذالظروفذ

 (الدكتورذمحديذرمحهذاهللأخيذ)

مالكيذيفذاحلقاةذإىلذمعـىذاحلبذوإىلذمعـىذاحلـانذوالتػانيذ..ذإىلذبدؿةذاحلقاةذ

 )رمحفاذاهلل(ذأميذاحلبقبة وسرذالوجودذ

ذذالعزيزذاخيذأخيذورفققذدربيذمعكذأكونذأناذوبدونكذأكونذمثلذأيذشيء

  صديقاتي باإلخاء ومتوزوا بالوفاء والعطاءمل تلدهن أمي إىل من حتلو  الالتي تاالخوا

 إىل األرواح اليت دكنت حتت تراب الوطن احلبوب الشهداء العظام

 ةالباحث

 

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.qwled.com%2Fvb%2Ft160113.html&ei=N02NVJP8NsXqyQP364LwCg&usg=AFQjCNFICWSxCDwbeoo6au5bPMxd0iELig&sig2=TlXZrBJT_jHzNWGLK7cpow&bvm=bv.81828268,d.bGQ
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 شكر وتقدير
ًسدد  ,احلًدهلل كثرياً طٍثاً يثاركاً فٍو انذي اجليد تانعناٌح ًٌسز االيز تانزعاٌح 

ًفضهو ادلعطاء يا كاٌ ذلذا انعًم اٌ  ,فهٌال ٌده انسحاءانثذل ًأعاٌ عهى قزب اننياٌح 

فكى يٍ عٌٌصح فكيا  ,ًٌستقٍى يتنو ًخطاه ,ًال اٌ ٌقٌو عهى سٌقو ,ٌثهغ يداه

 ًيا خٍة انقصد ًال ضٍع انزجاء ,ًشدٌدج حهيا ,

 اءَا فهيى عظٍى ينتنا ًدع ,ثى ألىهٌَا انعشٌشٌٍ كم انشكز خانص انٌد

اخزاج انثحث  انفضم تعد اهلل عش ًجم يف كًا اخص تانشكز اىل يٍ نو

يف امتاو ه ًصرب ,غًزَا تعطائو انالحمدًد  ( انذيعبدالباسطد. ) تانشكم اننيائً 

 انثحث فجشاه اهلل خري اجلشاء .

ًاخص  انقاٌٌَ ًانعهٌو انسٍاسٍحكهٍح قدو تانغ انشكز ًانتقدٌز اىل ًيف اننياٌح ا

ً اساتذتً انزائعٌٌ اصحاب اخلربج انعانٍح ًانكهًح انصادقح  انقاٌٌَتانتحدٌد قسى 

انذٌٍ اًصهًٌَ اىل درجح اننجاح ًانتفٌق مبجيٌد راقً ًأسهٌب عهًً كثري فأنف 

  شكز ًتقدٌز ذلى مجٍعا  

 انثاحثح
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 اثـــاحملخىي

 الصفحة الموضوع

 أ اآلية القرآنية

 ب اإلهداء 

 ج الشكر والتقدير

 المتحدة  باألمـالتعريؼ بمنظمة العفو الدولية واسمها وعالقتها   -: المبحث االول
 

 

 1 المقدمة

 4-1 التعريؼ بمنظمة العفو الدولية  -المطلب االول : 

 9-4 الهيكؿ التنظيمي -المطمب الثاني :

  منظمة العفو الدولية في حماية حقوؽ اإلنسافدور   -المبحث الثاني :

 10 المقدمة

 24-10 حماية منظمة العفو الدولية لحقوؽ اإلنساف وقت السمـ  -المطلب االول :

 30-24 حماية منظمة العفو الدولية لحقوؽ اإلنساف أثناء الحرب  والنزاعات المسمحة.  -المطلب الثاني :

  دور منظمػة العفػو الدوليػة في ترقية حقوؽ اإلنساف المبحث الثالث : 

 31 المقدمة

 40-31 العمؿ اإلعالمي لمنظمة العفو الدولية  -المطلب االول :

 47-40 فترقية منظمة الدولية لحقوؽ اإلنساف عبر مناهج التعميـ والتكوي  -المطلب الثاني :

 49-44 الخاتمة
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 53 المصادر االجنبية
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 المتحدة باألممالتعريف بمنظمة العفو الدولية واسمها وعالقتها 
هػػػػػي منظمػػػػػة  يػػػػػر حكوميػػػػػة تركػػػػػز عمػػػػػ  حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف مػػػػػ  : منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة

الهػػػػػػدؼ المعمػػػػػػف ـ ء والمؤيػػػػػػديف فػػػػػػي لميػػػػػػ  أنحػػػػػػاء العػػػػػػالماليػػػػػػيف مػػػػػػف األع ػػػػػػا 7أكثػػػػػػر مػػػػػػف 
لالنتهاكػػػػػػػات اللسػػػػػػػيمة  ػػػػػػػ  حػػػػػػػد لممنظمػػػػػػػة هػػػػػػػو وإلػػػػػػػراء البحػػػػػػػوث وتوليػػػػػػػد إلػػػػػػػراءات لمنػػػػػػػ  وو 

 .إلنساف، والمطالبة بالعدالة ألولئؾ الذيف انتهكت حقوقهـلحقوؽ ا
 منظمة العفو الدولية -المطمب االول :

، فػػػػػي أعقػػػػػاب ن ػػػػػر مقػػػػػاؿ 1691تأسسػػػػػت منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة فػػػػػي لنػػػػػدف فػػػػػي عػػػػػاـ 
مػػػػف قبػػػػؿ المحػػػػامي بيتػػػػر  (1)، 1691مػػػػايو عػػػػاـ  82و فػػػػي المراقػػػػب يػػػػـو السجججججنام المنسججججيونو

تػػػػزاـ منظمػػػػة العفػػػػو يمفػػػػت اننتبػػػػاق إلػػػػ  انتهاكػػػػات حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وحمػػػػالت عػػػػف انلف و بينينسػػػػ
وهػػػػػي تعمػػػػػؿ عمػػػػػ  تعبئػػػػػة الػػػػػرأت العػػػػػاـ لم ػػػػػ ط عمػػػػػ  الحكومػػػػػات ة بػػػػػالقوانيف والمعػػػػػايير الدوليػػػػػ

وفػػػػي . منظمػػػػة العفػػػػو تعتبػػػػر عقوبػػػػة اإلعػػػػداـ أف يكػػػػوف (2) التػػػػي تسػػػػمال مكػػػػاف انعتػػػػداء ات اذهػػػػا
  (3)و. نهاية المطاؼ، والحرماف ن رلعة فيه مف حقوؽ اإلنساف

بسػػػػػبب وحممػػػػػة  ػػػػػد التعػػػػػذيبو ، ولػػػػػائزة  1677منحػػػػػت المنظمػػػػػة لػػػػػائزة نوبػػػػػؿ لمسػػػػػالـ 
 .1672األمـ المتحدة في ملاؿ حقوؽ اإلنساف في عاـ 

فػػػػػػي ملػػػػػػاؿ المنظمػػػػػػات الدوليػػػػػػة لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف، منظمػػػػػػة العفػػػػػػو ديهػػػػػػا ثػػػػػػاني أطػػػػػػوؿ 
انتحػػػػػاد الػػػػػدولي لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وأوسػػػػػ  انعتػػػػػراؼ انسػػػػػـ، ويعتقػػػػػد كثيػػػػػروف إلػػػػػ  تػػػػػاريد، بعػػػػػد 

 .و   معايير لمحركة ككؿ
 التاريخ

مػػػػػػف قبػػػػػػؿ  ـ1691تأسسػػػػػػت منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة فػػػػػػي لنػػػػػػدف فػػػػػػي يوليػػػػػػو تمػػػػػػوز عػػػػػػاـ 
اإلنلميزيػػػػػة محػػػػػاـ العمػػػػػؿ بيتػػػػػر بينينسػػػػػوف. ووفقػػػػػا لروايتػػػػػه، وقػػػػػاؿ انػػػػػه كػػػػػاف مسػػػػػافرا فػػػػػي متػػػػػرو 

عنػػػػدما قػػػػرأ أف طػػػػالبيف برت ػػػػالييف مػػػػف كػػػػويمبرا 1960ت ػػػػريف الثػػػػاني عػػػػاـ  16فػػػػي أنفػػػػاؽ لنػػػػدف 
                                                           

السدد ص صددالف عراددةظ التنددديص الدددوليظ منشددورام الجامعددة المفتوحددة ظ المكتددب الجددامعي الحددديث د. عبددد (1)

 . 1997اإلسكندريةظ مصر الطبعة الثانية 

ظ  عجان ميروظ الجماعام الضاغطة ظ ترجمة بهيج شعبانظ المكتبدة العلميدةظ الشدركة الوطنيدة للنشدر والتو يد(2)

 . 1971ان ـ الطبعة األولى دار النشر منشورام عويدام ـ بيروم لبن

 .1944د. احمد ابو الوااظالوسيط اي قانون المندمام الدولية ظ دار النهضة العربيةظ الطبعة الثانيةظ القاهرة (3)
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همػػػػة وبعػػػػد أف  ػػػػربت قػػػػد حكػػػػـ عميػػػػه بالسػػػػلف لمػػػػدة سػػػػب  سػػػػنوات مػػػػف السػػػػلف فػػػػي البرت ػػػػاؿ بت
 (1)ن ب الحريةو. 

 الباحثوف لـ تتب  ما ن رته الصحيفة المزعومة في السؤاؿ.)أ(  
، حكمػػػػػػػت البرت ػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الحكومػػػػػػػة اسػػػػػػػتادو نوفػػػػػػػو مػػػػػػػف أنطونيػػػػػػػو 1691]أ[ وفػػػػػػػي عػػػػػػػاـ  

داء وكانػػػػػػت الحكومػػػػػة انسػػػػػػتبدادية فػػػػػػي طبيعػػػػػة وقػػػػػػوة معاديػػػػػػة لم ػػػػػيوعية، وقمػػػػػػ  أعػػػػػػ سػػػػػانزار. 
فػػػػػػػي مقالػػػػػػػه صػػػػػػػحيفة كبيػػػػػػػرة والسػػػػػػػلناء المنسػػػػػػػيوفو، ووصػػػػػػػؼ ة الدولػػػػػػػة كمػػػػػػػا معػػػػػػػاداة البرت اليػػػػػػػ

 :م  النحو التاليبينينسوف في وقت نحؽ رد فعؿ له ع
فػػػػتال صػػػػحيفتكـ أت يػػػػـو مػػػػف أيػػػػاـ األسػػػػبوع، وسػػػػوؼ تلػػػػد قصػػػػة مػػػػف مكػػػػاف مػػػػا مػػػػف أ"

 ػػػػ ص مػػػػا يلػػػػرت سػػػػلنوا وعػػػػذبوا أو أعػػػػدموا بسػػػػبب مرائػػػػه أو ديػػػػف  يػػػػر مقبولػػػػة لحكومتػػػػه ... 
القػػػػارئ صػػػػحيفة ي ػػػػعر  ػػػػعور مقػػػػزز مػػػػف العلػػػػز اللنسػػػػي. ولكػػػػف إذا يمكػػػػف أف يكػػػػوف متحػػػػدا 

 (2). مؿ م ترؾ، وهو فعاؿ يمكف القياـ به وهذق م اعر ان مئزاز إل  ع
عممػػػػػػػػت بينينسػػػػػػػػوف مػػػػػػػػ  صػػػػػػػػديؽ اريػػػػػػػػؾ بيكػػػػػػػػر. وكػػػػػػػػاف بيكػػػػػػػػر ع ػػػػػػػػو فػػػػػػػػي لمعيػػػػػػػػة 
األصػػػػدقاء الدينيػػػػة الػػػػذيف  ػػػػاركوا فػػػػي تمويػػػػؿ حممػػػػة بريطانيػػػػة لنػػػػزع السػػػػالح النػػػػووت ف ػػػػال عػػػػف 
أف يصػػػػػػبال رئػػػػػػيس ملمػػػػػػس  ػػػػػػدمات األصػػػػػػدقاء، وفػػػػػػي مذكراتػػػػػػه وصػػػػػػؼ بينينسػػػػػػوف إيػػػػػػاق بأنػػػػػػه 

طػػػػػػالؽ م ػػػػػػروع و. بالت ػػػػػػاور مػػػػػػ   يػػػػػػرق مػػػػػػف الكتػػػػػػاب واألكػػػػػػاديمييف والمحػػػػػػاميف، و ػػػػػػريؾ فػػػػػػي إ
، وكتبػػػػػػػوا عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ لػػػػػػػويس بمػػػػػػػـو كػػػػػػػوبر لديفيػػػػػػػد Diggesوعمػػػػػػػ  ولػػػػػػػه ال صػػػػػػػوص، أليػػػػػػػؾ 

، ن ػػػػػرت مقالػػػػػة 1691أيػػػػػار عػػػػػاـ  82أسػػػػػتور، رئػػػػػيس تحريػػػػػر صػػػػػحيفة المراقػػػػػب، الػػػػػذت، فػػػػػي 
فػػػػي والسػػػػلناء المنسػػػيوفو. لمبػػػػت هػػػػذق المػػػادة انتبػػػػاق القػػػػارئ إلػػػ  تمػػػػؾ وسػػػػلنوا وعػػػػذبوا  بينينسػػػوف

أو أعػػػػػدموا بسػػػػػبب مرائػػػػػه أو ديػػػػػف  يػػػػػر مقبولػػػػػة لحكومتػػػػػهو  أو، بعبػػػػػارة أ ػػػػػر ، إلػػػػػ  اننتهاكػػػػػات 
حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف مػػػػػف اإلعػػػػػالف العػػػػػالمي ل 16و  12يف التػػػػػي تقػػػػػـو بهػػػػػا الحكومػػػػػات، مػػػػػف المػػػػػادت

ت المقالػػػػة هػػػػذق اننتهاكػػػػات التػػػػي تحػػػػدث عمػػػػ  نطػػػػاؽ عػػػػالمي، فػػػػي )اإلعػػػػالف العػػػػالمي(. وصػػػػف
سػػػػػياؽ القيػػػػػود المفرو ػػػػػة عمػػػػػ  حريػػػػػة الصػػػػػحافة، والمعار ػػػػػة السياسػػػػػية، إلػػػػػ  محاكمػػػػػة عمنيػػػػػة 
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فػػػػي الوقػػػػت المناسػػػػب أمػػػػاـ محػػػػاكـ  يػػػػر منحػػػػازة، والملػػػػوء. انػػػػه يمثػػػػؿ إطػػػػالؽ ونػػػػداء مػػػػف ألػػػػؿ 
اـ، بسػػػػرعة وعمػػػػ  نطػػػػاؽ واسػػػػ ، فػػػػي و، وكػػػػاف الهػػػػدؼ منهػػػػا تعبئػػػػة الػػػػرأت العػػػػ1691العفػػػػو لعػػػػاـ 

الػػػػدفاع عػػػػف هػػػػؤنء األفػػػػراد، الػػػػذت عينػػػػه بينينسػػػػوف وسػػػػلناء الػػػػرأتو. وقػػػػد طبػػػػ  والنػػػػداء لمنظمػػػػة 
العفػػػػوو مػػػػف قبػػػػؿ عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف الصػػػػحؼ الدوليػػػػة. وفػػػػي العػػػػاـ نفسػػػػه، كػػػػاف بينينسػػػػوف كتػػػػاب 

، والػػػػػػذت فصػػػػػػؿ فػػػػػػي ق ػػػػػػايا تسػػػػػػعة سػػػػػػلناء الػػػػػػرأت التحقيػػػػػػؽ 1691ن ػػػػػػر، ان ػػػػػػطهاد عػػػػػػاـ 
لتػػػػػػي لمعتهػػػػػػا بينينسػػػػػػوف وبيكػػػػػػر )مػػػػػػوريس عػػػػػػاديف أ ػػػػػػتوف لػػػػػػونز، أ وسػػػػػػتينو نيتػػػػػػو، باتريػػػػػػؾ وا

، أنطونيػػػػػػو أمػػػػػػة وهػػػػػػو لػػػػػػيف Noica، كونسػػػػػػتانتيف Taruc، لػػػػػػويس Ivinskayaدنكػػػػػػاف، أول ػػػػػػا 
قػػػػػػررت القيػػػػػػادة أف النػػػػػػداء ست ػػػػػػكؿ أسػػػػػػاس منظمػػػػػػة دائمػػػػػػة، منظمػػػػػػة  1691فنػػػػػػ (. فػػػػػػي يوليػػػػػػو 

ت فػػػػػي لنػػػػػدف.  ػػػػػماف بينينسػػػػػوف أف لميػػػػػ  األحػػػػػزاب العفػػػػػو الدوليػػػػػة، مػػػػػ  انلتمػػػػػاع األوؿ تلػػػػػر 
السياسػػػػية الرئيسػػػػية الثالثػػػػة كانػػػػت ممثمػػػػة، تلنيػػػػد أع ػػػػاء البرلمػػػػاف مػػػػف حػػػػزب العمػػػػاؿ وحػػػػزب 

، وكػػػػػػاف اسػػػػػػمه رسػػػػػػميا ومنظمػػػػػػة 1698سػػػػػػبتمبر عػػػػػػاـ  01المحػػػػػػافظيف، وحػػػػػػزب األحػػػػػػرار. يػػػػػػـو 
منظمػػػػػػة قػػػػػػد ال 1698و وسػػػػػػبتمبر 1691العفػػػػػػو الدوليػػػػػػةو. بػػػػػػيف ونػػػػػػداء مػػػػػػف ألػػػػػػؿ العفػػػػػػو لعػػػػػػاـ 

 والمعروفة ا تصارا باسـ ومنظمة العفو
مػػػػا بػػػػػدأ النػػػػداء قصػػػػػيرة سػػػػرعاف مػػػػػا أصػػػػبحت حركػػػػػة دوليػػػػة دائمػػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػػ  حمايػػػػػة 
المسػػػػلونيف بسػػػػبب التعبيػػػػر السػػػػممي عػػػػف مرائهػػػػـ ول ػػػػماف انعتػػػػراؼ فػػػػي لميػػػػ  أنحػػػػاء العػػػػالـ 

الت منػػػػػػػػذ البدايػػػػػػػػة، كػػػػػػػػاف البحػػػػػػػػوث والحمػػػػػػػػمػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػالف العػػػػػػػػالمي  16و 12ادتيف مػػػػػػػػف المػػػػػػػػ
تأسسػػػػػت مكتبػػػػػة لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػ  معمومػػػػػات حػػػػػوؿ ( 1)مولػػػػػودة فػػػػػي عمػػػػػؿ منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة

عممػػػػت  .سػػػػلناء الػػػػرأت، و ػػػػبكة مػػػػف اللماعػػػػات المحميػػػػة، ودعػػػػا والثالثػػػػاتو ملموعػػػػات، بػػػػدأ
كػػػػػؿ ملموعػػػػػة نيابػػػػػة عػػػػػف ثالثػػػػػة سػػػػػلناء، واحػػػػػد مػػػػػف كػػػػػؿ منطقػػػػػة مػػػػػف المنػػػػػاطؽ األيديولوليػػػػػة 

 .ال يوعية، الرأسمالية والبمداف الناميةالرئيسية ثـ العالـ الثالث: 
لػػػػػػػػود منظمػػػػػػػػة العفػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػة العػػػػػػػػالمي ينمػػػػػػػػو وأن ػػػػػػػػئت ـ 1691 وبحمػػػػػػػػوؿ منتصػػػػػػػػؼ

أمانػػػػػػػة دوليػػػػػػػة والملنػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة إلدارة المنظمػػػػػػػات الوطنيػػػػػػػة لمنظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة، 
انػػػػت قػػػػد الحركػػػػة الدوليػػػػة ك .ودعػػػػا وأقسػػػػاـو، التػػػػي كانػػػػت قػػػػد ظهػػػػرت فػػػػي العديػػػػد مػػػػف البمػػػػداف
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عمػػػػ  سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ، مسػػػػألة مػػػػا إذا كػػػػاف ت والتقنيػػػػابػػػػدأت فػػػػي انتفػػػػاؽ عمػػػػ  المبػػػػادئ األساسػػػػية 
أو لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف لتبنػػػػػػػي السػػػػػػػلناء الػػػػػػػذيف يػػػػػػػدعو لمعنػػػػػػػؼ، مثػػػػػػػؿ نيمسػػػػػػػوف مانػػػػػػػديال، لمػػػػػػػب اتفػػػػػػػاؽ 

وبصػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف ء اسػػػػـ وسػػػػليف ال ػػػػميرو لهػػػػؤنء السػػػػلناباإللمػػػػاع أنػػػػه ن يمكػػػػف إعطػػػػاء 
وأن ػػػػػػطة منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة يتسػػػػػػ  لمسػػػػػػاعدة أسػػػػػػر السػػػػػػلناء، عمػػػػػػؿ مكتبػػػػػػة واللماعػػػػػػات، 

يلػػػػػاد ا رسػػػػػاؿ مػػػػػراقبيف إلػػػػػ  المحاكمػػػػػات، وتقػػػػػديـ بيانػػػػػات لمحكومػػػػػات، وا  لملػػػػػوء أو العمػػػػػؿ فػػػػػي وا 
ن ػػػػػػاطها ونفوذهػػػػػػا فػػػػػػي ازديػػػػػػاد أي ػػػػػػا دا ػػػػػػؿ المنظمػػػػػػات الحكوميػػػػػػة الدوليػػػػػػة  ء ال ػػػػػػارج لمسػػػػػػلنا

المتحػػػػػػدة، وملمػػػػػػس أوروبػػػػػػا ومنظمػػػػػػة فإنػػػػػػه سػػػػػػيتـ مػػػػػػنال المركػػػػػػز انست ػػػػػػارت مػػػػػػف قبػػػػػػؿ األمػػػػػػـ 
 (1) . اليونسكو قبؿ العقد الع وية

بعػػػػػػػد إلػػػػػػػراء تحقيػػػػػػػؽ مسػػػػػػػتقؿ لػػػػػػػـ تػػػػػػػدعـ  اسػػػػػػػتقاؿ بيتػػػػػػػر بينينسػػػػػػػوف 1697فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 
مزاعمػػػػػه أف منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة كانػػػػػت م ترقػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ عمػػػػػالء بريطػػػػػانييف. ادعػػػػػ  نحقػػػػػا 

 .أف وكالة انست بارات المركزية أصبحت تتد ؿ في منظمة العفو
 الهيكل التنظيمي -المطمب الثاني :

كنػػػػه يحػػػػتفظ بعػػػػدد وقػػػػدمت منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة إلػػػػ  حػػػػد كبيػػػػر مػػػػف أع ػػػػاء طػػػػوعي، ل
فػػػػػي البمػػػػػداف التػػػػػي منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة لهػػػػػا ولػػػػػود قػػػػػوت، ويػػػػػتـ تنظػػػػػيـ قميػػػػػؿ مػػػػػف المهنيػػػػػيف 

أقسػػػػػاـ تنسػػػػػيؽ بػػػػػيف أن ػػػػػطة منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة األساسػػػػػية عػػػػػادة مػػػػػػ   "الفػػػػػروع"أع ػػػػػاء ب
لكػػػػػػؿ  ، والمػػػػػػوظفيف الفنيػػػػػػيف"اللماعػػػػػػات"عػػػػػػدد كبيػػػػػػر مػػػػػػف األع ػػػػػػاء، وبع ػػػػػػهـ ست ػػػػػػكؿ فػػػػػػي 

 أقسػػػػػاـ فػػػػػي لميػػػػػ  أنحػػػػػاء العػػػػػالـ 52كػػػػػاف هنػػػػػاؾ  8112فػػػػػي عػػػػػاـ  ارةواحػػػػػد مػػػػػف ملمػػػػػس اإلد
تنسػػػػػيؽ ولكػػػػػف لػػػػػديها ع ػػػػػوية أصػػػػػ ر وعػػػػػدد محػػػػػدود مػػػػػف لػػػػػديها األن ػػػػػطة األساسػػػػػية  كمػػػػػا أف

أع ػػػػػػػاء "فػػػػػػي البمػػػػػػداف التػػػػػػي ن يولػػػػػػد قسػػػػػػػـ أو هيكػػػػػػؿ، يمكػػػػػػف لمنػػػػػػاس أف تصػػػػػػبال  المػػػػػػوظفيف
، التػػػػػػي تعػػػػػػزز موا ػػػػػػي  "ال ػػػػػػبكات الدوليػػػػػػة": نمػػػػػػوذليف التنظيميػػػػػػة األ ػػػػػػر  مولػػػػػػودة "الػػػػػػدولي

، التػػػػػػي تقػػػػػػـو بػػػػػػنفس العمػػػػػػؿ "اللماعػػػػػػات التابعػػػػػػة" محػػػػػػددة أو أف يكػػػػػػوف لهػػػػػػا هويػػػػػػة محػػػػػػددة، و
 كملموعات القسـ، ولكف في العزلة . 

                                                           

 . 65د. عبد الس ص صالف عراةظ التنديص الدولي ظ مصدر سابق ظ ص (1)
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( الػػػػػذت يتزعمػػػػػه ICيػػػػػتـ تمثيػػػػػؿ المنظمػػػػػات المػػػػػذكورة أعػػػػػالق مػػػػػف قبػػػػػؿ الملمػػػػػس الػػػػػدولي )
يف واحػػػػػػد أو أكثػػػػػػر إلػػػػػػ  . أع ػػػػػػاء الفػػػػػػروع والهياكػػػػػػؿ التػػػػػػي الحػػػػػػؽ فػػػػػػي تعيػػػػػػيف ممثمػػػػػػICرئػػػػػػيس 

قػػػػػد دعػػػػػوة ممثمػػػػػيف مػػػػػف ال ػػػػػبكات الدوليػػػػػة و يػػػػػرهـ مػػػػػف  ICالملمػػػػػس وفقػػػػػا لحلػػػػػـ ع ػػػػػويتها. 
األفػػػػػػػػراد لح ػػػػػػػػور انلتماعػػػػػػػػات، ولكػػػػػػػػف ممثمػػػػػػػػيف فقػػػػػػػػط مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػروع والهياكػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػـ حقػػػػػػػػوؽ 

هػػػػػػو تعيػػػػػػيف وعقػػػػػػد ملػػػػػػالس اإلدارة الدا ميػػػػػػة لممسػػػػػػاءلة وتحديػػػػػػد اتلػػػػػػاق  ICالتصػػػػػػويت. وظيفػػػػػػة 
الهيئػػػػػػة الدوليػػػػػػة )المعروفػػػػػػة سػػػػػػابقا باسػػػػػػـ الملنػػػػػػة التنفيذيػػػػػػة  د كػػػػػػؿ سػػػػػػنتيفالحركػػػػػػة. لػػػػػػيـ ينعقػػػػػػ

مانيػػػػة ، مػػػػف قبػػػػؿ رئػػػػيس الهيئػػػػة الدوليػػػػة بقيػػػػادة الونيػػػػات المتحػػػػدة، ويتكػػػػوف مػػػػف ث([IEC]الدوليػػػػة
ينت ػػػػػب مػػػػػف قبػػػػػؿ، ومسػػػػػاءلة، ولػػػػػيـ، وتلتمػػػػػ  مػػػػػرتيف عمػػػػػ  ي أع ػػػػاء وأمػػػػػيف الصػػػػػندوؽ الػػػػػدول

دور  تلتمػػػػػػ  عمػػػػػػ  األقػػػػػػؿ أربػػػػػػ  مػػػػػػرات فػػػػػػي السػػػػػػنةاألقػػػػػػؿ  ػػػػػػالؿ أت سػػػػػػنة واحػػػػػػدة والممارسػػػػػػة 
الهيئػػػػة الدوليػػػػة هػػػػو ات ػػػػاذ قػػػػرارات بالنيابػػػػة عػػػػف منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة، وتنفيػػػػذ اسػػػػتراتيلية التػػػػي 

 .و عتها للنة انستثمار، و ماف انمتثاؿ لمقوانيف المنظمة
( هػػػػػػي المسػػػػػػؤولة عػػػػػػف السػػػػػػموؾ وال ػػػػػػؤوف اليوميػػػػػػة لمنظمػػػػػػة العفػػػػػػو ISاألمانػػػػػػة الدوليػػػػػػة )

موظفػػػػػا مػػػػػف  211دوليػػػػػة بتوليػػػػػه مػػػػػف الهيئػػػػػة الدوليػػػػػة. يػػػػػتـ ت ػػػػػ يمه مػػػػػف قبػػػػػؿ مػػػػػا يقػػػػػرب مػػػػػف ال
الفئػػػػػػة الفنيػػػػػػة ويرأسػػػػػػها األمػػػػػػيف العػػػػػػاـ. وتعمػػػػػػؿ األمانػػػػػػة عػػػػػػدة بػػػػػػرامج العمػػػػػػؿ  القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي 
والمنظمػػػػػػػات. ابحػػػػػػػاث  حمػػػػػػػالت. تعبئػػػػػػػة. وانتصػػػػػػػانت. وقػػػػػػػد تقػػػػػػػ  مكاتبهػػػػػػػا فػػػػػػػي لنػػػػػػػدف منػػػػػػػذ 

 ـ1691تأسيسها في منتصؼ 
 المنظمة مبادئ

المبػػػػػػدأ األساسػػػػػػػي لمنظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة هػػػػػػػو التركيػػػػػػػز عمػػػػػػػ  سػػػػػػػلناء الػػػػػػػرأت، هػػػػػػػؤنء 
لنبػػػػا إلػػػػ  لنػػػػب ف التعبيػػػػر عػػػػف أت رأت م ػػػػر مػػػػف العنػػػػؼ األ ػػػػ اص المسػػػػلونيف أو منعػػػػه مػػػػ

مػػػػػػ  هػػػػػػذا انلتػػػػػػزاـ معار ػػػػػػة قمػػػػػػ  حريػػػػػػة التعبيػػػػػػر، وت ػػػػػػمنت مبػػػػػػادئ تأسػػػػػػيس منظمػػػػػػة العفػػػػػػو 
للمػػػػػػ  الحقػػػػػػائؽ حػػػػػػوؿ م تمػػػػػػؼ سياسػػػػػػية والتػػػػػػزاـ قػػػػػػوت الدوليػػػػػػة عػػػػػػدـ التػػػػػػد ؿ فػػػػػػي المسػػػػػػائؿ ال

 (1) الق ايا.

                                                           

عدداص ) المسددةولية الدوليددةظ المنا عددام الدوليددةظ الحمايددة د.عمددر صددادوقظ محاضددرام اددي القددانون الدددولي ال(1) 

 . 1995الدولية لحقوق اإلنسان( ظ ديوان المطبوعام الجامعيةظ الج ائرظ سنة 
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ومػػػػف بػػػػيف الق ػػػػايا الرئيسػػػػية فػػػػي المبػػػػادئ هػػػػي فػػػػي مػػػػا ي ػػػػص أولئػػػػؾ األفػػػػراد الػػػػذيف قػػػػد 
منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة  .الػػػدعوة أو دعػػػـ الملػػػوء إلػػػ  العنػػػؼ فػػػي الن ػػػاؿ  ػػػد القمػػػ   ػػػمنيا

ذلػػػػػؾ، منظمػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة ن ومػػػػ   لػػػػـ يحكػػػػػـ سػػػػواء الملػػػػػوء إلػػػػ  العنػػػػػؼ لػػػػػه مػػػػا يبػػػػػررق أـ ن
تعػػػػػػارض انسػػػػػػػت داـ السياسػػػػػػػي مػػػػػػػف العنػػػػػػػؼ فػػػػػػػي حػػػػػػد ذاتػػػػػػػه منػػػػػػػذ اإلعػػػػػػػالف العػػػػػػػالمي لحقػػػػػػػوؽ 
اإلنسػػػػػاف، فػػػػػي ديبالتػػػػػه، تتوقػػػػػ  الحػػػػػانت التػػػػػي يمكػػػػػف أف ويكػػػػػوف مر مػػػػػا عمػػػػػ  الملػػػػػوء، كمػػػػػالذ 

النػػػػػػاس إذا كػػػػػػاف السػػػػػػليف يق ػػػػػػي عقوبػػػػػػة التػػػػػػي "أ يػػػػػػر، إلػػػػػػ  التمػػػػػػرد عمػػػػػػ  انسػػػػػػتبداد والظمػػػػػػـ
بعػػػػد محاكمػػػػة عادلػػػػة، لنن ػػػػطة التػػػػي تنطػػػػوت عمػػػػ  عنػػػػؼ، ومنظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة ن فر ػػػػت 

 (1) .نطمب مف الحكومة لالفراج عف السلناء
منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة ن تػػػػػػدعـ ون تػػػػػػديف الملػػػػػػوء إلػػػػػػ  العنػػػػػػؼ مػػػػػػف لانػػػػػػب لماعػػػػػػات 
ة المعار ػػػػػة السياسػػػػػية فػػػػػي حػػػػػد ذاتهػػػػػا، كمػػػػػا لمنظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة ن يػػػػػدعـ ون يػػػػػديف سياسػػػػػ

ومػػػػ  ذلػػػػؾ، ة اؿ  ػػػػد حركػػػػات المعار ػػػػة المسػػػػمحالحكومػػػػة باسػػػػت داـ القػػػػوة العسػػػػكرية فػػػػي القتػػػػ
تػػػػػػػدعـ منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة المعػػػػػػػايير اإلنسػػػػػػػانية الػػػػػػػدنيا التػػػػػػػي ينب ػػػػػػػي احترامهػػػػػػػا مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ 

عنػػػدما يعػػػذب لماعػػػة معار ػػػة  .الحكومػػػات ولماعػػػات المعار ػػػة المسػػػمحة عمػػػ  حػػػد سػػػواء
لعفػػػػػو الدوليػػػػػػة ، أو تمتػػػػػـز القتػػػػػؿ المتعمػػػػػد والتعسػػػػػفي، منظمػػػػػة اأو تقتػػػػػؿ أسػػػػػراها، يأ ػػػػػذ الرهػػػػػائف

وتعػػػػارض منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة عقوبػػػػة اإلعػػػػداـ فػػػػي لميػػػػ  الحػػػػانت، تػػػػديف هػػػػذق اننتهاكػػػػات 
 ب ض النظر عف اللريمة المرتكبة، والظروؼ المحيطة بها الفرد أو طريقة التنفيذ

 منظمة العفو الدولية أهداف
تسػػػػػػتهدؼ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة فػػػػػػي المقػػػػػػاـ األوؿ الحكومػػػػػػات، ولكػػػػػػف أي ػػػػػػا تقػػػػػػارير 

 اللهات الفاعمة  ير الحكومية( .(عف الهيئات  ير الحكومية واألفراد 
 هناك ستة مجاالت رئيسية التي تتعامل مع منظمة العفو

 والمرأة، واألطفاؿ واألقميات وحقوؽ السكاف األصمييف 
 إنهاء التعذيب 
 قوبة اإلعداـإل اء ع 

                                                           

محمدد شدرمان ظ د. عبدد الرفددور عبدد السد ص ظ مبدادت الع قددام العامدةظ دار صدفاء للنشدر والتو يددعظ  د. يداد (1)

 . 97ظ ص 2001عمان األردنظ الطبعة األولى سنة 
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 حقوؽ الاللئيف 
  حقوؽ سلناء الرأت 
 ف حماية كرامة اإلنسا 

: إل ػػػػػػاء عقوبػػػػػػة اإلعػػػػػػداـ، و ػػػػػػماف ظػػػػػػروؼ السػػػػػػلف  بعػػػػػػض األهػػػػػػداؼ المحػػػػػػددة هػػػػػػي
مطابقػػػػػػػػة لممعػػػػػػػػايير الدوليػػػػػػػػة لحقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف، و ػػػػػػػػماف محاكمػػػػػػػػة سػػػػػػػػريعة وعادلػػػػػػػػة للميػػػػػػػػ  

لميػػػػ  أنحػػػػاء العػػػػالـ، عػػػػدـ  السػػػػلناء السياسػػػػييف، و ػػػػماف ملانيػػػػة التعمػػػػيـ للميػػػػ  األطفػػػػاؿ فػػػػي
مكافحػػػػػػة اإلفػػػػػػالت مػػػػػػف العقػػػػػػاب مػػػػػػف نظػػػػػػـ العدالػػػػػػة ، و ػػػػػػ  حػػػػػػد لتلنيػػػػػػد  تلػػػػػػريـ اإللهػػػػػػاض،

واسػػػػػت داـ اللنػػػػػود األطفػػػػػاؿ، و اليػػػػػة عػػػػػف لميػػػػػ  سػػػػػلناء الػػػػػرأت، وتعزيػػػػػز الحقػػػػػوؽ انقتصػػػػػادية 
وانلتماعيػػػػػػػػة والثقافيػػػػػػػػة لمملتمعػػػػػػػػات المهم ػػػػػػػػة، وحمايػػػػػػػػة المػػػػػػػػدافعيف عػػػػػػػػف حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف، 

وقػػػػػؼ التعػػػػػذيب وسػػػػػوء المعاممػػػػػة، وقػػػػػؼ ال الػػػػػديني، وحمايػػػػػة حقػػػػػوؽ المثميػػػػػيف ، لتسػػػػػاموتعزيػػػػػز ا
عمميػػػػػػات القتػػػػػػؿ  يػػػػػػر القانونيػػػػػػة فػػػػػػي النػػػػػػزاع المسػػػػػػمال، ومسػػػػػػاندة حقػػػػػػوؽ الاللئػػػػػػيف والمهػػػػػػالريف 

 .وطالبي الملوء، وحماية كرامة اإلنساف
ن ػػػػػػػػػر لتحقيػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػذق األهػػػػػػػػػداؼ، و ػػػػػػػػػعت منظمػػػػػػػػػة العفػػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدة تقنيػػػػػػػػػات ل 

لقػػػػػوة فػػػػػي ن ػػػػػر تقػػػػػارير وتعتبػػػػػر المنظمػػػػػة واحػػػػػدة مػػػػػف نقػػػػػاط اـ وتعبئػػػػػة الػػػػػرأت العػػػػػاالمعمومػػػػػات 
تعتبػػػػػػر بحػػػػػػث تقػػػػػػارير: إلػػػػػػراء مقػػػػػػابالت مػػػػػػ  ال ػػػػػػحايا والمسػػػػػػؤوليف، ومراقبػػػػػػة محايػػػػػػدة ودقيقػػػػػػة 

  (1)ساف المحمييف، ورصد وسائؿ اإلعالـ المحاكمات، والعمؿ م  ن طاء حقوؽ اإلن
الصػػػػػػػػحفية فػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػب ون ػػػػػػػػر ويهػػػػػػػػدؼ البرنػػػػػػػػامج إلػػػػػػػػ  إصػػػػػػػػدار الن ػػػػػػػػرات 

كمػػػػا أنػػػػه يرسػػػػؿ البعثػػػػات الرسػػػػمية لمػػػػدوؿ ت لن ػػػػرات اإل باريػػػػة ومواقػػػػ  اإلنترنػػػػالمعمومػػػػات فػػػػي ا
حمػػػػػالت لتعبئػػػػػة الػػػػػرأت العػػػػػاـ يمكػػػػػف أف تت ػػػػػذ  ػػػػػكؿ  إللػػػػػراء تحقيقػػػػػات مهػػػػػذب ولكػػػػػف إصػػػػػرارا

ءات تػػػػػػػـ ن ػػػػػػػر العديػػػػػػػد مػػػػػػػف التقنيػػػػػػػات، مثػػػػػػػؿ النػػػػػػػدالفػػػػػػػرد والدولػػػػػػػة، أو حمػػػػػػػالت المو ػػػػػػػوعية ا
المبا ػػػػػػػػػػرة )عمػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػػػػاؿ، كتابػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػائؿ(، وسػػػػػػػػػػائؿ انعػػػػػػػػػػالـ وعمػػػػػػػػػػؿ الدعايػػػػػػػػػػة، 

 .في كثير مف األحياف، تـ دمج لم  األمواؿ م  الحممة اننت ابية والمظاهرات العامة

                                                           

 . 77الوسيط اي قانون المندمام الدوليةظ مصدر سابق ظ ص د. احمد ابو الوااظ (1)
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فػػػػي الحػػػػانت التػػػػي تتطمػػػػب اهتمامػػػػا فوريػػػػا، تػػػػدعو منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة عمػػػػ   ػػػػبكات 
لمسػػػػػائؿ األ ػػػػػر ، فإنػػػػػه يػػػػػدعو لنزمػػػػػات القائمػػػػػة  للميػػػػػ  اعمػػػػػؿ عالمػػػػػة أو  ػػػػػبكات انسػػػػػتلابة 

وتعتبػػػػػػػر أف حلػػػػػػػـ كبيػػػػػػػػر مػػػػػػػف المػػػػػػػوارد الب ػػػػػػػرية ليكػػػػػػػػوف م ػػػػػػػر مػػػػػػػف نقػػػػػػػاط القػػػػػػػػوة ا ع ػػػػػػػويته
 (1).الرئيسية

 التركيز عمى البمدان
ديمقراطيػػػػػػػة وانفتاحػػػػػػػا  الػػػػػػػدوؿ األكثػػػػػػػر عمػػػػػػػ  نحػػػػػػػو  يػػػػػػػر متناسػػػػػػػب تفيػػػػػػػدمنظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو 

إنتػػػػاج ملموعػػػػة مػػػػف التقػػػػارير التػػػػي تمثػػػػؿ إحصػػػػائيا أف القصػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ هػػػػو عػػػػدـ القوؿ نسػػػػبيا،
نمػػػػا لتطبيػػػػؽ  ػػػػ ط الػػػػرأت العػػػػاـ لت ػػػػلي  التحسػػػػينات  انتهاكػػػػات حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي العػػػػالـ، وا 

ؿ الكبػػػػر   يػػػػر ال ربيػػػػة هػػػػو تػػػػأثير مظػػػػاهرة لمسػػػػموؾ كػػػػؿ مػػػػف الحكومػػػػات ال ربيػػػػة الرئيسػػػػية والػػػػدو 
 .عامؿ مهـ 

لكثيػػػػػر مػػػػف البمػػػػػداف، وعػػػػػدد "ابؽ مػػػػػف كمػػػػا أ ػػػػػار أحػػػػد األمػػػػػيف العػػػػػاـ لمنظمػػػػة العفػػػػػو السػػػػ
تػػػأثير الػػػدوؿ  وفقػػػا لمػػػدير منظمػػػة العفػػػو"كبيػػػر مػػػف النػػػاس، والونيػػػات المتحػػػدة هػػػي النمػػػوذج، 

باإل ػػػػػافة إلػػػػػ  ذلػػػػػؾ، مػػػػػ  نهايػػػػػة الحػػػػػرب البػػػػػاردة، منظمػػػػػة العفػػػػػو أف ة الكبػػػػػر  الػػػػػدوؿ الصػػػػػ ير 
لتحسػػػػػػيف هنػػػػػػاؾ حالػػػػػػة إلػػػػػػ  مزيػػػػػػد مػػػػػػف التركيػػػػػػز عمػػػػػػ  حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي كوريػػػػػػا ال ػػػػػػمالية 

مصػػػػداقيتها مػػػػ  ؿ النقػػػػاد اللنػػػػوبي مػػػػف  ػػػػالؿ إظهػػػػار اسػػػػتعدادها ل بػػػػالغ عػػػػف ق ػػػػايا حقػػػػوؽ 
 اإلنساف بطريقة عالمية حقا

منظمػػػػػة  تفيػػػػػدوفقػػػػػا لدراسػػػػػة أكاديميػػػػػة واحػػػػػدة، ونتيلػػػػػة لهػػػػػذق انعتبػػػػػارات يتػػػػػأثر تػػػػػردد مػػػػػف 
حقػػػػػوؽ العفػػػػػو الدوليػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ عػػػػػدد مػػػػػف العوامػػػػػؿ، باإل ػػػػػافة إلػػػػػ  تػػػػػواتر و ػػػػػدة انتهاكػػػػػات 

توقعػػػػػػا بسػػػػػػبب ممػػػػػػا كػػػػػػاف م )أكثػػػػػػر بكثيػػػػػػر تفيػػػػػػدعمػػػػػػ  سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ، منظمػػػػػػة العفػػػػػػو  اإلنسػػػػػػاف
وعمػػػػػػ  الػػػػػػدوؿ التػػػػػػي تتمقػػػػػػ  ا فػػػػػػي أكثػػػػػػر الػػػػػػدوؿ القويػػػػػػة اقتصػػػػػػاديف )انتهاكػػػػػػات حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػا

                                                           

المةسسة الوطنيدة للكتداب ظ الج ائدرظ سدنة  –دولي المعاصر د. بوكرا ادريسظ مبدأ عدص التدخل اي القانون ال(1)

 . 55ظ ص 1990
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المسػػػػػاعدات العسػػػػػكرية األمريكيػػػػػة، عمػػػػػ  أسػػػػػاس أف هػػػػػذا التواطػػػػػؤ ال ربػػػػػي فػػػػػي انتهاكػػػػػات يزيػػػػػد 
 (1) .ف تكوف قادرة عم  إحداث ت ييرمف احتماؿ ال  ط ال عبي أ

، منظمػػػػػػػػػة العفػػػػػػػػػو المتقدمػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػوعي 1993-1994وباإل ػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ، حػػػػػػػػػوالي 
لصػػػػػحفية، إلػػػػػ  زيػػػػػادة ال مفيػػػػػة أقػػػػػؿ والمزيػػػػػد مػػػػػف البيانػػػػػات ا تفيػػػػػدالعالقػػػػػات اإلعالميػػػػػة، وتنػػػػػتج 

نسػػػػت داـ هػػػػي التػػػػي تحػػػػرؾ البيانػػػػات الصػػػػحفية لزئيػػػػا مػػػػف الت طيػػػػة اإل باريػػػػة، ا تػػػػأثير تقاريرهػػػػ
الت طيػػػػػػة اإل باريػػػػػػة القائمػػػػػػة كوسػػػػػػيمة  ػػػػػػ ط لمناق ػػػػػػة ق ػػػػػػايا حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف منظمػػػػػػة العفػػػػػػو 

وهػػػػػػذا يزيػػػػػػد التركيػػػػػز منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػة عمػػػػػػ  الػػػػػػدوؿ وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ هػػػػػػو أكثػػػػػػر  الدوليػػػػػة
 .(2) اهتماما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

يحيدداون نددورة بددن علدديظ حمايددة حقددوق اإلنسددان اددي القددانون الدددولي أو القددانون الددداخليظ دار هومددة للطباعددة (1)

 . 91ظ ص2004والنشر والتو يعظ الج ائرظ طبعة 

 ¸ديدوان المطبوعدام الجامعيددة  ¸مدع الدددولي المعاصدر قدانون المجت ¸ود. احمدد بددن ناصدر ¸د عمدر سدعد    (2)

 . 2005الطبعة الثالثة  –الج ائر 
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 وحرياته العامة حقوق اإلنسان وتعزيز منظمة العفو الدولية في حماية دور
 المقدمة

طبقا لممادة األول  منه تتمثػؿ رؤيتهػا وف األساسي لمنظمة العفو الدولية، و استنادا عم  القان
فػػػي عػػػالـ يتمتػػػ  فيػػػه لميػػػ  النػػػاس بلميػػػ  حقػػػوؽ اإلنسػػػاف المكرسػػػة فػػػي اإلعػػػالف العػػػالمي لحقػػػوؽ 

منظمػػػة العفػػػو ، وسػػػعيا وراء تحقيػػػؽ هػػػذق الرؤيػػػة تتمثػػػؿ رسػػػالة نسػػػاف و يػػػرق مػػػف المعػػػايير الدوليػػػةاإل
نهػػاء اننتهاكػػات  الدوليػػة فػػي إلػػراء األبحػػاث و القيػػاـ بالتحركػػات الدوليػػة التػػي ترتكػػز عمػػ  منػػ  وا 

التعبيػػػر وعػػػدـ التعػػػرض لمتمييػػػز للسػػػدية والعقميػػػة وحريػػػة ال ػػػمير و ال طيػػػرة لمحقػػػوؽ فػػػي السػػػالمة ا
  مف إطار عممها في تعزيز لمي  حقوؽ اإلنساف. 

دوليػػػة عمػػػ   ػػػرار المنظمػػػات  يػػػر الحكوميػػػة بحمايػػػة حقػػػوؽ ولهػػػذا تهػػػتـ منظمػػػة العفػػػو ال 
المظػػاهرات ا لمتحركػػات والحمػػالت العالميػػة و اإلنسػػاف فػػي كػػؿ الظػػروؼ سػػواء وقػػت السػػمـ بتنظيمهػػ

السممية أو أثناء الحروب و النزاعات المسمحة بمعار ػتها لنقػؿ األسػمحة وحظػر انت ػارها و التنديػد 
سػػػاف، وعمػػػ  هػػػذا األسػػػاس ارتأينػػػا أف نقسػػػـ هػػػذا الفصػػػؿ إلػػػ  بػػػاللرائـ الدوليػػػة وانتهػػػاؾ حقػػػوؽ اإلن

مبحثػػيف، نتطػػرؽ فػػي المبحػػث األوؿ إلػػ  حمايػػة منظمػػة العفػػو الدوليػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف وقػػت السػػمـ، 
وفػػي المبحػػث الثػػاني نبػػرز حمايػػة منظمػػة العفػػو الدوليػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف وقػػت الحػػرب و النزاعػػات 

 المسمحة.

   لعفو الدولية لحقوق اإلنسان وقت السمم.حماية منظمة ا: األول المطمب

إف منظمة العفو الدولية حركة عالمية أل  اص ينا موف مف ألؿ حقوؽ اإلنساف وحرياته  
 األساسية ويقـو عممها عم  الت امف الدولي اإلنساني.

لهػػػذا نلػػػد منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة عنػػػد حمايتهػػػا لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف وقػػػت السػػػمـ تقػػػـو بتنظػػػيـ  
الحمػػالت الدوليػػة مػػف ألػػؿ ال ػػحايا األفػػراد و اصػػة األ ػػ اص األكثػػر  ػػعفا الػػذيف  التحركػػات و

تػػػػولي لهػػػػـ بػػػػرامج مميػػػػزة وحمايػػػػة نوعيػػػػة تناسػػػػب ظػػػػروفهـ انلتماعيػػػػة و انقتصػػػػادية و السياسػػػػية 
 وحانتهـ الصحية البدنية و النفسية.



16 

ـ تسػػػػػػػع  منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة عنػػػػػػػد حمايتهػػػػػػػا لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف إلػػػػػػػ  القيػػػػػػػاـ بتنظػػػػػػػي
التحركػػػػػػات و الحمػػػػػػالت الدوليػػػػػػة فأبحاثهػػػػػػػا ترمػػػػػػي إلػػػػػػ  ت ييػػػػػػػر القػػػػػػوانيف و السياسػػػػػػات الدوليػػػػػػػة 
المنتهكػػػػػة لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وعمػػػػػ  منػػػػػ  اننتهاكػػػػػات ال طيػػػػػرة لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ويتطمػػػػػب عممهػػػػػا 
انسػػػػتراتيلي تنظػػػػيـ الحمػػػػالت و التحركػػػػات الدوليػػػػة وا تيػػػػار طريقػػػػة عمػػػػؿ محكمػػػػة تقػػػػـو عمػػػػ  

 . المعمومات الدقيقة
عنػػػػػػد وصػػػػػػوؿ المعمومػػػػػػات و األ بػػػػػػار لػػػػػػد  منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة بولػػػػػػود انتهاكػػػػػػات 
 طيػػػػػرة فػػػػػي ملػػػػػاؿ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي أت  إقمػػػػػيـ مػػػػػف أقػػػػػاليـ العػػػػػالـ يقػػػػػـو أع ػػػػػاؤها بتنظػػػػػيـ 
التحركػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػة و المتمثمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي التحركػػػػػػػػػات العالمػػػػػػػػػة و القيػػػػػػػػػاـ بالمنا ػػػػػػػػػدات العالميػػػػػػػػػة 

ة ل ػػػػبكة عالميػػػػة  مػػػػف األع ػػػػاء المسػػػػتعديف لمتحػػػػرؾ معتمػػػػديف فػػػػي ذلػػػػؾ عمػػػػ  التعبئػػػػة السػػػػريع
عمػػػػ  ولػػػػه السػػػػػرعة و بالت ػػػػامف الػػػػدولي بػػػػػالر ـ مػػػػف انتمػػػػائهـ إلػػػػػ  ثقافػػػػات متعػػػػددة و تفػػػػػاوت 
فػػػػي الػػػػديانات و المعتقػػػػدات ، إن أنهػػػػـ متحػػػػدوف عمػػػػ  العمػػػػؿ مػػػػف ألػػػػؿ وقػػػػؼ هػػػػذق اننتهاكػػػػات 

إلػػػػ  حمايػػػػة حقػػػػوؽ األفػػػػراد  اللسػػػػيمة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وهػػػػذق التحركػػػػات الدوليػػػػة العالمػػػػة تهػػػػدؼ
و اللماعػػػػػػػات دوف تمييػػػػػػػز مػػػػػػػف حيػػػػػػػث المػػػػػػػوف أو الػػػػػػػديف أو العػػػػػػػرؽ أو الم ػػػػػػػة أو اإلقمػػػػػػػيـ، أمػػػػػػػا 
إطػػػػػػالؽ المنا ػػػػػػدات العالميػػػػػػة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة فػػػػػػال ي ػػػػػػمؿ كافػػػػػػة األفػػػػػػراد و 

 اللماعات بؿ ت مؿ حانت فقط تتعمؽ بال حايا الفردييف المنتهكة حقوقهـ.
مج منظمػػة العفػػو الدوليػػة لمتحركػػات الدوليػػة العالمػػة عمػػ  التعبئػػة السػػريعة ل ػػبكة يعتمػد برنػػا 

عالمية مف األع اء المستعديف لمتحرؾ عم  وله السرعة وبعد فترة قصيرة مف إ ػعارهـ بػذلؾ مػف 
 ألؿ حماية األ  اص الذيف تتعرض أرواحهـ أو سالمتهـ اللسدية لم طر.

تحرؾ عالؿ لمدفاع عف أ  اص معر وف ننتهاكات فإذا ما أصبال مف ال رورت القياـ ب 
 طيرة يستنفر متطوعوف مف  ت  أنحاء العالـ ويقـو هؤنء بإرساؿ الرسائؿ و الفاكسات و الرسائؿ 

 انلكترونية  الؿ أت اـ معدودة إل  السمطات الرسمية التي انتهكت حقوؽ اإلنساف.

اذ السػػػلناء الػػػذيف يتعر ػػػوف ل طػػػر وتطمػػػؽ منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة التحركػػػات العالمػػػة إلنقػػػ 
التعػػذيب أو اإلعػػداـ الو ػػيؾ أو و ان تفػػاءو فػػي الحلػػز ، كمػػا تطمػػؽ هػػذق التحركػػات العالمػػة ننقػػاد 
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السػػػلناء الػػػذيف يحتػػػػالوف إلػػػ  رعايػػػة طبيػػػػة فوريػػػة إذا مػػػا تعر ػػػػوا لمتعػػػذيب أو المعاممػػػة القاسػػػػية 
 . (1) الالنسانية أو كانت أو اع السلوف ت كؿ  طرا عم  حياتهـ

ومػػػف المعتػػػرؼ بػػػه أف التحركػػػات الدوليػػػة، تكػػػوف مػػػف  ػػػالؿ أبحػػػاث منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة  
وتستر ػػد الحكومػػات و المنظمػػات الدوليػػة األ ػػر  لحقػػوؽ اإلنسػػاف ، و ملموعػػات تنظػػيـ ¸موثوقػػة 

 الحمالت بها عم  نطاؽ واس  .

إقػػرار نصػػه مػػف طػػرؼ وقبػػؿ إصػػدار أت  بيػػاف أو تقريػػر نتيلػػة هػػذق التحركػػات الدوليػػة يػػتـ  
األمانة الدولية ل ماف دقته وحيادق السياسي وكونه  مف  نطاؽ صػالحيات منظمػة العفػو الدوليػة 

ذا ما ارتكبت المنظمة  طأ في البيانات و التقارير فإنها تصدر تصحيحا لهذا ال طأ.  وا 

كػػؿ تحػرؾ عػالال دوليػا فػي كػؿ عػاـ، ومػف  ػالؿ  211كمػا تصػدر األمانػة الدوليػة حػوالي  
سػػاعة، ولػػػد  منظمػػة  82تحػػرؾ دولػػي عالػػؿ يتولػػد المئػػػات مػػف المنػػػا دات العالميػػة فػػي   ػػوف 

العفػػو الدوليػػة أدلػػة عمػػ  أف مػػف ثالثػػة تحركػػات دوليػػة عالمػػة ب ػػأف بمػػد معػػيف يػػنلـ عنهػػا حػػوالي 
 . (2)منا دة عالمية في أسبوع واحد فقط  01111

ا الفػػػردييف ننتهاكػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػذيف إف المنا ػػػدات العالميػػػة هػػػي حػػػانت تتعمػػػؽ بال ػػػحاي
يػػتـ ا تيػػار كػػؿ حالػػة و يتحػػرؾ مػػف ألمهػػـ أع ػػاء منظمػػة العفػػو الدوليػػة فػػي  ػػت  أنحػػاء العػػالـ ،

منا دة عالميػة مػف بػيف أنؼ ال ػحايا األفػراد المعػروفيف لػد  المنظمػة ألف هنػاؾ  ػعورا بػأف تمػؾ 
 .(3)الفعالة المركز لكتابة الرسائؿ و الدعايةالحالة الفردية ستلني فائدة معتبرة مف العمؿ 

إف إبػراز المنا ػدات العالميػػة فػي الن ػػرة اإل باريػة لمنظمػة العفػػو الدوليػة التػػي تقػـو  الفػػروع   
عػػادة طبعهػػا مػػف ألػػؿ تنبيػػه الػػرأت  العػػاـ العػػالمي إلػػ  الو ػػعية  و الملموعػػات الدوليػػة بترلمتهػػا وا 

ليبػػادر أصػػحاب الػػرأت  العػػاـ إلػػ  إرسػػاؿ منا ػػدات و ػػف ¸المأسػػاوية و المزريػػة لهػػؤنء األ ػػ اص 
حممة عالمية مف ألؿ هؤنء األفراد وتت ذ المنا دات العالمية  كؿ مم ص لتاريد الحالة الفرديػة ، 

                                                           

أ. قددادرن عبددد الع يدد ظ حقددوق اإلنسددان اددي القددانون الدددولي و الع قددام الدوليددةظ المحتويددام و اآلليددامظ دار (1)

 .194ص  2002هومة للطباعة و النشر و التو يعظ الج ائر ط 

 .65مرجع سابقظ الصفحة رقص ¸ولية دليل مندمة العفو الد(2)

 .64دليل مندمة العفو الدولية مرجع سابق الصفحة رقص  (3)
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والمطالػػب  ،و البػػا مػػا تت ػػمف فقػػرة واحػػدة إ ػػافة إلػػ  اسػػـ مسػػئوؿ كبيػػر فػػي الحكومػػة المسػػتهدفة 
الدولية في تمؾ الحالة وتن ػر فػي الن ػرة اإل باريػة وتو ػ  فػي المحددة التي تطرحها منظمة العفو 
 موق  المنظمة عم   بكة اننترنت.

كمػػا يعتبػػر اسػػتعماؿ أسػػموب المنا ػػدات العالميػػة إلػػ  السػػمطات الرسػػمية المسػػئولة عػػف انتهػػاؾ 
حقػػػوؽ اإلنسػػػاف لػػػزءا أساسػػػيا مػػػف عمػػػؿ منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة وتتمقػػػ  الملموعػػػات و األع ػػػاء 

يف لهػػا معمومػػات ب ػػأف الحػػانت التػػي تقت ػي منا ػػدات مبا ػػرة باإل ػػافة إلػػ  العنػػاويف التػػي التػابع
 يرسموف إليها رسائمهـ و اقتراحاتهـ ب اف محتو  المنا دات عبر ممفات التحرؾ.

وتهػػدؼ منظمػػة العفػػو الدوليػػة إلػػ  اسػػت داـ لميػػ  األسػػاليب الممكنػػة و الفعالػػة حمايػػة حقػػوؽ 
سية عف طريؽ إثارة بواعث قمؽ إل  السػمطات الرسػمية ب ػكؿ مبا ػر وفعػاؿ اإلنساف وحرياته األسا

ولهذا تقـو بإرساؿ عناويف البريد انلكتروني و أرقاـ الفاكس و العناويف البريدية في م تمػؼ أقطػار 
 العػالـ كما تقػـو الملموعػات و الفروع التػابعة لمنظمػة العفػو الدوليػة بطبػاعة 

ت عمػػػػػػ  منا ػػػػػػدات م تصػػػػػػرة تقػػػػػػـو بتوزيعهػػػػػػا فػػػػػػي انلتماعػػػػػػات بطاقػػػػػػات بريديػػػػػػة تحتػػػػػػو 
الدوليػػػػػة والوطنيػػػػػة ولمػػػػػ  التوقيعػػػػػات و إرسػػػػػالها مػػػػػف طػػػػػرؼ الن ػػػػػطاء و المػػػػػدافعيف عػػػػػف حقػػػػػوؽ 
اإلنسػػػػاف وكافػػػػة  ػػػػرائال الملتمػػػػ  وفػػػػي كػػػػؿ الحػػػػانت  يمكػػػػف أف ترسػػػػؿ األمانػػػػة الدوليػػػػة لمنظمػػػػة 

يف العػػػػاـ لمنظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة إلػػػػ  العفػػػػو الدوليػػػػة استفسػػػػارا أو منا ػػػػدة موقعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ األمػػػػ
 الحكومات والسمطات الرسمية مبا رة.

التػػػػػي أثارتهػػػػػا منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة فػػػػػي السػػػػػنوات  (1)ومػػػػػف أبػػػػػرز المنا ػػػػػدات العالميػػػػػة 
بكوبػػػػػا و الممارسػػػػػات القاسػػػػػية التػػػػػي  األ يػػػػػرة ، كانػػػػػت أو ػػػػػاع المعتقمػػػػػيف فػػػػػي  مػػػػػيج  وانتنػػػػػاموا

 تمارسها اليوناف في مراكز انعتقاؿ وكذلؾ في نيليريا حوؿ أو اع العنؼ  د المرأة. 

وهػػػػػذق المنا ػػػػػدات العالميػػػػػة يح ػػػػػرها أع ػػػػػاء الفػػػػػروع و الملموعػػػػػات التابعػػػػػة لمنظمػػػػػة 
وليػػػػة وعبػػػػر العفػػػػو الدوليػػػػة بموافقػػػػة األمانػػػػة الدوليػػػػة تكػػػػوف عبػػػػر وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ الوطنيػػػػة و الد
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وسػػػػػػائؿ انتصػػػػػػاؿ  اصػػػػػػة عمػػػػػػ  موقػػػػػػ  المنظمػػػػػػة و الفػػػػػػروع ل ػػػػػػبكة اننترنػػػػػػت وعنػػػػػػد اطػػػػػػالع 
المػػػػػػػػػػػدافعوف عػػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػػػاف و اللماعػػػػػػػػػػػات ال ػػػػػػػػػػػا طة و أع ػػػػػػػػػػػاء الحكومػػػػػػػػػػػات و 
المنظمػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػة و  يػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػة عمػػػػػػػ  هػػػػػػػدا الموقػػػػػػػ  فػػػػػػػي  ػػػػػػػبكة اننترنػػػػػػػت 

ير، يػػػػػػػذكر اسػػػػػػػـ الدولػػػػػػػة المنتهكػػػػػػػة لحقػػػػػػػوؽ يلػػػػػػػدوف المنا ػػػػػػػدات العالميػػػػػػػة مسػػػػػػػطرة وفػػػػػػػؽ معػػػػػػػا
اإلنسػػػػػػػاف ويػػػػػػػذكر عنػػػػػػػواف المو ػػػػػػػوع المتعمػػػػػػػؽ باننتهػػػػػػػاؾ ويػػػػػػػذكر رقػػػػػػػـ الوثيقػػػػػػػة أت  المنا ػػػػػػػدة 
العالميػػػػػة ويو ػػػػػػ  مم ػػػػػػص حػػػػػوؿ هػػػػػػدق اننتهاكػػػػػػات مػػػػػ  كتابػػػػػػة طمػػػػػػب أو التمػػػػػاس مػػػػػػف لميػػػػػػ  
األ ػػػػػػػ اص سػػػػػػػواء كػػػػػػػاف ال ػػػػػػػ ص الطبيعػػػػػػػي أو المعنػػػػػػػوت المبػػػػػػػادرة بػػػػػػػالتحرؾ، مػػػػػػػثال  بػػػػػػػادروا 

التحرؾ ، ابعثػػػػػػوا الرسػػػػػػائؿ ، أقيمػػػػػػوا المظػػػػػػاهرات السػػػػػػممية وتكتػػػػػػب هػػػػػػذق المنا ػػػػػػدات العالميػػػػػػة بػػػػػػ
 وفؽ ال كؿ التالي:

السػػػػػػوداف: اسػػػػػػتمرار عرقمػػػػػػة وصػػػػػػوؿ المسػػػػػػاعدات اإلنسػػػػػػانية، العػػػػػػراؽ: حرمػػػػػػاف منؼ المعتقمػػػػػػيف 
العفػػػػو  . ويعتبػػػػر هػػػػذا التحميػػػػؿ مثػػػػاؿ فعػػػػاؿ عػػػػف كيفيػػػػة قيػػػػاـ منظمػػػػة(1)مػػػػػػػػػػػػػف حقػػػػوقهـ األساسػػػػية

 الدولية بإطػػػػػػالؽ المنا دات العالمية .

إف الحمػػػػالت الدوليػػػػة هػػػػي إحػػػػد  أهػػػػـ األسػػػػاليب التػػػػي تقػػػػـو بهػػػػا منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة 
سػػػػػػواء مػػػػػػف الػػػػػػؿ وقػػػػػػؼ اننتهاكػػػػػػات أو مػػػػػػف الػػػػػػؿ زيػػػػػػادة الػػػػػػوعي الثقػػػػػػافي بحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف و 

الحكومػػػػات ، وتكػػػػوف هػػػػدق حرياتػػػػه األساسػػػػية و إلػػػػ  ف ػػػػال اننتهاكػػػػات التػػػػي تقػػػػ  عمػػػػ  أيػػػػدت 
الحمػػػػالت الدوليػػػػػة منظمػػػػػة وفػػػػػؽ برنػػػػػامج مسػػػػػطر تحػػػػت عنػػػػػواف محػػػػػدد ومكػػػػػاف وزمػػػػػاف محػػػػػدديف 

 و الذت يسم  بعناصر الحممة الدولية.

يقصػػػػػػد بالحممػػػػػػة الدوليػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػـو بهػػػػػػا منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة هػػػػػػي طريقػػػػػػة عمػػػػػػؿ 
فػػػػػي ظػػػػػروؼ منظمػػػػػة مػػػػػف الػػػػػؿ حمايػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف و التػػػػػي تهػػػػػدؼ إلػػػػػ  إحػػػػػداث ت ييػػػػػر 

حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي  ػػػػػت  أنحػػػػػاء العػػػػػالـ ويتطمػػػػػب العمػػػػػؿ انسػػػػػتراتيلي ا تيػػػػػار طريقػػػػػة عمػػػػػؿ 
متكاممػػػػػػة تقػػػػػػـو عمػػػػػػ  المعمومػػػػػػات و األ بػػػػػػار المتػػػػػػوفرة وتكػػػػػػويف الوسػػػػػػائؿ األكثػػػػػػر فعاليػػػػػػة فػػػػػػي 
تحقيػػػػؽ األهػػػػداؼ المبت ػػػػاة كمػػػػا يملػػػػأ ن ػػػػطاء حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف لػػػػد  منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة إلػػػػ  
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و اآلليػػػػػػػات بهػػػػػػػدؼ التوعيػػػػػػػة بثقافػػػػػػػة حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف و لك ػػػػػػػؼ عػػػػػػػف  عػػػػػػػدد مػػػػػػػف اإللػػػػػػػراءات
 اننتهاكات التي تحدث في الملتمعات و الدوؿ.

ويمكػػػػػف تو ػػػػػيال معنػػػػػ  الحممػػػػػة الدوليػػػػػة لػػػػػد  منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة بطريقػػػػػة إلرائيػػػػػة 
 باإل ارة إل  أربعة عناصر تتألؼ منها الحممة الدولية وهدق العناصر تتمثؿ فيما يمي:

ألوؿ هػػػػػػػو مو ػػػػػػػوع الحممػػػػػػػة، أت واقعػػػػػػػة اننتهػػػػػػػاؾ مػػػػػػػثال التعػػػػػػػذيب، العنػػػػػػػؼ العنصػػػػػػػر ا
 ػػػػد المػػػػرأة ...الػػػػد، و العنصػػػػر الثػػػػاني يتعمػػػػؽ برفػػػػ  اننتهػػػػاؾ ، حيػػػػث تهػػػػدؼ الحممػػػػة الدوليػػػػة 
إلػػػػػػػ  حظػػػػػػػر التعػػػػػػػذيب أو إل ػػػػػػػاء عقوبػػػػػػػة اإلعػػػػػػػداـ أو وقػػػػػػػؼ العنػػػػػػػؼ  ػػػػػػػد المػػػػػػػرأة ، والعنصػػػػػػػر 

وف مركػػػػزة عمػػػػ  بمػػػػد أو إقمػػػػيـ معػػػػيف، مثػػػػؿ الثالػػػػث هػػػػو عنصػػػػر المكػػػػاف، فالحممػػػػة الدوليػػػػة قػػػػد تكػػػػ
سػػػػلناء العػػػػراؽ أو العنػػػػؼ  ػػػػد المػػػػرأة فػػػػي أف انسػػػػتاف، أو الاللئػػػػوف فػػػػي اسػػػػبانيا أمػػػػا العنصػػػػر 
الرابػػػػػػ  هػػػػػػو عنصػػػػػػر الػػػػػػزمف، أت  الػػػػػػزمف الػػػػػػذت تسػػػػػػت رقه هػػػػػػدق الحممػػػػػػة الدوليػػػػػػة التػػػػػػي تقودهػػػػػػا 

 منظمة العفو الدولية.

عفػػػػػو الدوليػػػػػة وتلعػػػػػؿ لهػػػػػا حمػػػػػالت ومػػػػػف الموا ػػػػػي  الهامػػػػػة التػػػػػي تهػػػػػتـ بهػػػػػا منظمػػػػػة ال 
دوليػػػػػة منسػػػػػقة مثػػػػػؿ الت ػػػػػامف مػػػػػ  المعتقمػػػػػيف السياسػػػػػييف ون ػػػػػطا حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ورفػػػػػ  حظػػػػػر 
التلػػػػػػػػػواؿ والحصػػػػػػػػػار ومناه ػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػرائـ ال ػػػػػػػػػرؼ وعمػػػػػػػػػؿ األطفػػػػػػػػػاؿ و العنػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػرأة 
ومناه ػػػػػػة التعػػػػػػذيب وحمايػػػػػػة حقػػػػػػوؽ الاللئػػػػػػوف و المهػػػػػػالروف و الػػػػػػدعوة إلػػػػػػ  إل ػػػػػػاء عقوبػػػػػػة 

 اإلعداـ. 

عتبػػػػػػر مظػػػػػػاهرات انحتلػػػػػػاج فػػػػػػي ال ػػػػػػوارع أسػػػػػػموبا ن ػػػػػػاليا فعػػػػػػان ومهمػػػػػػا سػػػػػػواء عمػػػػػػ  ت 
المسػػػػػػتو  الػػػػػػوطني أو الػػػػػػدولي ، وتنػػػػػػدل  هػػػػػػدق المظػػػػػػاهرات أحيانػػػػػػا كػػػػػػردود فعػػػػػػؿ عفويػػػػػػة عمػػػػػػ  
أحػػػػداث عالميػػػػة وكثيػػػػرا مػػػػا تحػػػػدث هػػػػدق المظػػػػاهرات كلػػػػزء م طػػػػط لػػػػه فػػػػي حممػػػػة مػػػػا ويتعػػػػيف 

روع ب ططهػػػػػا ب ػػػػػاف إقامػػػػػة المناسػػػػػبات ودلػػػػػؾ عمػػػػػ  لملموعػػػػػات التابعػػػػػة لممنظمػػػػػة إف تبمػػػػػ  الفػػػػػ
لتمكػػػػػػػيف فػػػػػػػروع منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة مػػػػػػػف التح ػػػػػػػير و الػػػػػػػرد عمػػػػػػػ  استفسػػػػػػػارات وتسػػػػػػػاؤنت 

 وسائؿ اإلعالـ الوطنية و الدولية.
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أد  ،يرهػػػػػػا مػػػػػػف السػػػػػػمطات المحميػػػػػػة الم تصػػػػػػةوينب ػػػػػػي ات ػػػػػػاذ ترتيبػػػػػػات مػػػػػػ  ال ػػػػػػرطة و  
المظػػػػػاهرات السػػػػػممية و المناسػػػػػبات الرمزيػػػػػة أف القػػػػػانوف فػػػػػي معظػػػػػـ الػػػػػدوؿ يمػػػػػـز القػػػػػائميف عمػػػػػ  

الحصػػػوؿ عمػػػػ  تػػػر يص مػػػػف السػػػػمطات العامػػػة قبػػػػؿ القيػػػػاـ بػػػأت  ن ػػػػاط مػػػػف هػػػدا النػػػػوع حفاظػػػػا 
عمػػػػ  النظػػػػاـ و السػػػػكينة العامػػػػة دا ػػػػؿ الدولػػػػة كمػػػػا ينب ػػػػي عمػػػػ  أع ػػػػاء منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة 

ودلػػػػػػػؾ بواسػػػػػػػطة القيػػػػػػػاـ بدعايػػػػػػػة مسػػػػػػػبقة واسػػػػػػػعة النطػػػػػػػاؽ لهػػػػػػػدق المناسػػػػػػػبات المزمػػػػػػػ  إقامتهػػػػػػػا 
البيانػػػػػػػات الصػػػػػػػحفية و الممصػػػػػػػقات و المن ػػػػػػػورات ويلػػػػػػػب أف تسػػػػػػػع  المناسػػػػػػػبات إلػػػػػػػ  لػػػػػػػدب 

 اهتماـ اكبر عدد مف اللمهور واف تست دـ فيها الالفتات و الحركة و األلواف الم تمفة.

وتهػػػػػػتـ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة بالمناسػػػػػػبات الرمزيػػػػػػة مثػػػػػػؿ المناسػػػػػػبات الدراميػػػػػػة للػػػػػػدب  
لمسػػػػاعدة عمػػػػ  معرفػػػػة رسػػػػالة المنظمػػػػة ،ويسػػػػت دـ أع ػػػػائها ملموعػػػػة مػػػػف انهتمػػػػاـ العػػػػاـ و ا

الوسػػػػػػػػائؿ الدراميػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ انعتصػػػػػػػػاـ و القػػػػػػػػراءات ال ػػػػػػػػعرية ومسػػػػػػػػرح ال ػػػػػػػػارع و المهرلانػػػػػػػػات 
السػػػػػػػينمائية ومعػػػػػػػارض الممصػػػػػػػقات ومعػػػػػػػارض الفنػػػػػػػوف اللميمػػػػػػػة و الوقػػػػػػػوؼ لحظػػػػػػػات صػػػػػػػمت 

تتػػػػػول  األمانػػػػػة الدوليػػػػػة تنظػػػػػيـ ،  كمػػػػػا (1) وقػػػػػراءة أسػػػػػماء ال ػػػػػحايا ننتهاكػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف
المناسػػػػػبات الرمزيػػػػػة و التح ػػػػػير لمزيػػػػػارات الرسػػػػػمية ، واف يقػػػػػـو بهػػػػػا موظفػػػػػو األمانػػػػػة الدوليػػػػػة 
أو أع ػػػػػاء المنظمػػػػػة أو األ  ػػػػػػاص  ػػػػػارج مػػػػػف هػػػػػذق المنظمػػػػػة يسػػػػػػافروف فػػػػػراد  أو فػػػػػي  ػػػػػكؿ 

 وفد رسمي و كثيرا ما تهدؼ

منظمػػػػة إلػػػػراء تحقيقػػػػات فػػػػي هػػػػذق الزيػػػػارات إلػػػػ  لمػػػػ  المعمومػػػػات حػػػػوؿ بواعػػػػث قمػػػػؽ ال
ومقابمػػػػػػة  ػػػػػػحايا انتهاكػػػػػػات حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف و ال ػػػػػػهود عميهػػػػػػا ،  ون ػػػػػػطاء حقػػػػػػوؽ ¸الميػػػػػػداف 

 اإلنساف المحمييف والمسئوليف الدبموماسييف والصحافييف و يرهـ.

ويمكػػػػػف أف تطمػػػػػب منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة ا تصاصػػػػػييف إللػػػػػراء تحقيقػػػػػات فػػػػػي حػػػػػانت  
ة المحاكمػػػػػػات أو أطبػػػػػػاء إللػػػػػػراء الفحوصػػػػػػات الطبيػػػػػػة، وهنػػػػػػاؾ محػػػػػػددة مثػػػػػػؿ محاميػػػػػػػػػػػػف لمراقبػػػػػػ

زيػػػػػارات أ ػػػػػر  تهػػػػػدؼ إلػػػػػ  إلػػػػػراء مناق ػػػػػات مػػػػػ  السػػػػػمطات الحكوميػػػػػة، وهػػػػػذق الزيػػػػػارات تكػػػػػوف 
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بقيػػػػػػادة األمػػػػػػيف العػػػػػػاـ أو أحػػػػػػد أع ػػػػػػاء الملنػػػػػػة التنفيذيػػػػػػة الدوليػػػػػػة، أو   صػػػػػػيات بػػػػػػارزة مػػػػػػف 
 (1)  ارج المنظمة

يػػػػػػػػػرا بحمايػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػاف وحرياتػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػولي منظمػػػػػػػػػة العفػػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػػة اهتمامػػػػػػػػػا كب
األساسػػػػػػػػية  اصػػػػػػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػ اص األكثػػػػػػػػر  ػػػػػػػػعفا أمثػػػػػػػػاؿ األطفػػػػػػػػاؿ و النسػػػػػػػػاء و السػػػػػػػػلناء و 
الاللئػػػػػػوف و  يػػػػػػرهـ نظػػػػػػرا ل عػػػػػػػػػػػػػػػؼ حػػػػػػالتهـ السياسػػػػػػية و انلتماعيػػػػػػة و الصػػػػػػحية البدنيػػػػػػة و 

ف الػػػػػػؿ حمايػػػػػػة النفسػػػػػػية، وسػػػػػػعيا وراء تحقيػػػػػػؽ المنظمػػػػػػة لهػػػػػػدق الرؤيػػػػػػة أو ال ايػػػػػػة المن ػػػػػػودة مػػػػػػ
نهػػػػاء  حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف و التػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي إلػػػػراء أبحػػػػاث و القيػػػػاـ بتحركػػػػات تركػػػػز عمػػػػ  منػػػػ  وا 
اننتهاكػػػػػات ال طيػػػػػرة لمحقػػػػػوؽ فػػػػػي السػػػػػالمة اللسػػػػػدية و العقميػػػػػة ،وحريػػػػػة ال ميػػػػػػػر و التعبيػػػػػر 

 وعدـ التعرض لمتمييز  مف إطار عممها في تعزيز لمي  حقوؽ اإلنساف.

الدوليػػػػػػػة عنػػػػػػػد قيامهػػػػػػػا بالتد ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الػػػػػػػؿ حمايػػػػػػػة األ ػػػػػػػ اص تركػػػػػػػز منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو 
األكثػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػعفا مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث الحمايػػػػػػػػػة اللسػػػػػػػػػدية عمػػػػػػػػػ  فئػػػػػػػػػات م تمفػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػرا ألو ػػػػػػػػػاعهـ 

طفػػػػػػػػاؿ و النسػػػػػػػػاء وحمايػػػػػػػػة الاللئػػػػػػػػوف انلتمػػػػػػػػػاعية وحػػػػػػػػانتهـ الصػػػػػػػػحية ، ومنػػػػػػػػػػػػها حمايػػػػػػػػة األ
ػاص األكثػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػعفا ن السػػػػػػػػػكاف األصػػػػػػػػػميوف ، إن أف تػػػػػػػػػد ؿ المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػة األ  ػػػػػػػػػو 

ينصػػػػب فقػػػػط عمػػػػ  هػػػػدق الفئػػػػات المذكػػػػػورة ، بػػػػػؿ  هنػػػػاؾ فئػػػػات أ ػػػػر  تػػػػولي لػػػػػها نفػػػػس انهتمػػػػاـ 
 و انعتبار مف الحماية المرلوة أمثاؿ المهالريف و األقميات و المعوقيف حركيػا وذهنيا.

بسػػػػػػػبب عػػػػػػػدـ ن ػػػػػػػله اللسػػػػػػػمي و  (2) يحتػػػػػػػاج الطفػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ  حمايػػػػػػػة و عنايػػػػػػػة  اصػػػػػػػة
وأف يحتػػػػػاج إلػػػػػ  حمايػػػػػة قانونيػػػػػة مناسػػػػػبة سػػػػػواء قبػػػػػؿ مولػػػػػدق أو بعػػػػػدق وهػػػػػدق العقمػػػػػي  صوصػػػػػا 

الحمايػػػػػػػة سػػػػػػػواء كانػػػػػػػت حمايػػػػػػػة األسػػػػػػػرة أو الملتمػػػػػػػ  المػػػػػػػدني أو الملتمػػػػػػػ  الػػػػػػػدولي  و اصػػػػػػػة 
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(2)  les incidences des récentes évolutions législatives sur les droits de l’enfant 
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الحمايػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػة لحقػػػػػػػػػوؽ الطفػػػػػػػػػؿ و الحمايػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػػػة و المتمثمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
 اللمعيات و المنظمات  ير الحكومية.

أف يتمتػػػػػ  الطفػػػػػؿ بلميػػػػػ  الحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػانية بػػػػػال اسػػػػػتثناء دوف أت تفريػػػػػؽ  لهػػػػػذا يلػػػػػب
أو تمييػػػػػػػػػػز بسػػػػػبب العػػػػػرؽ أو المػػػػػوف أو اللػػػػػنس أو الػػػػػديف أو األصػػػػػؿ القػػػػػومي أو انلتمػػػػػاعي، 

 أو الثروة أو النسب أو أت و   أ ر يكوف له أو ألسرته. 

ولهػػػػذق األسػػػػباب، تػػػػولي منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة فػػػػي ملػػػػاؿ حمايػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف كثيػػػػرا 
باألطفػػػػاؿ، دلػػػػؾ واف المػػػػادة األولػػػػ  مػػػػف اتفاقيػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف تعػػػػرؼ الطفػػػػؿ 

عامػػػا مػػػا لػػػـ يبمػػػ  سػػػف الر ػػػد كػػػؿ  ذلػػػؾ بمولػػػب القػػػانوف  12بأنػػػه  كػػػؿ إنسػػػاف يقػػػؿ عمػػػرق عػػػف 
 .(1)المنطبؽ  عميه 

حػػػػػػػض عمػػػػػػػؿ منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة ب ػػػػػػػاف األطفػػػػػػػاؿ األولويػػػػػػػة فػػػػػػػي الحركػػػػػػػة كمػػػػػػػا ي
،ويتمحػػػػور عممهػػػػا ب ػػػػاف األطفػػػػاؿ حػػػػوؿ ثالثػػػػة موا ػػػػي  رئيسػػػػية ،  األطفػػػػاؿ فػػػػي  ػػػػؿ النظػػػػاـ 

األطفػػػػػاؿ فػػػػػي ظػػػػػؿ  و الق ػػػػػائي اللنػػػػػائي و األطفػػػػػاؿ فػػػػػي ظػػػػػؿ حيػػػػػاة العائمػػػػػة و الملتمػػػػػ 
مػػػػػػف الػػػػػػؿ حمػػػػػػؿ الػػػػػػدوؿ و ال ػػػػػػ ط ، وتنا ػػػػػػؿ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة (2) النزاعػػػػػػات المسػػػػػػمحة

عمػػػػػػػ  الحكومػػػػػػػات قصػػػػػػػد التوقيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  انتفاقيػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػة الطفػػػػػػػؿ و البرتوكػػػػػػػونت 
 الممحقة بها و المصادقة عميها.

عمػػػػ  سػػػػبيؿ  8112و ػػػػممت بواعػػػػث قمػػػػؽ المنظمػػػػة التػػػػي لػػػػر  العمػػػػؿ بهػػػػا  ػػػػالؿ عػػػػاـ 
 المثاؿ والمتعمقة بق ايا وأزمات حقوؽ الطفؿ ما يمي:

ات المتعػػػػػػددة التػػػػػػي يعػػػػػػاني منهػػػػػػا األطفػػػػػػاؿ الفمسػػػػػػطينيوف عمػػػػػػ  أيػػػػػػدت اللػػػػػػيش اننتهاكػػػػػػ
اإلسػػػػرائيمي مػػػػف لهػػػػة و اللماعػػػػات السياسػػػػية الفمسػػػػطينية المسػػػػمحة مػػػػف لهػػػػة أ ػػػػر  منػػػػد بػػػػدا 
اننتفا ػػػػة ومعاللػػػػة أطفػػػػاؿ يعػػػػانوف مػػػػف إعاقػػػػات عقميػػػػة فػػػػي اللزائػػػػر، حيػػػػث يو ػػػػ  األطفػػػػاؿ 

                                                           

انددر اددي  لدم المددادة األولددى مدن اتفاقيددة حقددوق الطفدل اعتمدددم وعرضددم للتوقيدع و التصددديق و االنضددماص (1) 

 . 2/09/90تاريف النفاد  ¸ 20/11/49المةرخ اي ¸ 44/25وجب قرار الجمعية العامة لألمص المتحدة 

 .24/02/06دولية للصليب األحمر اي مقال اي المجلة ال ¸الحماية القانونية لألطفال اي الن اعام المسلحة  (2)
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دا إلػػػػ  عمميػػػػات ت ػػػػ يص لحػػػػانتهـ العقميػػػػة فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف األحيػػػػاف فػػػػي بيػػػػوت لمرعايػػػػة اسػػػػتنا
عػػػػػادة التأهيػػػػػؿ نتيلػػػػػة الع ػػػػػرية السػػػػػوداء لمعمميػػػػػات اإلرهابيػػػػػة و معانػػػػػاة  ونقػػػػػص فػػػػػي العػػػػػالج وا 
األطفػػػػاؿ فػػػػي اللزائػػػػر مػػػػف اإل ػػػػ اؿ ال ػػػػاقة وظػػػػاهرة اليػػػػد العاممػػػػة التػػػػي تلعػػػػؿ األطفػػػػاؿ عمػػػػ  

قػػػػػوؽ الطفػػػػػؿ أثنػػػػػاء ، وكثفػػػػػت منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة لهودهػػػػػا حػػػػػوؿ حمايػػػػػة ح(1)أبػػػػػواب ال طػػػػػر
انعقػػػػػػػػاد الػػػػػػػػدورة انسػػػػػػػػتثنائية لملمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة لنمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة الم صصػػػػػػػػة لنطفػػػػػػػػاؿ، فػػػػػػػػي 

رئػػػػػػيس دولػػػػػػة و  91وذلػػػػػػؾ بح ػػػػػػور  8118مػػػػػػات و مػػػػػػف عػػػػػػاـ  11و 12نيويػػػػػػورؾ مػػػػػػا بػػػػػػيف 
نا ػػػػػط فػػػػػي حقػػػػػوؽ  0111ممثػػػػػؿ دولػػػػػة وحكومػػػػػة رفيعػػػػػي المسػػػػػتو ، إلػػػػػ  مػػػػػا يزيػػػػػد عػػػػػف  181

وميػػػػػػة معنيػػػػػػة فػػػػػػي ملػػػػػػانت حقػػػػػػوؽ الطفػػػػػػؿ بمػػػػػػا فيهػػػػػػا اإلنسػػػػػػاف يمثمػػػػػػوف منظمػػػػػػات  يػػػػػػر الحك
منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة، هػػػػؤنء النا ػػػػطوف  ػػػػكموا عمػػػػ  ثالثػػػػة أيػػػػاـ مػػػػف انعقػػػػاد اللمعيػػػػة العامػػػػة 
مػػػػػػؤتمرا مػػػػػػدنيا موازيػػػػػػا لمػػػػػػؤتمر الحكومػػػػػػات و الػػػػػػدوؿ ناق ػػػػػػوا مػػػػػػف  اللػػػػػػه أو ػػػػػػاع الطفػػػػػػؿ فػػػػػػي 

 العالـ عم  كافة المستويات.

الدوليػػػػة حممػػػػة دوليػػػػة ل بػػػػراز ق ػػػػية الحقػػػػوؽ  أطمقػػػػت منظمػػػػة العفػػػػو 1662وفػػػػي سػػػػنة  
اإلنسػػػػػػانية لممػػػػػػرأة أثنػػػػػػاء فتػػػػػػرة التح ػػػػػػير لممػػػػػػؤتمر العػػػػػػالمي الرابػػػػػػ  لممػػػػػػرأة وفػػػػػػي لعػػػػػػاـ نفسػػػػػػه ، 
ألتزمػػػػػػػت المنظمػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ التمػػػػػػػاع الملمػػػػػػػس الػػػػػػػدولي بو ػػػػػػػ  حقػػػػػػػوؽ المػػػػػػػرأة فػػػػػػػي قمػػػػػػػة 

ـ العػػػػػالمي أولوياتهػػػػػا كمػػػػػا تقػػػػػـو المنظمػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ عػػػػػاـ بإصػػػػػدار تحػػػػػرؾ دولػػػػػي بمناسػػػػػبة اليػػػػػو 
مػػػػارس وتقػػػػػؼ النسػػػػاء المػػػػػدافعات عػػػػف حقػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػي مقدمػػػػػة صػػػػفوؼ حركػػػػػات  2لممػػػػرأة 

حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي العديػػػػػػػد مػػػػػػػف بمػػػػػػػداف العػػػػػػػالـ وأقامػػػػػػػت عالقػػػػػػػات وتحالفػػػػػػػات متينػػػػػػػة مػػػػػػػ  
 المنظمات المحمية والدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف و اصة الحركات النسوية.

                                                           

الملتقدى الدوطني األول حدول واقدع الطفولدة ادي الج ائدر  ¸ا. احمد قايدظ داهرة عمالدة األطفدال ادي الج ائدر  (1)

لج ائر واي تدخله حول داهرة عمالة األطفال ادي الج ائدر أحصدى جامعة بسكرة ا 15/11/06-14يومي 

 15منهص تقل أعمارهص  عدن  %24¸مليون طفل اي سوق الشرل  1.4احمد قايد من جامعة بسكرة  داالستنا

ينحدرون من الريف وأعاب اإلستاد المحاضر على السلطام الج ائريدة  % 52منهص يتامى و  %15سنة و

 ¸اربة هده الداهرة مةكدا أن القوانين متوارة لكنهدا لدص تتجسدد علدى ارو الواقدع المختصة تقاعسها اي مح

اندر إلدى جريددة الشدروق اليدومي  ¸من معراة المحاور الثمانية لهدا الملتقى الوطني و التدخ م المبرمجة 

مقدال نشدر تحدم عندوان  17ص  1443العددد  1427شدوال  24الموااق ل  16/1/2006بتاريف الخميس 

 ومختصون يةكدون الطفولة اي الج ائر على أبواب الخطر . 2005طفل غير  شرعي سنة  2400
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المتعمقػػػػػة بو ػػػػػ  الاللئػػػػػيف التػػػػػي وقعػػػػػت عميهػػػػػا  1621إف اتفاقيػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لعػػػػػاـ 
دولػػػػة، تعػػػػرؼ الاللػػػػ  بأنػػػػه ال ػػػػ ص الػػػػذت و بسػػػػبب  ػػػػوؼ لػػػػه مػػػػا يبػػػػررق مػػػػف  81أكثػػػػر مػػػػف 

التعػػػػرض لال ػػػػطهاد بسػػػػبب عرقػػػػه أو دينػػػػه أو لنسػػػػيته أو انتمائػػػػه إلػػػػ  فئػػػػة التماعيػػػػة معينػػػػة 
ال ػػػػػػػوؼ أف  أو ن يريػػػػػػػد بسػػػػػػػبب دلػػػػػػػؾ¸ أو أرائػػػػػػػه السياسػػػػػػػية  ػػػػػػػارج بمػػػػػػػد لنسػػػػػػػيته ن يسػػػػػػػتطي  

 . (1) يستظؿ بحماية ذلؾ البمد

وهنػػػػػػػاؾ قػػػػػػػػوانيف إقميميػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ اتفاقيػػػػػػػػة منظمػػػػػػػة الوحػػػػػػػػدة  اإلفريقيػػػػػػػة  ب ػػػػػػػػاف اللوانػػػػػػػػب 
التػػػػي تت ػػػػمف تعريفػػػػا أوسػػػػ  لمصػػػػطمال  1696المحػػػػددة لم ػػػػكالت الاللئػػػػيف فػػػػي إفريقيػػػػا لعػػػػاـ 

الاللئػػػػػػػيف، وتسػػػػػػػت دـ منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة مصػػػػػػػطمال و الاللئػػػػػػػيفو  أحيانػػػػػػػا ل  ػػػػػػػارة إلػػػػػػػ  
ا مػػػػػػف ان ػػػػػػطهاد أو انتهاكػػػػػػات ال طيػػػػػػرة لحقػػػػػػوؽ األ ػػػػػػ اص الػػػػػػذيف فػػػػػػروا مػػػػػػف بمػػػػػػدانهـ هربػػػػػػ

اإلنسػػػػػاف بمػػػػػف فػػػػػيهـ أولئػػػػػؾ الػػػػػديف لػػػػػـ يعتػػػػػرؼ رسػػػػػميا بو ػػػػػعهـ كاللئػػػػػيف ون تحػػػػػاوؿ منظمػػػػػة 
نمػػػػػػا تركػػػػػػز بػػػػػػدن مػػػػػػف دلػػػػػػؾ عمػػػػػػ   العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة فػػػػػػي عممهػػػػػػا أف تعػػػػػػرؼ مػػػػػػف هػػػػػػو الاللػػػػػػ ، وا 

الػػػػذت  ال طػػػػر الػػػػذت يتعػػػػرض لػػػػه األ ػػػػ اص إذا أعيػػػػدوا إلػػػػ  بمػػػػدانهـ ولكػػػػف بسػػػػبب ان ػػػػطهاد
يحػػػػػؽ لاللػػػػػ  الحصػػػػػوؿ عمػػػػػ  حمايػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػادة القسػػػػػرية إلػػػػػ  وطنػػػػػه ¸ يمكػػػػػف أف يوالهػػػػػه 

 األـ.

كمػػػػا تسػػػػع  منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة إلػػػػ   ػػػػماف تطبيػػػػؽ إلػػػػراءات للػػػػوء قانونيػػػػة عادلػػػػة 
وكافيػػػػػػة عمػػػػػػ  لميػػػػػػ  طػػػػػػالبي الملػػػػػػوء، ويعتبػػػػػػر ذلػػػػػػؾ أمػػػػػػرا أساسػػػػػػيا ل ػػػػػػماف تحديػػػػػػد وتعريػػػػػػؼ 

لر و المهلػػػػػػػػر دا ميػػػػػػػػا و الػػػػػػػػديف يمكػػػػػػػػف أف يتعر ػػػػػػػػوا األ ػػػػػػػػ اص: و طالػػػػػػػػب الملػػػػػػػػوء، المهػػػػػػػػا
ل طػػػػر انتهػػػػاؾ حقػػػػوقهـ األساسػػػػية فػػػػي حالػػػػة إعػػػػػادتهـ إلػػػػ  بمػػػػد معػػػػيف ومػػػػنحهـ الحمايػػػػة، كمػػػػػا 
تعػػػػارض المنظمػػػػة اعتقػػػػاؿ طػػػػالبي الملػػػػوء و الاللئػػػػيف مػػػػا لػػػػـ تولػػػػه إلػػػػيهـ تهػػػػـ لنائيػػػػة معتػػػػرؼ 

رت فػػػػي كػػػػؿ حالػػػػة عمػػػػ  بهػػػػا، أو مػػػػا لػػػػـ تسػػػػتط  السػػػػمطات أف تبػػػػيف أف احتلػػػػازهـ إلػػػػراء  ػػػػرو 
 حدا، وانه يستند إل  أسس ينص عميها القانوف.

                                                           

مدةتمر األمدص المتحددة  1951تمدو  / يوليده  24اعتمددها يدوص  ¸اندر إلى االتفاقية الخاصدة بوضدع ال جئدين (1)

ى االنعقاد بمقتضدى ال ن دعته الجمعية العامة ألمص المتحدة إل ¸للمفوضين بشان ال جئين و عديمي الجنسية 

 1954أاريل  22 :تاريف بدء النفاد  ¸ 1950كانون األول / ديسمبر  14( المةرخ اي 5 -)د 429قرارها 

. 
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كمػػػػػػا تلػػػػػػرت منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة أبحاثػػػػػػا وتقػػػػػػـو بأن ػػػػػػطة دعائيػػػػػػة لحمايػػػػػػة الحقػػػػػػوؽ 
اإلنسػػػػػػػػػانية لاللئػػػػػػػػػيف و طػػػػػػػػػالبي الملػػػػػػػػػوء و المهػػػػػػػػػالريف و األ ػػػػػػػػػ اص المهلػػػػػػػػػريف دا ميػػػػػػػػػا و 

الحمايػػػػػػػػة المتػػػػػػػػوافرة  تعزيزهػػػػػػػػا و تعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ   ػػػػػػػػماف حقػػػػػػػػوقهـ األساسػػػػػػػػية وتحسػػػػػػػػيف نوعيػػػػػػػػة
لن ػػػػػػ اص الػػػػػػديف يسػػػػػػتحقونها و الحفػػػػػػاظ عميهػػػػػػا، وتفعػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف  ػػػػػػالؿ ف ػػػػػػال انتهاكػػػػػػات 

والػػػػدعوة  إللػػػػراء ت ييػػػػرات فػػػػي السياسػػػػػة و ¸ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف و التقػػػػاعس عػػػػف تػػػػوفير الحمايػػػػػة 
 القانوف، وأحيانا مف  الؿ القياـ بتحركات أو ق ايا فردية.

الميػػػػة مػػػػف المنسػػػػقيف ل ػػػػؤوف الاللئػػػػيف فػػػػي أكثػػػػر ولػػػػد  منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة  ػػػػبكة ع
¸ دولػػػػػػػػة يقومػػػػػػػػوف بتحركػػػػػػػػات دوليػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػض الحػػػػػػػػانت أو الق ػػػػػػػػايا الفرديػػػػػػػػة  21مػػػػػػػػف 

وينكبػػػػػػوف عمػػػػػػ  كسػػػػػػب تأيػػػػػػد حكومػػػػػػات بمػػػػػػدانهـ إللػػػػػػراء ت ييػػػػػػرات فػػػػػػي القػػػػػػوانيف و السياسػػػػػػات 
و ويعممػػػػػػوف مػػػػػػ  المنظمػػػػػػات  يػػػػػػر الحكوميػػػػػػة األ ػػػػػػر  لتعزيػػػػػػز حمايػػػػػػة حقػػػػػػوؽ طػػػػػػالبي الملػػػػػػوء 

 الاللئيف و المهالريف و األ  اص المهلريف دا ميا. 

كمػػػػػػػا تػػػػػػػولي منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة اهتمامػػػػػػػا كبيػػػػػػػرا وحمايػػػػػػػة معتبػػػػػػػرة لحقػػػػػػػوؽ السػػػػػػػكاف 
األصػػػػػميوف ويسػػػػػم  السػػػػػكاف األصػػػػػميوف بهػػػػػذا انسػػػػػـ ألنهػػػػػـ كػػػػػانوا يعي ػػػػػوف عمػػػػػ  أر ػػػػػهـ قبػػػػػؿ 

 أف يأتي المستوطنوف مف أماكف  أ ر  مف بقاع العالـ.

معظػػػػػـ السػػػػػكاف األصػػػػػميوف اآل ػػػػػريف يتحمػػػػػوف بسػػػػػمات التماعيػػػػػة و ثقافيػػػػػة  إف هػػػػػؤنء و
و اقتصػػػػادية و سياسػػػػية مميػػػػزة بو ػػػػوح عػػػػف تمػػػػؾ التػػػػي يتحمػػػػ  بهػػػػا اآل ػػػػروف مػػػػف سػػػػكاف البمػػػػد 

 ¸التهمػػػػػيش و التمييػػػػػزو يعػػػػػاني السػػػػػكاف األصػػػػػميوف فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف المنػػػػػاطؽ و األقػػػػػاليـ مػػػػػف 
 مف انتهاكات حقوؽ اإلنساف.األمر الذت يؤدت إل  تعر هـ لطائفة واسعة 

كمػػػػا تػػػػر  منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة انػػػػه فػػػػي بعػػػػض البمػػػػداف تكػػػػوف الدولػػػػة  ػػػػالعة مبا ػػػػرة 
ف أ ػػػػػػر  يعػػػػػػاني هػػػػػػؤنء مػػػػػػف فػػػػػػي انتهػػػػػػاؾ الحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػانية لمسػػػػػػكاف األصػػػػػػمييف وفػػػػػػي بمػػػػػػدا

حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف عمػػػػػػ  أيػػػػػػدت قػػػػػػوات تتصػػػػػػرؼ بت ا ػػػػػػي الحكومػػػػػػة أو عمػػػػػػ  أيػػػػػػدت  انتهاكػػػػػػات
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عػػػػػػف التحقيػػػػػػؽ مػػػػػػ  المسػػػػػػئوليف عػػػػػػف تمػػػػػػؾ الدولػػػػػػة نف السػػػػػػمطات تتقػػػػػػاعس  فػػػػػػاعميف ن يمثمػػػػػػوف
 (1) اننتهاكات ال طيرة لحقوؽ اإلنساف وتقدمهـ إل  العدالة

ة العقميػػػػة لن ػػػػ اص تتػػػػولي منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة اهتمامػػػػا بػػػػال  األهميػػػػة حػػػػوؿ الحمايػػػػ
واألفكػػػػار راء اآلاأل ػػػػ اص فػػػػي إطػػػػار حريػػػػة التعبيػػػػر و  التػػػػي يقصػػػػد بهػػػػا حمايػػػػةاألكثػػػػر  ػػػػعفا و 
 التي تد ؿ  مف مفهـو حرية الرأت والحؽ في التمت  بالحياة السياسية.وحرية المعتقد و 

ولهػػػػذا تركػػػػز منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة عمػػػػ  حمايػػػػة السػػػػلناء مػػػػف حيػػػػث أرائهػػػػـ الفكريػػػػة و 
العقميػػػػة سػػػػواء كػػػػانوا سػػػػلناء الػػػػرأت  أو السػػػػلناء السياسػػػػييف الػػػػديف يعػػػػانوف مػػػػف قمػػػػ  السػػػػمطات 

السياسػػػػػػػية المعاديػػػػػػػة ألرائهػػػػػػػـ وأفكػػػػػػػارهـ ومعتقػػػػػػػداتهـ . ولهػػػػػػػذا ارتأينػػػػػػػا أف نقسػػػػػػػـ هػػػػػػػذا واألنظمػػػػػػػة 
المطمػػػػػػػػب إلػػػػػػػػ  فػػػػػػػػرعيف نتنػػػػػػػػاوؿ فػػػػػػػػي الفػػػػػػػػرع األوؿ حمايػػػػػػػػة منظمػػػػػػػػة العفػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػلناء 

 السياسييف وفي الفرع الثاني نتناوؿ حماية منظمة العفو الدولية لسلناء الرأت .

ل  ػػػػػػارة إلػػػػػػ  أت  السجججججججين السياسججججججي " "تسػػػػػػت دـ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة مصػػػػػػطمال 
سػػػػػػليف نرتبػػػػػػاط حالتػػػػػػه بعنصػػػػػػر سياسػػػػػػي مهػػػػػػـ ويمكػػػػػػف أف ي ػػػػػػمؿ دوافػػػػػػ  أفعػػػػػػاؿ السػػػػػػليف أو 

ل  ػػػػػارة إلػػػػػػ  لميػػػػػ  لوانػػػػػػب " سياسجججججي " دوافػػػػػ  السػػػػػمطات مػػػػػػف وراء حبسػػػػػه وتسػػػػػت دـ كممػػػػػػة 
 العالقات اإلنسانية المرتبطة بالسياسة.

وأكػػػػػدت منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة انػػػػػه فػػػػػي  مػػػػػف العديػػػػػد مػػػػػف البمػػػػػداف تػػػػػتـ إدانػػػػػة السػػػػػلناء 
السياسػػػػػػػييف فػػػػػػػي محاكمػػػػػػػات ت ػػػػػػػكؿ انتهاكػػػػػػػا لممعػػػػػػػايير المتفػػػػػػػؽ عميهػػػػػػػا دوليػػػػػػػا و فػػػػػػػي البمػػػػػػػداف 
األ ػػػػػػػر  يمكػػػػػػػف احتلػػػػػػػاز السػػػػػػػلناء السياسػػػػػػػييف لسػػػػػػػنوات عديػػػػػػػدة مػػػػػػػف دوف أت  محاكمػػػػػػػة  أو 

لػػػػػػب منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة بتقػػػػػػديـ السػػػػػػلناء لمسػػػػػػة اسػػػػػػتماع ق ػػػػػػائية عمػػػػػػ  اإلطػػػػػػالؽ و تطا
السياسػػػػػييف لمحكمػػػػػات عادلػػػػػة فػػػػػػي   ػػػػػوف فتػػػػػرة زمنيػػػػػة معتبػػػػػػػػػػػػرة وفقػػػػػا لحػػػػػؽ لميػػػػػ  السػػػػػػلناء 

 السياسييف المعترؼ به دوليا في محاكمة عادلة و عالمة أو إطالؽ سراحهـ. 

                                                           

الددولي الصدادر عدن مندمدة العفدو الدوليدة مقدال  نحساص الحوراني قراءة اي تقرير وضدع الجددار ادي القدانو (1)

 . 2004الصادرة بتاريف أوم  22نشر اي مجلة دراسام شرق أوسطية مجلة اصلية العدد 
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دلػػػػة إلػػػػراء محاكمػػػػات عا¸ وعميػػػػه فمػػػػف بػػػػيف األهػػػػداؼ الرئيسػػػػية لمنظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة  
لمسػػػػػػلناء السياسػػػػػػييف وفػػػػػػؽ المعػػػػػػايير األساسػػػػػػية لممحاكمػػػػػػات العادلػػػػػػة المنصػػػػػػوص عميهػػػػػػا فػػػػػػي 
القػػػػػوانيف الدوليػػػػػة وتركػػػػػز عمػػػػػ  معػػػػػايير حقػػػػػوؽ المتهمػػػػػيف السياسػػػػػييف  و المتمثمػػػػػة فػػػػػي إبال هػػػػػـ 
بػػػػأت  تهػػػػـ مولهػػػػة إلػػػػيهـ عمػػػػ  ولػػػػه السػػػػرعة و افتػػػػراض بػػػػراءتهـ حتػػػػ  تبثػػػػث إدانػػػػتهـ بمولػػػػب 

لػػػػػدفاع القػػػػػانوني عػػػػػف أنفسػػػػػهـ و الحصػػػػػوؿ عمػػػػػ  مسػػػػػاعدة محػػػػػاـ مػػػػػف قػػػػػانوف و تمكيػػػػػنهـ مػػػػػف ا
ا تيػػػػػارهـ وح ػػػػػػور محاكمػػػػػػاتهـ وتمكيػػػػػػنهـ مػػػػػػف اسػػػػػػتلواب أت   ػػػػػػاهد  ػػػػػػدهـ وعػػػػػػدـ إر ػػػػػػامهـ 
عمػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػهادة  ػػػػػػػػػػد أنفسػػػػػػػػػػهـ أو انعتػػػػػػػػػػراؼ بالػػػػػػػػػػذنب و المثػػػػػػػػػػوؿ أمػػػػػػػػػػاـ محكمػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتقمة 

 .(1)ومحايدة

يػػػػػػة معتبػػػػػػرة لسػػػػػػليف الػػػػػػرأت هميػػػػػػة وحماتتػػػػػػولي منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة اهتمامػػػػػػا بػػػػػػال  األ
الػػػػػذت تعرفػػػػػه عمػػػػػ  انػػػػػه ننذلػػػػػؾ ال ػػػػػ ص الػػػػػذت يسػػػػػلف أو تفػػػػػرض عميػػػػػه قيػػػػػود ماديػػػػػة بسػػػػػبب و 

معتقداتػػػػػػػه السياسػػػػػػػية أو الدينيػػػػػػػة أو  يرهػػػػػػػا مػػػػػػػف المعتقػػػػػػػدات النابعػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػميرق أو لسػػػػػػػبب 
األصػػػػػػؿ العرقػػػػػػي أو اللػػػػػػنس أو الم ػػػػػػة أو األصػػػػػػؿ الػػػػػػوطني أو انلتمػػػػػػاعي أو انقتصػػػػػػادت أو 

 ت  و   م ر ، ممف لـ يست دموا العنؼ أو يدعوا إل  العنؼ و الكراهية. المولد أو أ

، كبيػػػػػػػرة عمػػػػػػػ  الملتمػػػػػػػ  الػػػػػػػدولي بأكممػػػػػػػهفتمػػػػػػػارس منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة  ػػػػػػػ وطات 
عمػػػػ   ػػػػرورة إطػػػػالؽ سػػػػراح سػػػػلناء الػػػػرأت  فػػػػورا بػػػػال قيػػػػد أو  ػػػػرط ، فبمولػػػػب القػػػػانوف الػػػػدولي 

لمحكومػػػػػات احتلػػػػػاز هػػػػػؤنء األ ػػػػػ اص  ومبػػػػػادئ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف و حرياتػػػػػه األساسػػػػػية ن يحػػػػػؽ
 .(2) ألنهـ بسبب معتقداتهـ أو هوياتهـ ، وليس نرتكابهـ أت  لريمة

السػػػػػػػػلناء  ومػػػػػػػػف الػػػػػػػػؿ تعزيػػػػػػػػز وحمايػػػػػػػػة حقػػػػػػػػوؽ السػػػػػػػػلناء سػػػػػػػػواء سػػػػػػػػلناء الػػػػػػػػرأت  أو
ا ػػػػػػػؿ ، تقػػػػػػػـو منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة بالزيػػػػػػػارات الميدانيػػػػػػػة أت  زيػػػػػػػارات تفتي ػػػػػػػية دالسياسػػػػػػػييف

  ومعرفػػػػػػػػة مػػػػػػػػد  تطػػػػػػػػابؽ إلػػػػػػػػراءات السػػػػػػػػلف ،األو ػػػػػػػػاعالحقػػػػػػػػائؽ و السػػػػػػػػلوف لموقػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػ  

                                                           

 . نظ األمانة الدوليةظ لند94ظ 30ظ 20 صدليل المحاكمام العادلةظ مطبوعام مندمة العفو الدوليةظ رق(1) 

اعتمدم ونشرم على الم  بموجب قرار الجمعية العامدة لألمدص المتحددة  ¸المبادت األساسية لمعاملة السجناء (2) 

 . 1990كانون األول / ديسمبر  14المةرخ اي  45/111
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ولموقػػػػػوؼ عمػػػػػ  اننتهاكػػػػػات و التلػػػػػاوزات ال طيػػػػػرة الواقعػػػػػة عمػػػػػ   والحيػػػػػاة لسػػػػػليف انعتقػػػػػادات
 سلناء العالـ.

يلػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػوف المفت ػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػتقميف عػػػػػػػػف  ػػػػػػػػ وطات السػػػػػػػػمطات المسػػػػػػػػؤولية عػػػػػػػػف 
و التحقيػػػػػؽ التػػػػػاب  لمنظمػػػػػة العفػػػػػو  أمػػػػػاكف انعتقػػػػػاؿ المػػػػػراد تفتي ػػػػػها واف يتػػػػػألؼ فريػػػػػؽ التفتػػػػػيش

يػػػػػداف الطػػػػػب الدوليػػػػػة مػػػػػف أع ػػػػػاء لهػػػػػـ  بػػػػػرة فػػػػػي ميػػػػػداف الق ػػػػػاء و محامػػػػػاة الػػػػػدفاع ، وفػػػػػي م
( و يلػػػػب أف يػػػػتمكف المفت ػػػػوف مػػػػف زيػػػػارة لميػػػػ  األمػػػػاكف التػػػػي يحػػػػـر )اللسػػػػماني و النفسػػػػاني

فيهػػػػػػػا األ ػػػػػػػ اص مػػػػػػػف حػػػػػػػريتهـ بمػػػػػػػا فيهػػػػػػػا السػػػػػػػلوف ومراكػػػػػػػز ال ػػػػػػػرطة ومراكػػػػػػػز انعتقػػػػػػػاؿ  و 
مؤسسػػػػػات األمػػػػػراض النفسػػػػػية و أمػػػػػاكف انعتقػػػػػاؿ فػػػػػي معسػػػػػكرات اللػػػػػيش أف يػػػػػتمكف المفت ػػػػػوف 

 . ات الميدانية في لو مف السرعة والسرية بمساعدة السمطات الرسميةمف القياـ بالزيار 

وفػػػػي األ يػػػػر يلػػػػػب عمػػػػ  مفت ػػػػي منظمػػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة إصػػػػػدار تقػػػػارير عمنيػػػػة حػػػػػوؿ 
مػػػػ  ة و تتما ػػػػ  إليهػػػػا سػػػػواء كانػػػػت ظػػػػروؼ السػػػػلوف فػػػػي بمػػػػد معػػػػيف مالئمػػػػ النتػػػػائج المتوصػػػػؿ

 المعايير الدولية لمسلوف أو كانت منتهكة لحقوؽ السليف و انتفاقيات الدولية.

حمايججججججة منظمججججججة العفججججججو الدوليججججججة لحقججججججوق اإلنسججججججان أثنججججججام الحججججججرب   -المطمججججججب الثججججججاني :
 والنزاعات المسمحة.

قػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وحرياتػػػػػه األساسػػػػػية مػػػػػف  ػػػػػالؿ ، تهػػػػػتـ منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة بحمايػػػػػة ح
حمايػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وقػػػػػت الحػػػػػرب و حمايتهػػػػػا أثنػػػػػاء النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة ، عممػػػػػا أف مفهػػػػػـو 
الحػػػرب فػػػي القػػػانوف الػػػدولي هػػػو انػػػدنع نػػػزاع عسػػػكرت مسػػػمال مػػػا بػػػيف   صػػػيف مػػػف أ ػػػ اص 

مػػػػػا بػػػػػيف دولػػػػػة  القػػػػػانوف الػػػػػدولي العػػػػػاـ سػػػػػواء كانػػػػػت الحػػػػػرب بػػػػػيف دولػػػػػة و أو  و دولػػػػػة و ب و أو
ومنظمػػػػػة دوليػػػػػة مثػػػػػؿ قػػػػػوات حفػػػػػظ السػػػػػالـ التابعػػػػػة لهيئػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة أو مثػػػػػؿ قػػػػػوات حمػػػػػؼ 

 ال ماؿ األطمسي و الناتوو.

أمػػػػا عػػػػف فكػػػػرة حمايػػػػة منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وقػػػػت النزاعػػػػات المسػػػػمحة 
ة دا ػػػػؿ إقمػػػػيـ و التػػػػي يقصػػػػد بهػػػػا نػػػػزاع مسػػػػمال يقػػػػ  بػػػػيف الدولػػػػة و اللماعػػػػات المسػػػػمحة السياسػػػػي

الدولػػػػػػػة ، وهػػػػػػػدق اللماعػػػػػػػات السياسػػػػػػػية المسػػػػػػػمحة ن تعتبػػػػػػػر   صػػػػػػػا مػػػػػػػف أ ػػػػػػػ اص القػػػػػػػانوف 
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الػػػػػدولي العػػػػػاـ و بالتػػػػػالي هػػػػػدا النػػػػػزاع المسػػػػػمال ليعتبػػػػػر ظػػػػػاهرة حػػػػػرب ألنػػػػػه واقػػػػػ  تحػػػػػت السػػػػػيادة 
 الوطنية لمدولة.

تسػػػػػع  منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة إلػػػػػ  حمايػػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف عبػػػػػر م تمػػػػػؼ األقػػػػػػاليـ و 
لظػػػػػروؼ، سػػػػواء فػػػػػي أوقػػػػػات السػػػػمـ ، أو فػػػػػي أوقػػػػػات الحػػػػرب ولهػػػػػدق األسػػػػػباب تكثػػػػػؼ فػػػػي كػػػػػؿ ا

لهودهػػػػػا فػػػػػي ملػػػػػاؿ الحمايػػػػػة  اصػػػػػة فػػػػػي وقػػػػػت الحػػػػػرب ، فتقػػػػػـو بمعار ػػػػػة نقػػػػػؿ األسػػػػػمحة و 
المعػػػػدات العسػػػػكرية إلػػػػ  البمػػػػداف و األقػػػػاليـ التػػػػي تنتهػػػػؾ فيهػػػػا حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف بصػػػػورة  طيػػػػرة 

تػػػػػؤدت حتمػػػػػا إلػػػػػ  ارتكػػػػػاب لػػػػػرائـ ب ػػػػػعة فػػػػػي  ، نف كثػػػػػرة انت ػػػػػار األسػػػػػمحة فػػػػػي زمػػػػػف الحػػػػػرب
مثػػػػؿ لػػػػرائـ اإلبػػػػادة و اللػػػػرائـ  ػػػػد اإلنسػػػػانية  (1) حػػػػؽ الب ػػػػر و اصػػػػة ارتكػػػػاب اللػػػػرائـ الدوليػػػػة

 و لرائـ الحرب و لريمة العدواف .

تحػػػػػث منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة حكومػػػػػات العػػػػػالـ عمػػػػػ  اعتمػػػػػاد وتنفيػػػػػذ قػػػػػوانيف وتعميمػػػػػات 
تحظػػػػػر تصػػػػػدير األسػػػػػمحة مػػػػػا لػػػػػـ تتػػػػػوافر أدلػػػػػة معقولػػػػػة عمػػػػػ  أف هػػػػػدق األسػػػػػمحة لػػػػػف تسػػػػػهـ فػػػػػي 
ارتكػػػػػػاب انتهاكػػػػػػات لسػػػػػػيمة لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف ، أو لػػػػػػرائـ  ػػػػػػد اإلنسػػػػػػانية ، أو لػػػػػػرائـ حػػػػػػرب 

ف مػػػػػػػف المنظمػػػػػػػات الحكوميػػػػػػػة همػػػػػػػا : منظمػػػػػػػة و ولهػػػػػػػدا بػػػػػػػدأت المنظمػػػػػػػة بالتعػػػػػػػاوف مػػػػػػػ  اثنػػػػػػػي
أوكسػػػػػػفاـ و و و  ػػػػػػبكة التحػػػػػػرؾ الػػػػػػدولي ب صػػػػػػوص األسػػػػػػمحة الصػػػػػػ يرة و حممػػػػػػة عالميػػػػػػة لمحػػػػػػد 

 (2) 8118مف األسمحة في أكتوبر 

وعمػػػػػ  مسػػػػػتو  دولػػػػػي تهػػػػػدؼ هػػػػػذق الحممػػػػػة إلػػػػػ  حػػػػػث الحكومػػػػػات عمػػػػػ  و ػػػػػ  معاهػػػػػدة 
نقػػػػؿ األسػػػػمحة إلػػػػ  أت إقمػػػػيـ مػػػػف  دوليػػػػة لمنػػػػ  تلػػػػارة األسػػػػمحة، تمػػػػـز الػػػػدوؿ و الحكومػػػػات بعػػػػدـ

 العالـ إذا كاف مف المحتمؿ أف تست دـ في ارتكاب انتهاكات لسيمة لحقوؽ اإلنساف.

و ػػػػػػػ  نػػػػػػػص معاهػػػػػػػدة دوليػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ تلػػػػػػػارة   وعممػػػػػػػت منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة عمػػػػػػػ 
األسػػػػػػمحة وواصػػػػػػمت أي ػػػػػػا حممتهػػػػػػا مػػػػػػف الػػػػػػؿ فػػػػػػرض رقابػػػػػػة وطنيػػػػػػة صػػػػػػارمة عمػػػػػػ  المتػػػػػػالرة 

                                                           

القداهرة  ¸دار النهضة العربيدة  ¸دراسة تحليلية و تطبيقية  ¸الجريمة الدولية  ¸د. حسنين إبراهيص صالف عبيد (1) 

 . 20ص  ¸1979

 األمانة العامة لندن انجلترا 2005لمندمة العفو الدولية لسنة اندر التقرير السنون   (2)
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اسػػػػػػػػت دامها ونظمػػػػػػػػت التماعػػػػػػػػا دوليػػػػػػػػا لم بػػػػػػػػراء فػػػػػػػػي ملػػػػػػػػاؿ المعػػػػػػػػدات بالمعػػػػػػػػدات األمنيػػػػػػػػة و 
  بيرا دوليا. 81ح رق   8118األمنية ومن  التعذيب ، في لندف في  هر أكتوبر 

وقػػػػػدمت المنظمػػػػػة مقترحػػػػػات إلػػػػػ  المفو ػػػػػية األوروبيػػػػػة لصػػػػػيا ة قػػػػػانوف يمنػػػػػ  المتػػػػػالرة 
  الػػػػػػدوؿ ال مػػػػػػس إلػػػػػػ 8118بالمعػػػػػػدات األمنيػػػػػػة و ألهػػػػػػزة التعػػػػػػذيب ، وصػػػػػػدرت فػػػػػػي ديسػػػػػػمبر 

ع ػػػػر األع ػػػػاء مسػػػػودة نظػػػػاـ لالتحػػػػاد األوروبػػػػي يحكػػػػـ هػػػػدق التلػػػػارة و سػػػػاعدت مػػػػ  تحػػػػالؼ 
المنظمػػػػػات  يػػػػػر الحكوميػػػػػة لنسػػػػػمحة الصػػػػػ يرة عمػػػػػ  اسػػػػػتحداث وظيفػػػػػة مقػػػػػرر األمػػػػػـ المتحػػػػػدة 
باألسػػػػمحة الصػػػػ يرة وقامػػػػت بحممػػػػة ب ػػػػاف العمػػػػؿ العسػػػػكرت فػػػػي إقمػػػػيـ إفريقيػػػػا اللنوبيػػػػة ، حيػػػػث 

وزع عمػػػػػ  المسػػػػػتو  الػػػػػدولي وعقػػػػػدت ور ػػػػػات عمػػػػػؿ مػػػػػ  األع ػػػػػاء المنظمػػػػػة أصػػػػػدرت تقريػػػػػرا 
فػػػػػػػػي اإلقمػػػػػػػػيـ ب ػػػػػػػػرض بنػػػػػػػػاء الػػػػػػػػوعي بمعػػػػػػػػايير حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف المتعمقػػػػػػػػة بالعمػػػػػػػػؿ العسػػػػػػػػكرت 
وأسػػػػهمت فػػػػي تقاريرهػػػػا ب ػػػػأف الحػػػػرب الكيماويػػػػة والبيولوليػػػػة ن ػػػػرق مركػػػػز تسػػػػوية النزاعػػػػات فػػػػي 

 لنوب إفريقيا. 

 يف أساسيتيف تتمثالف فيما يمي:ونعالج هذا المفهـو مف  الؿ نقطت
 األسمحة التي ن تميز. -
 الهلمات بال تمييز. -

أمػػػػا عػػػػف األسػػػػمحة التػػػػي ن تميػػػػز، فػػػػاف منظمػػػػة العفػػػػو الدولػػػػة تعػػػػارض تصػػػػني  أسػػػػمحة 
الحػػػػػرب التػػػػػي ن تميػػػػػز بطبيعتهػػػػػا ، كمػػػػػا تعػػػػػارض نقمهػػػػػا و اسػػػػػت دامها فػػػػػي  ػػػػػت  أنحػػػػػاء العػػػػػالـ 

اصػػػػة بحظػػػػر األل ػػػػاـ األر ػػػػية الم ػػػػادة لنفػػػػراد ولػػػػد  وتػػػػدعـ المنظمػػػػة الحمػػػػالت الدوليػػػػة ال 
الملنػػػػة التنفيذيػػػػة الدوليػػػػة صػػػػالحية الػػػػدعوة و التنفيػػػػذ بفػػػػرض الحظػػػػر عمػػػػ  أت ة أسػػػػمحة يتبػػػػيف 
أنهػػػػػػػا ن تميػػػػػػػز ، وظهػػػػػػػر نوعػػػػػػػاف مػػػػػػػف األسػػػػػػػمحة التقميديػػػػػػػة المر ػػػػػػػحة لمحظػػػػػػػر همػػػػػػػا : القنابػػػػػػػؿ 

دعػػػػػػػػت  8111وفػػػػػػػػي لويميػػػػػػػػة  ،(1)العنقوديػػػػػػػػة واألسػػػػػػػػمحة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػت دـ اليورانيػػػػػػػػـو المسػػػػػػػػتنفد
منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة و المنظمػػػػات الدوليػػػػة إلػػػػ  حظػػػػر هػػػػدا النػػػػوع مػػػػف األسػػػػمحة بػػػػالقرب مػػػػف 
المراكػػػػػز المأهولػػػػػة بالسػػػػػكاف و إلػػػػػ  إلػػػػػراء تحقيقػػػػػات مسػػػػػتقمة فػػػػػي الم ػػػػػاطر البيئيػػػػػة و الصػػػػػحية 

                                                           

د . عبددد الكددريص علددوانظ الوسدديط اددي القددانون الدددولي العدداص ظ حقددوق اإلنسددان ظ مكتبددة دار الثقااددة ظ عمددان ظ  (1)

2004 
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 8111المحتممػػػػة التػػػػػي تنػػػػػتج عػػػػػف أسػػػػػمحة اليورانيػػػػػـو المسػػػػػتنفد واألسػػػػػمحة النوويػػػػػة وفػػػػػي أكتػػػػػوبر 
 دعت منظمة العفو الدولية الملتم  الدولي إل  إعالف وقؼ است داـ القنابؿ العنقودية.

مػػػػػػػف البرتوكػػػػػػػوؿ اإل ػػػػػػػافي األوؿ  21وأمػػػػػػػا عػػػػػػػف الهلمػػػػػػػات بػػػػػػػال تمييػػػػػػػز فػػػػػػػاف المػػػػػػػادة 
تعبػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف الهلمػػػػػػػػػات التػػػػػػػػي ن تميػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػيف األهػػػػػػػػػداؼ و  1686نتفاقيػػػػػػػػات لنيػػػػػػػػػؼ لعػػػػػػػػػاـ 

ات المسػػػػمحة بأنهػػػػا هلمػػػػات و بػػػػال تميػػػػز و ، وتمنػػػػ  الهلمػػػػات  يػػػػر المتناسػػػػبة التػػػػي ت ػػػػنها القػػػػو 
كػػػػال النػػػػوعيف مػػػػف الهلمػػػػات لهػػػػدا تعػػػػارض منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة كػػػػؿ الهلمػػػػات التػػػػي توصػػػػؼ 
بأنهػػػػػا ن تميػػػػػز عنػػػػػدما ن تت ػػػػػذ القػػػػػوات العسػػػػػكرية التػػػػػدابير ال ػػػػػرورية المطموبػػػػػة لمتميػػػػػز بػػػػػيف 

هلمػػػػػػػػات و بػػػػػػػػيف المقػػػػػػػػاتميف المػػػػػػػػدنييف و األهػػػػػػػػداؼ المدنيػػػػػػػػة أت  األهػػػػػػػػداؼ  يػػػػػػػػر القانونيػػػػػػػػة لم
 واألهداؼ  العسكرية أت  األهداؼ القانونية.

 التنديد بالجرائم الدولية و التدخل الدولي المسمح غير المشروع
يقصػػػػػد باللريمػػػػػة الدوليػػػػػة هػػػػػي كػػػػػؿ فعػػػػػؿ يمػػػػػس بمصػػػػػمحة الملتمػػػػػ  الػػػػػدولي ، أو تمػػػػػؾ 

التػػػػػػي تنػػػػػػدد بهػػػػػػا  األفعػػػػػػاؿ التػػػػػػي تمػػػػػػس مبػػػػػػادئ القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي العػػػػػػاـ، وهػػػػػػذق اللػػػػػػرائـ الدوليػػػػػػة
منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة تتمثػػػػػؿ فػػػػػي لػػػػػرائـ اإلبػػػػػادة و لػػػػػرائـ  ػػػػػد اإلنسػػػػػانية و لػػػػػرائـ الحػػػػػرب و 

 لريمة العدواف.

ومػػػػػػف المتعػػػػػػػارؼ عميػػػػػػػه دوليػػػػػػػا أف التػػػػػػػد ؿ الػػػػػػػدولي المسػػػػػػػمال هػػػػػػػو اسػػػػػػػتعماؿ القػػػػػػػوة فػػػػػػػي 
وتحػػػػت  العالقػػػػات الدوليػػػػة أثنػػػػاء النزاعػػػػات المسػػػػمحة ون يػػػػتـ إن فػػػػي إطػػػػار هيئػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة

رعايتهػػػػا وسػػػػمطتها ومسػػػػؤوليتها الدوليػػػػة ، هػػػػدا مػػػػف لهػػػػة ومػػػػف لهػػػػة أ ػػػػر  ، ن يكمػػػػف الملػػػػوء 
إلػػػػ  اسػػػػت داـ التػػػػد ؿ الػػػػدولي المسػػػػمال  ػػػػد دولػػػػة معينػػػػة إن بعػػػػد الملػػػػوء إلػػػػ  أسػػػػس التسػػػػوية 

 السممية لممنازعات الدولية .

 التنديد بالجرائم الدولية.
باعتبػػػػػػػػار أف القػػػػػػػػانوف اللنػػػػػػػػائي الػػػػػػػػدولي فػػػػػػػػرع مػػػػػػػػف فػػػػػػػػروع القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي العػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػه 
 صػػػػػػائص معينػػػػػػة فػػػػػػي مقػػػػػػدمتها الصػػػػػػفة العرفيػػػػػػة لقواعػػػػػػدق وتعتبػػػػػػر الدراسػػػػػػة التاري يػػػػػػة لملػػػػػػرائـ 

 12الدوليػػػػػػة الدا مػػػػػػة  ػػػػػػمف ا تصػػػػػػاص المحكمػػػػػػة اللنائيػػػػػػة الدوليػػػػػػة لػػػػػػنص المػػػػػػادة ال امسػػػػػػة 
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صػػػػػاص المحكمػػػػػة محػػػػػدد بػػػػػاللرائـ اللػػػػػد  طيػػػػػرة التػػػػػي مػػػػػف القػػػػػانوف األساسػػػػػي لممحكمػػػػػة وإف ا ت
تمػػػػػػس الملموعػػػػػػة الدوليػػػػػػة وهػػػػػػي لريمػػػػػػة اإلبػػػػػػادة و لػػػػػػرائـ  ػػػػػػد اإلنسػػػػػػانية ولػػػػػػرائـ الحػػػػػػرب و 

 . (1) لريمة العدواف

ودراسػػػػػة هػػػػػذق اللػػػػػرائـ ذات أهميػػػػػة كبػػػػػر  ودلػػػػػؾ لمعرفػػػػػة نيػػػػػة وا ػػػػػعي هػػػػػدا النظػػػػػاـ فػػػػػي 
ية يلػػػػػب سػػػػػاس أنهػػػػػا تهػػػػػدد اإلنسػػػػػانا تيػػػػػار هػػػػػذق اللػػػػػرائـ واعتبارهػػػػػا لػػػػػرائـ لػػػػػد  طيػػػػػرة عمػػػػػ  أ

نزاؿ العقاب ب دة عم  مرتكبهامكافحتها و   .(2) ا 

وتػػػػػػر  منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة مػػػػػػف  ػػػػػػالؿ مبػػػػػػادئ القػػػػػػانوف اللنػػػػػػائي الػػػػػػدولي أف لريمػػػػػػة 
إبػػػػػػادة اللػػػػػػنس الب ػػػػػػرت  صػػػػػػائص محػػػػػػددة فالمقصػػػػػػود منهػػػػػػا الفعػػػػػػؿ اإللرامػػػػػػي الػػػػػػذت يرتكػػػػػػب 

بػػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػػ  صػػػػػػػػفتها الوطنيػػػػػػػػة أو  بقصػػػػػػػػد الق ػػػػػػػػاء كميػػػػػػػػا أو لزئيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  لماعػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػرية
 . العنصرية أو اللنسية أو الدينية

وفػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػػػدد نػػػػػػػػػػذكر الػػػػػػػػػػرأت  انست ػػػػػػػػػػارت لمحكمػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػدؿ الدوليػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػاريد 
حػػػػػوؿ مسػػػػػالة مػػػػػا إذا اعتبػػػػػرت بعػػػػػض األفعػػػػػاؿ اإللراميػػػػػة إبػػػػػادة اللػػػػػنس الب ػػػػػرت ،  12/17/69

ب إثبػػػػػات نيػػػػػة اإلفنػػػػػاء حيػػػػػث صػػػػػرحت المحكمػػػػػة باعتبارهػػػػػا لريمػػػػػة إبػػػػػادة اللػػػػػنس الب ػػػػػرت يلػػػػػ
 لملموعة معينة و لنسباب المذكورة.

، فتػػػػػػر  منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة حسػػػػػػب نػػػػػػص المػػػػػػادة  أمػػػػػػا عػػػػػػف اللػػػػػػرائـ  ػػػػػػد اإلنسػػػػػػانية
مػػػػػف القػػػػػانوف األساسػػػػػي لممحكمػػػػػة اللنائيػػػػػة الدوليػػػػػة برومػػػػػا و يقصػػػػػد بػػػػػاللرائـ  ػػػػػد  17السػػػػػابعة 

تكبػػػػػة فػػػػػي إطػػػػػار هلػػػػػـو  ػػػػػامؿ أو اإلنسػػػػػانية بمولػػػػػب هػػػػػدا القػػػػػانوف إحػػػػػد  األفعػػػػػاؿ التاليػػػػػة المر 
 منظـ  د المدنييف أو ملموعة مف المدنييف.

لقػػػػػد حػػػػػددت هػػػػػدق المػػػػػادة السػػػػػابعة متػػػػػ  نكػػػػػوف أمػػػػػاـ لريمػػػػػة  ػػػػػد اإلنسػػػػػانية مػػػػػف حيػػػػػث  
صػػػػاص الق ػػػػائي فيهػػػػا لمق ػػػػاء تركيبهػػػػا وقػػػػد أبعػػػػدت األعمػػػػاؿ الفرديػػػػة اننفراديػػػػة وتركػػػػت ان ت

                                                           

مةتمر األمص  من قانون روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةظ اعتمد من قبل 05اندر إلى المادة الخامسة  (1)

 .17/06/94المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية اي 

معاقبدة مرتكبدي الجدرائص ضدد اإلنسدانيةظ  ديدوان المطبوعدام  ¸عبد القادر البقيرامظ العدالة الجنائيدة الدوليدة  (2)

 2005الجامعيةظ الساحة المرك يةظ بن عكنونظ الج ائرظ الطبعة األولى سنة 
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مػػػػػة إبػػػػػادة اللػػػػػنس الب ػػػػػرت حيػػػػػث يمكننػػػػػا وهػػػػػي مػػػػػف اللػػػػػرائـ األوسػػػػػ  نطاقػػػػػا مػػػػػف لري الػػػػػوطني
القػػػػػوؿ بػػػػػاف لريمػػػػػة إبػػػػػادة اللػػػػػنس الب ػػػػػرت هػػػػػي نػػػػػوع مػػػػػف أنػػػػػواع اللػػػػػرائـ  ػػػػػد اإلنسػػػػػانية أمػػػػػا 

 العكس فهو  ير صحيال عم  اإلطالؽ.

لػػػػرائـ التػػػػي تعتبرهػػػػا مػػػػف ا طػػػػر الكمػػػػا تعػػػػارض منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة لػػػػرائـ الحػػػػرب، و  
مػػػػػف القػػػػانوف األساسػػػػػي  12المػػػػػادة الثامنػػػػة ، ولقػػػػد نصػػػػػت عميهػػػػا الدوليػػػػة عمػػػػػ  حقػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف

لمعاهػػػػػػػدات لنيػػػػػػػؼ لممحكمػػػػػػػة اللنائيػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة ، وقسػػػػػػػمتها إلػػػػػػػ  أفعػػػػػػػاؿ  طيػػػػػػػرة تعػػػػػػػد  رقػػػػػػػا 
و البروتوكػػػػػػػػػػونف الممحقػػػػػػػػػػاف  18/12/1686انتفاقيػػػػػػػػػػات األربػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػي  وقػػػػػػػػػػانوف نهػػػػػػػػػػات، أت

 .17/18/1672ود ال حيز النفاد في  12/19/1677المؤر اف في 

العفػػػػػو الدوليػػػػػة لريمػػػػػة العػػػػػدواف و التػػػػػي عرفتهػػػػػا المػػػػػادة ال امسػػػػػة كمػػػػػا تعػػػػػارض منظمػػػػػة  
مػػػػػػف القػػػػػػانوف األساسػػػػػػي لممحكمػػػػػػة اللنائيػػػػػػة الدوليػػػػػػة بػػػػػػاف العػػػػػػدواف يعػػػػػػد لريمػػػػػػة دوليػػػػػػة، ولهػػػػػػذق 
األسػػػػػباب تمػػػػػارس منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة  ػػػػػ وطات  ػػػػػديدة عمػػػػػ  الػػػػػدوؿ و الحكومػػػػػات ، كمػػػػػا 

نوف الػػػػػػدولي اإلنسػػػػػػاني أت  مرتكبػػػػػػي تػػػػػػدعو المنظمػػػػػػة إلػػػػػػ  المتابعػػػػػػة الق ػػػػػػائية لملرمػػػػػػي القػػػػػػا
لػػػػرائـ اإلبػػػػادة ، ولػػػػرائـ  ػػػػد اإلنسػػػػانية ، ولػػػػرائـ الحػػػػرب ، ولريمػػػػة العػػػػدواف وتسػػػػميط العقػػػػاب 

نف مػػػػػف رؤيػػػػػة ودور منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة القيػػػػػاـ بػػػػػالحمالت و التحركػػػػػات الدوليػػػػػة  (1)عمػػػػػيهـ 
يػػػػػػػة أو منػػػػػػػ  وقػػػػػػػوع و المعار ػػػػػػػة و التنديػػػػػػػد ال ػػػػػػػديديف بهػػػػػػػدق اللػػػػػػػرائـ الدوليػػػػػػػة مػػػػػػػف الػػػػػػػؿ حما

السػػػػػالمة العقميػػػػػة سػػػػػواء فػػػػػي وؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي السػػػػػالمة اللسػػػػػدية و انتهاكػػػػػات لسػػػػػيمة عمػػػػػ  حقػػػػػ
 وقت السمـ أو الحرب.

 التنديد بالتدخل الدولي المسمح غير المشروع.

تعتبػػػػر منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة أف كػػػػػؿ تػػػػػد ؿ دولػػػػػي مسػػػػػمال ن يمػػػػػر و ن يحتػػػػػـر مبػػػػػادئ  
األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة يعتبػػػػػػػر تػػػػػػػد ال دوليػػػػػػػا مسػػػػػػػمحا  يػػػػػػػر م ػػػػػػػروعا، و بالتػػػػػػػالي توالهػػػػػػػه المنظمػػػػػػػة 

                                                           

(1)Gallo Blndine KOUDOU – Magistrat  Abidjan (cote d’ivoire), ministère et impunité 

des crimes internationaux, revue droits fondamentaux, janvier 2005. 

-www.droitsfondamentaux.org  

http://www.droits-/
http://www.droits-/


45 

بالمعار ػػػػػة و التنديػػػػػد، ألف المبػػػػػدأ العػػػػػاـ حسػػػػػب منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة  فػػػػػي القػػػػػانوف الػػػػػدولي 
عاتهػػػػا بػػػػالطرؽ السػػػػممية وتمتنػػػػ  عػػػػف الملػػػػوء إلػػػػ  الحػػػػرب ػ أف تمتػػػػـز كػػػػؿ الػػػػدوؿ بتسػػػػوية مناز 

 التد ؿ المسمال ػ في عالقاتها الدولية.

وحسػػػػب منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة أنػػػػػه كممػػػػػا كػػػػػاف النػػػػػزاع الػػػػػدولي سياسػػػػػيا يلػػػػػب اسػػػػػتعماؿ  
الوسػػػػػائؿ الدبموماسػػػػػية فػػػػػي تسػػػػػويته سػػػػػمميا، وهػػػػػي وسػػػػػائؿ ا تياريػػػػػة يتفػػػػػؽ الطرفػػػػػاف المتنازعػػػػػاف 

  .(1)ؿ المفاو ات والمساعي الحميدة عم  استعمالهما مث

إن أف منظمػػػػػػػػة العفػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػة ن تػػػػػػػػدعـ و ن تعػػػػػػػػارض التػػػػػػػػد ؿ الػػػػػػػػدولي المسػػػػػػػػمال إن 
أنهػػػػػا تقػػػػػـو بالتنديػػػػػد باننتهاكػػػػػات ال طيػػػػػرة التػػػػػي ترتكبهػػػػػا هػػػػػدق القػػػػػوات األمميػػػػػة ) قػػػػػوات حفػػػػػظ 

ـ المتحػػػػػدة السػػػػالـ ( فػػػػي حػػػػؽ المػػػػدنييف،  ومػػػػف بػػػػيف األمثمػػػػػة عمػػػػ  دلػػػػؾ مػػػػا فعمتػػػػه قػػػػوات األمػػػػ
، عنػػػػػػدما قامػػػػػػت األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة بقتػػػػػػؿ  و 1662و 1668فػػػػػي الصػػػػػػوماؿ فػػػػػػي الفتػػػػػػرة مػػػػػػا بػػػػػػيف 
 تعسفية.بينهـ نساء وأطفاؿ بصورة ب عة و  اعتقاؿ مئات المدنييف الصومالييف مف

كمػػػػػا نػػػػػددت منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة فػػػػػي تقاريرهػػػػػا اإل باريػػػػػة و السػػػػػنوية، بمػػػػػا قامػػػػػت بػػػػػه 
ننتهاكاتهػػػػػػا لحقػػػػػػػوؽ ¸ ػػػػػػػماؿ األطمسػػػػػػي ) النػػػػػػػاتو( فػػػػػػي كوسػػػػػػػوفو  القػػػػػػوات العسػػػػػػػكرية لمنظمػػػػػػة 

اإلنسػػػػانية لممسػػػػمميف و أعربػػػػت عػػػػف اسػػػػتيائها مػػػػف انسػػػػتلابة فػػػػي ملػػػػاؿ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف مثػػػػؿ 
لػػػػػرائـ اإلبػػػػػادة اللماعيػػػػػة فػػػػػي ونػػػػػداؿ، وقتػػػػػؿ منؼ المػػػػػدنييف األكػػػػػراد عمػػػػػ  أيػػػػػدت قػػػػػوات األمػػػػػف 

 (2)القوات الروسية في ال ي اف التركية وكداؿ اننتهاكات ال طيرة التي ارتكبتها

 

 

 

                                                           

(1)Jean Salmon, manuel de droit diplomatique les fonctions des missions 

diplomatiques, édition DELTA, librairie le point jadéite – el – metn, LIBAN, 96 (p 

103). 

 www.amnesty.orgموقع مندمة العفو الدولية  اندر إلى )2(

http://www.amnesty.org/
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 حقوق اإلنسان تعزيزدور منظمجة العفجو الدوليجة في 

  المقدمة

أصػػػػػبحت وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ و انتصػػػػػاؿ أهػػػػػـ اآلليػػػػػات الفعالػػػػػة فػػػػػي ن ػػػػػر ثقافػػػػػة حقػػػػػػوؽ 
 اإلنساف وحرياته في الملتم  المدني.

وعمػػػػػػ  هػػػػػػذا األسػػػػػػاس، تلعػػػػػػؿ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة أن ػػػػػػطة ترقيػػػػػػة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف  
قائمػػػػػػة عمػػػػػػ  العمػػػػػػؿ بتكنولوليػػػػػػا اإلعػػػػػػالـ و انتصػػػػػػاؿ و انهتمػػػػػػاـ بمنػػػػػػاهج التعمػػػػػػيـ و التكػػػػػػويف 
وحػػػػػػث الحكومػػػػػػات عمػػػػػػ  إدمػػػػػػاج حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف  ػػػػػػمف منػػػػػػاهج التعمػػػػػػيـ نظػػػػػػرا لفعاليتػػػػػػه فػػػػػػي 

 ملاؿ زيادة الوعي الثقافي. 

منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة تسػػػػع  فػػػػي ترقيػػػػة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف و ن ػػػػرها إلػػػػ  لقػػػػد أصػػػػبحت 
 . است داـ وسائؿ اإلعالـ وانتصاؿ كأهـ العوامؿ المساعدة عم  احتراـ حقوؽ اإلنساف

 العمل اإلعالمي لمنظمة العفو الدولية -المطمب االول :

الدوليػػػػػة يعتبػػػػػر العمػػػػػؿ اإلعالمػػػػػي أحػػػػػد أقػػػػػو  الوسػػػػػائؿ التػػػػػي تسػػػػػت دمها منظمػػػػػة العفػػػػػو  
مػػػػػػػف ألػػػػػػػؿ ترقيػػػػػػػة حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف وزيػػػػػػػادة الػػػػػػػوعي ببواعػػػػػػػث قمقهػػػػػػػا، إذ بواسػػػػػػػطة هػػػػػػػذا العمػػػػػػػؿ 
اإلعالمػػػػػػي تسػػػػػػتطي  لػػػػػػذب الػػػػػػدعـ لعممهػػػػػػا وال ػػػػػػػ ط عمػػػػػػ  الحكومػػػػػػات التػػػػػػي تنتهػػػػػػؾ حقػػػػػػػوؽ 
اإلنسػػػػػاف، كمػػػػػا يمعػػػػػب اإلعػػػػػالـ و انتصػػػػػاؿ دورا مهمػػػػػا فػػػػػي حركيػػػػػة منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة مػػػػػف 

سػػػػػػػاف وتعزيزهػػػػػػػا و ترقيتهػػػػػػػا عبػػػػػػػر وسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ و ألػػػػػػػؿ  ػػػػػػػماف ن ػػػػػػػر ثقافػػػػػػػة حقػػػػػػػوؽ اإلن
 .انتصاؿ مثؿ الصحؼ و الملالت وعم   بكة اننترنت والبث في اإلذاعة والتمفزيوف

ف األ بػػػػػػار و إف اإلعػػػػػػالـ هػػػػػػو تزويػػػػػػد الػػػػػػرأت  العػػػػػػاـ الػػػػػػوطني الػػػػػػدولي بػػػػػػأكبر قػػػػػػدر مػػػػػػ
ه القيػػػػػػػػػػاـ بالتحقيقػػػػػػػػػػات الوا ػػػػػػػػػػحة عػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػػاف وحرياتػػػػػػػػػػالمعمومػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػحيحة و 

األ بػػػػار أو الحقػػػػائؽ يكػػػػوف هػػػػذق الصػػػػحة والدقػػػػة فػػػػي المعمومػػػػات و  األساسػػػػية، وبقػػػػدر مػػػػا تكػػػػوف
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اإلعػػػػالـ فػػػػي ذاتػػػػه سػػػػميما و قويػػػػا، لهػػػػذا يمػػػػـز عمػػػػ  اإلعػػػػالـ أف يكػػػػوف حػػػػرا فػػػػي الوصػػػػوؿ إلػػػػ  
 (1)ـ مصادر المعمومات والحقائؽ في لمي  أنحاء العال

العمػػػػػػؿ بتكنولوليػػػػػػا اإلعػػػػػػالـ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة ن ي ػػػػػػرج عػػػػػػف كونػػػػػػه و 
بن ػػػػر األفكػػػػار و األ بػػػػار أداة مػػػػف أدوات تحقيػػػػؽ أهػػػػداؼ المنظمػػػػة فػػػػي ترقيػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف 

ترقيػػػػػة حقػػػػػوؽ و  اإلقميميػػػػػة المهتمػػػػػة بحمايػػػػػةهير والػػػػػدوؿ والمنظمػػػػػات الدوليػػػػػة و اآلراء بػػػػػيف اللمػػػػػاو 
نتصػػػػػػػػاؿ الم تمفػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػحافة واإلذاعػػػػػػػػة و ػػػػػػػػبكات اننترنػػػػػػػػت بوسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ وااإلنسػػػػػػػػاف 

 . يرهاـ الدراسية والمعارض والحفالت و األياالعالمية والندوات العممية و المؤتمرات و 

أمػػػػػا عػػػػػف الوسػػػػػائؿ التكنولوليػػػػػة لالتصػػػػػاؿ التػػػػػي تعتمػػػػػد عميهػػػػػا منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة، 
و حرياتػػػػػػه األساسػػػػػػية ألف تعتبػػػػػػر مػػػػػػف أهػػػػػػـ العوامػػػػػػؿ المسػػػػػػاعدة عمػػػػػػ  ترقيػػػػػػة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف 

 انتصػاؿ هو الوسيمة 

التػػػػػػي تملػػػػػػأ إليهػػػػػػا المنظمػػػػػػات  يػػػػػػر الحكوميػػػػػػة بنقػػػػػػؿ المعمومػػػػػػات والحقػػػػػػائؽ و األ بػػػػػػار 
المتعمقػػػػة بحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف مػػػػف طػػػػرؼ المرسػػػػؿ إلػػػػ  المرسػػػػؿ إليػػػػه، سػػػػواء مػػػػف طػػػػرؼ المنظمػػػػة 

مطات و وعالقاتهػػػػػػػا إلػػػػػػػ  الػػػػػػػرأت العػػػػػػػاـ الػػػػػػػوطني والػػػػػػػدولي أو دا ػػػػػػػؿ هياكػػػػػػػؿ منظمػػػػػػػة مػػػػػػػ  السػػػػػػػ
 (2) المنظمات المهتمة بملاؿ حقوؽ اإلنساف

تصػػػػػػػػػاؿ، وتميػػػػػػػػػزت بالسػػػػػػػػػرعة والدقػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػت الحا ػػػػػػػػػر، تطػػػػػػػػػورت وسػػػػػػػػػائؿ انو 
دراسػػػػػػة س و اننترنػػػػػػت التػػػػػػي يمنهػػػػػػا تحميػػػػػػؿ و لو ػػػػػػوح كمحطػػػػػػات التمفػػػػػػاز و الهػػػػػػاتؼ و الفػػػػػػاكوا

رسالها عم  نطاؽ واس  وسري   .(3)م كالت و أو اع حقوؽ اإلنساف وبثها وا 

                                                           

سددعادة راغددب الخطيددبظ مدددخل إلددى الع قددام العامددة ظ دار المسدديرة للنشددر و التو يددع والطباعددةظ الطبعددة .د(1)

 . 139 ظ عمان األردنظ الصفحة2000األولى سنة 

عبددد الرفددور عبددد السدد صظ مبددادت الع قددام العامددةظ دار صددفاء للنشددر و التو يددعظ . يدداد محمددد الشددرمانظ د.د(2)

 . 63ظ عمان األردن الصفحة 2001الطبعة األولى 

ظ 2002بوسلطان محمدظ مبادت القانون الددولي العداصظ دار الردرب للنشدر و التو يدعظ وهدرانظ الج ائدرظط .د (3)

 321الصفحة 
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منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة فػػػػػي ترقيتهػػػػػػا لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف عمػػػػػ  العمػػػػػؿ بتكنولوليػػػػػػا  ترتكػػػػػز
انهتمػػػػاـ باإلنسػػػػاف مػػػػف  (1) اإلعػػػػالـ، ومػػػػف بػػػػيف المبػػػػادئ األساسػػػػية التػػػػي يقػػػػـو عميهػػػػا اإلعػػػػالـ

 ػػػػػػالؿ النظػػػػػػرة اإلنسػػػػػػانية و الكرامػػػػػػة الب ػػػػػػرية مهمػػػػػػا كػػػػػػاف دينػػػػػػه، لونػػػػػػه، عرقػػػػػػه، لنسػػػػػػػيته، أو 
 .و بيف  يرق مف الب ر أصوله، فال يمكف التمييز بينه

ومػػػػػػف بػػػػػػيف وسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ التػػػػػػي تملػػػػػػأ إليهػػػػػػا منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة لترقيػػػػػػة حقػػػػػػوؽ 
اإلعػػػػػالـ الصػػػػػحافي، الصػػػػػحافة الرسػػػػػمية، صػػػػػحافة الػػػػػرأت  و العقيػػػػػدة،  :اإلنسػػػػػاف، نػػػػػذكر منهػػػػػا

 .الصحؼ اليومية

ولهػػػػػػػذا تعتبػػػػػػػر منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة الصػػػػػػػحؼ أقػػػػػػػو  ألهػػػػػػػزة اإلعػػػػػػػالـ فػػػػػػػي الوقػػػػػػػت 
ر، حتػػػػػ  أنهػػػػػا تعتبػػػػػر عنػػػػػد الػػػػػبعض السػػػػػمطة الرابعػػػػػة بعػػػػػد السػػػػػمطة الت ػػػػػريعية والتنفيذيػػػػػة الحا ػػػػػ

 والق ائية.

كمػػػػػػػا تمتػػػػػػػاز المػػػػػػػؤتمرات الصػػػػػػػحافية التػػػػػػػي تعتمػػػػػػػدها وتنظمهػػػػػػػا منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة 
سػػػػػػػواء لوحػػػػػػػدها أو بان ػػػػػػػتراؾ مػػػػػػػ  منظمػػػػػػػات دوليػػػػػػػة  يػػػػػػػر حكوميػػػػػػػة مهتمػػػػػػػة بملػػػػػػػاؿ حقػػػػػػػوؽ 

المعمومػػػػػات و األ بػػػػػار و الحقػػػػػائؽ وتقػػػػػاـ هػػػػػذق المػػػػػؤتمرات اإلنسػػػػػاف، بأنهػػػػػا أسػػػػػرع وسػػػػػيمة لن ػػػػػر 
الصػػػػػحافية بعػػػػػد األحػػػػػداث السػػػػػا نة نتيلػػػػػة انتهاكػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف، أو حػػػػػيف تريػػػػػد المنظمػػػػػة 
إطػػػػػػالع اللمهػػػػػػور أو الملتمػػػػػػ  الػػػػػػدولي عمػػػػػػ  حقيقػػػػػػة بعػػػػػػض الق ػػػػػػايا و األو ػػػػػػػاع المتعمقػػػػػػة 

 .كؿ مبا ر أو  ير مبا ربحقوؽ اإلنساف التي يهتـ بهػا الرأت  العػاـ العػالمي ب 

كمػػػػػا تعتمػػػػػد منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة عمػػػػػ  اإلعػػػػػالـ اإلذاعػػػػػي باعتبػػػػػار أف اإلذاعػػػػػة هػػػػػي 
الوسػػػػػيمة اإلعالميػػػػػة األكثػػػػػر انت ػػػػػارا، وهػػػػػي مولػػػػػودة فػػػػػي كػػػػػؿ مكػػػػػاف، فػػػػػي السػػػػػيارة و ال ػػػػػارع و 

 البيوت.

ر ػػػػـ تعػػػػدد التعػػػػاريؼ التػػػػي تػػػػـ ذكرهػػػػا لالتصػػػػاؿ فهػػػػي ت ػػػػترؾ فيمػػػػا بينهػػػػا بأنهػػػػا عمميػػػػة 
 رساؿ معمومات أو أ بار عف ق ايا حقوؽ اإلنساف مف المرسؿ إل  المرسؿ إليه.إ
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بطريقػػػػػة وا ػػػػػحة مفهومػػػػػة ذلػػػػػؾ حتػػػػػ  يػػػػػتمكف المرسػػػػػؿ إليػػػػػه مػػػػػف أف يتفاعػػػػػؿ مػػػػػ  هػػػػػذق 
األ بػػػػار المتعمقػػػػة بحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف مػػػػف ألػػػػؿ ال ػػػػ ط عمػػػػ  الحكومػػػػات و القيػػػػاـ بػػػػالحمالت و 
التحركػػػػػات الدوليػػػػػة لحمايػػػػػػة وترقيػػػػػة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ، وتظهػػػػػػر عمميػػػػػة انتصػػػػػػاؿ فػػػػػي العالقػػػػػػة 

الدوليػػػػػػة و اآلليػػػػػػات  يػػػػػػر الحكوميػػػػػػة و التػػػػػػي تػػػػػػربط التػػػػػػي تػػػػػػربط المنظمػػػػػػة باآلليػػػػػػات الحكوميػػػػػػة 
أهػػػػػـ وسػػػػػائؿ اإلتصػػػػػاؿ التػػػػػي بػػػػػيف المنظمػػػػػة والػػػػػرأت العػػػػػاـ الػػػػػوطني والعػػػػػالمي ومػػػػػف تسػػػػػتعممها 
منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة فػػػػػذكر منهػػػػػا الهػػػػػاتؼ، الػػػػػذت يعتبػػػػػر وسػػػػػيمة اتصػػػػػاؿ هامػػػػػة فػػػػػي الوقػػػػػت 

الوسػػػيمة فػػػي  الحا ػػػر ،وفػػػي اسػػػت دامه مػػػف سػػػنة إلػػػ  أ ػػػر  يظهػػػر بو ػػػوح مػػػد  أهميػػػة هػػػذق
انتصػػػػػػػاؿ ، وتسػػػػػػػت دـ منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة الهػػػػػػػاتؼ مػػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ تبػػػػػػػادؿ اآلراء و األ بػػػػػػػار 
وبأقػػػػػػػػؿ التكػػػػػػػػاليؼ ، سػػػػػػػػواء فيمػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف أع ػػػػػػػػائها وهيئاتهػػػػػػػػا  الفػػػػػػػػروع ، األمانػػػػػػػػة ، الملػػػػػػػػالس 
التنفيذيػػػػة  أو بينهػػػػا وبػػػػيف األطػػػػراؼ األ ػػػػر  سػػػػػواء رسػػػػمية أو  يػػػػر رسػػػػمية مثػػػػؿ اللمعيػػػػػات و 

 (1) األحزاب

مػػػػا تعتبػػػػر منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة الفػػػػاكس أحػػػػد أهػػػػـ الوسػػػػائؿ المسػػػػاعدة فػػػػي عمميػػػػات ك
انتصػػػػاؿ ألنػػػػه يتمتػػػػ  بمزايػػػػا تفػػػػوؽ إلػػػػ  حػػػػد مػػػػا و أف كػػػػاف ن يعمػػػػؿ إن بواسػػػػطة  ػػػػط الهػػػػاتؼ 
، ألف الفػػػػػاكس و الهػػػػػاتؼ مرتبطػػػػػاف فيمػػػػػا بينهمػػػػػا ارتباطػػػػػا وثيقػػػػػا إذ ن يمكػػػػػف اسػػػػػت داـ الفػػػػػاكس 

 إن مف  الؿ  ط الهاتؼ .

كمػػػػػػػا تقػػػػػػػـو منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة باسػػػػػػػت داـ البريػػػػػػػد لالتصػػػػػػػاؿ بم تمػػػػػػػؼ الحكومػػػػػػػات 
واإلفػػػػػػراد واألحػػػػػػزاب و اللمعيػػػػػػات ، وأت صػػػػػػاؿ المعمومػػػػػػات إلػػػػػػيهـ وذلػػػػػػؾ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ إرسػػػػػػاؿ 
الرسػػػػػػػػػائؿ ال اصػػػػػػػػػة والبرقيػػػػػػػػػات والكتػػػػػػػػػب والن ػػػػػػػػػرات وأدلػػػػػػػػػة ومطبوعػػػػػػػػػات التقػػػػػػػػػارير والبيانػػػػػػػػػات 

ويػػػػػتـ ذلػػػػػؾ إمػػػػػا بطريقػػػػػة دوريػػػػػة أو عنػػػػػد الحالػػػػػة  الم تمفػػػػػة و يرهػػػػػا مػػػػػف المن ػػػػػورات اإلعالميػػػػػة
الم تمفػػػػػة و يرهػػػػػا مػػػػػف المن ػػػػػورات اإلعالميػػػػػة ويػػػػػتـ ذلػػػػػؾ إمػػػػػا بطريقػػػػػة دوريػػػػػة أو عنػػػػػد الحالػػػػػة، 
وعػػػػػػادة مػػػػػػا يػػػػػػتـ إرسػػػػػػاؿ هػػػػػػذق الرسػػػػػػائؿ والمطبوعػػػػػػات بصػػػػػػفة   صػػػػػػية حاممػػػػػػة اسػػػػػػـ أو لقػػػػػػب 
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ر الحكوميػػػػػػػة ال ػػػػػػػ ص أو الهيئػػػػػػػة أو اللهػػػػػػػة الرسػػػػػػػمية أو المنظمػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػة و يػػػػػػػ
 (1)حت  يكوف لها أثر طيب وعالقة وطيدة م  هذق الحكومات أو اللهات المذكورة سابقا

كوسػػػػػػػػػػػػيمة   E-mailكمػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػت دـ منظمػػػػػػػػػػػػة العفػػػػػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػػػػػة البريػػػػػػػػػػػػد انلكترونػػػػػػػػػػػػي
ومػػػػػػ  التطػػػػػػور السػػػػػػري  فػػػػػػي ملػػػػػػاؿ اإلعػػػػػػالـ   E-mailميػػػػػػؿ يلالتصػػػػػػانت ، أو مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ باإل

اآللػػػػػػػػي ووسػػػػػػػػائؿ انتصػػػػػػػػاؿ ، فيعتبػػػػػػػػر البريػػػػػػػػد انلكترونػػػػػػػػي و اننترنػػػػػػػػت مػػػػػػػػف أهػػػػػػػػـ الطػػػػػػػػرؽ و 
الوسػػػػائؿ المسػػػػت دمة فػػػػي عمميػػػػة انتصػػػػاؿ لػػػػد  منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة وهػػػػي  ػػػػبكة هائمػػػػة مػػػػف 

ورة الكمبيػػػػػوترات المتصػػػػػمة فيمػػػػػا بينهػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ  طػػػػػوط الهػػػػػاتؼ وهػػػػػي طريقػػػػػة سػػػػػهمة ميسػػػػػ
 انست داـ لكؿ فرد.

مػػػػػػػف ال ػػػػػػػرورت أف تطػػػػػػػور المنظمػػػػػػػات  يػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػة ملياتهػػػػػػػا فػػػػػػػي التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػ           
وسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ  اصػػػػػػػة فػػػػػػػي  ػػػػػػػوء األهميػػػػػػػة المتزايػػػػػػػدة ل عػػػػػػػالـ فػػػػػػػي ت ػػػػػػػكيؿ وتعبئػػػػػػػة روح 
المسػػػػػػػؤولية و الػػػػػػػدفاع عػػػػػػػف حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف و الحريػػػػػػػات األساسػػػػػػػية لػػػػػػػد  اللمػػػػػػػاهير وتحديػػػػػػػد 

أف تحظػػػػػ  الق ػػػػػايا المتعمقػػػػػة بحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف  أولويػػػػػات العمػػػػػؿ فػػػػػي الملتمػػػػػ  ، فمػػػػػف المتوقػػػػػ 
باهتمػػػػػػػػػاـ أكثػػػػػػػػػر إذا مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػمطت وسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ ال ػػػػػػػػػوء عميهػػػػػػػػػا ، ألف اإلعػػػػػػػػػالـ يسػػػػػػػػػاعد 

 . (2)اللمعيات و المنظمات  ير الحكومية المهتمة بحقوؽ اإلنساف في تحقيؽ أهدافها 

ر الػػػػػػذت كمػػػػػػا يسػػػػػػاعد اإلعػػػػػػالـ عمػػػػػػ   ػػػػػػروج منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة مػػػػػػف أسػػػػػػر المقػػػػػػ         
تمػػػػػارس فيػػػػػه عممهػػػػػا ويصػػػػػبال بإمكانهػػػػػا م اطبػػػػػة الملتمػػػػػ  المحمػػػػػي و الػػػػػدولي و ػػػػػرح أهػػػػػدافها 
لملمهػػػػػػػور ويػػػػػػػؤدت تعاممهػػػػػػػا مػػػػػػػ  وسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ إلػػػػػػػ  لػػػػػػػذب األنصػػػػػػػار سػػػػػػػواء فػػػػػػػي  ػػػػػػػكؿ 

 متطوعيف أو مموليف محمييف أو مدافعيف عف حقوؽ اإلنساف.

ـ  دوليػػػػة ، أمػػػػا عػػػػف تنقسػػػػـ وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ إلػػػػ  وسػػػػائؿ إعػػػػالـ وطنيػػػػة و وسػػػػائؿ إعػػػػال
وسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ الوطنيػػػػػػة فهػػػػػػي التػػػػػػي تقػػػػػػـو بت طيػػػػػػة األحػػػػػػداث والق ػػػػػػايا وتقػػػػػػديـ األ بػػػػػػار و 
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المعمومػػػػػػات عمػػػػػػ  المسػػػػػػتو  الػػػػػػوطني مثػػػػػػؿ وسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ المقػػػػػػروءة كالصػػػػػػحؼ و الملػػػػػػالت 
الوطنيػػػػػة ووسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ المسػػػػػموعة مثػػػػػؿ المػػػػػذياع المحمػػػػػي واللهػػػػػوت و الػػػػػوطني و الوسػػػػػائؿ 

لقنوات التمفزيونيػػػػػػة الوطنيػػػػػػة الدا ميػػػػػػة أمػػػػػػا عػػػػػػف الوسػػػػػػائؿ اإلعالميػػػػػػة الدوليػػػػػػة فهػػػػػػي المرئيػػػػػػة كػػػػػػا
التػػػػػػي تهػػػػػػتـ بػػػػػػاألمور و األ بػػػػػػار و الق ػػػػػػايا الوطنيػػػػػػػة و الدوليػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػؿ الػػػػػػدوؿ و األقػػػػػػػاليـ 

 (1)العالمية 

الملموعػػػػػػات التابعػػػػػػة لهػػػػػػا بالتعػػػػػػاوف مػػػػػػ  وسػػػػػػائؿ تقػػػػػػـو فػػػػػػروع منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة و و 
اولػػػػػة ربػػػػػط العالقػػػػػة بينهػػػػػا وبػػػػػيف هػػػػػذق الوسػػػػػائؿ اإلعالميػػػػػة الوطنيػػػػػة التػػػػػي اإلعػػػػػالـ الوطنيػػػػػة ومح

أع ػػػػػػػاء اإلعػػػػػػػالـ الػػػػػػػوطني فػػػػػػػي لميػػػػػػػ  المنظمػػػػػػػة و  تبنػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  أسػػػػػػػاس الثقػػػػػػػة بػػػػػػػيف أع ػػػػػػػاء
األحػػػػػػداث و الق ػػػػػػايا الوطنيػػػػػػة وهػػػػػػو مػػػػػػا يتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف  ػػػػػػالؿ المعمومػػػػػػات الموثقػػػػػػة و البيانػػػػػػات 

 الصحيحة.

اإلعػػػػػػالـ الػػػػػػوطني فيكػػػػػػوف عػػػػػػف  وأمػػػػػػا عػػػػػػف صػػػػػػور تعامػػػػػػؿ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة مػػػػػػ 
حػػػػػػػدث تقػػػػػػػـو بػػػػػػػه المنظمػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ  أتطريػػػػػػػؽ ال بػػػػػػػر الصػػػػػػػحفي و الػػػػػػػذت يقصػػػػػػػد بػػػػػػػه صػػػػػػػيا ة 

التحركػػػػات و الحمػػػػػالت الدوليػػػػػة وأن ػػػػطتها فػػػػػي ملػػػػػاؿ الحمايػػػػػة و الترقيػػػػة لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي 
رساله إل  الصحؼ المحمية و اللهوية و الوطنية المتنوعة لمن ر.  قالب صحفي وا 

مػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة مػػػػػ  وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الوطنيػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ البيػػػػػاف كمػػػػػا تتعامػػػػػؿ منظ
الصػػػحفي الػػػػذت ينطػػػػوت عمػػػػ   بػػػػر وبيانػػػػات ولكػػػػف أكثػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ إعػػػػالف وتسػػػػليؿ موقػػػػؼ مػػػػا 

 تلاق إحد  الق ايا التي تمس الملتم  المدني .

 تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل اإلعالم الدولية

إف تعامػػػػػؿ أع ػػػػػاء منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػػة وفروعهػػػػػا وكػػػػػؿ الملموعػػػػػات التابعػػػػػة لهػػػػػػا 
مػػػػػ  وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الوطنيػػػػػة أمػػػػػر ن يسػػػػػتهاف بػػػػػه إن أنػػػػػه ن يكفػػػػػي لتحقيػػػػػؽ أهػػػػػداؼ وبػػػػػرامج 
المنظمػػػػػة عمػػػػػ  أتػػػػػـ ولػػػػػه ، لػػػػػذا تملػػػػػأ إلػػػػػ  التعامػػػػػؿ مػػػػػ  وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الدوليػػػػػة سػػػػػواء عػػػػػف 
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صػػػػػحفية المقدمػػػػػة لوسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الدوليػػػػػة المسػػػػػموعة طريػػػػػؽ الصػػػػػحؼ الدوليػػػػػة ، والبيانػػػػػات ال
العالقػػػػػػػػات و  و المرئيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ القنػػػػػػػوات الف ػػػػػػػػائية الدوليػػػػػػػة المهتمػػػػػػػة بق ػػػػػػػػايا حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف

الدوليػػػػػة كمػػػػػا تقػػػػػـو كػػػػػذلؾ بػػػػػإلراء المقػػػػػاءات اإلعالميػػػػػة الدوليػػػػػة مػػػػػ  هػػػػػذق الوسػػػػػائؿ اإلعالميػػػػػة 
ة أو حػػػػػػػديث إذاعػػػػػػػي فػػػػػػػي ذات الصػػػػػػػب ة الدوليػػػػػػػة سػػػػػػػواء حػػػػػػػديث صػػػػػػػحفي أو مقابمػػػػػػػة تمفزيونيػػػػػػػ

 المقرات الدولية.

 إن أف أهػػػػـ صػػػػور تعامػػػػؿ منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة مػػػػ  وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ الدوليػػػػة يتلمػػػػ 
، والتػػػػػي يقصػػػػػد بهػػػػػا دعػػػػػوة المنظمػػػػػة إلػػػػػ  عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف فػػػػػي المػػػػػؤتمرات اإلعالميػػػػػة الدوليػػػػػة

وليػػػػػة أ بػػػػػارا اإلعالميػػػػػيف الػػػػػوطنييف و الػػػػػدولييف إلػػػػػ  مػػػػػؤتمرا دوليػػػػػا تعمػػػػػف فيػػػػػه منظمػػػػػة العفػػػػػو الد
لديػػػػػػدة ومسػػػػػػتلدات حديثػػػػػػة سػػػػػػوؼ يكػػػػػػوف لهػػػػػػا مػػػػػػدلونت و أهميػػػػػػة كبيػػػػػػرة فػػػػػػي ملػػػػػػاؿ حمايػػػػػػة 

 وترقية حقوؽ اإلنساف وقد يمثؿ نقمة نوعية في أن طتها.

حيػػػػػػػث تعتبػػػػػػػر هػػػػػػػذق المػػػػػػػؤتمرات اإلعالميػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة الوسػػػػػػػيمة الفعالػػػػػػػة فػػػػػػػي التػػػػػػػرويج  
اء والسػػػػػػػلناء السياسػػػػػػػييف و النسػػػػػػػأفػػػػػػػرادا ولماعػػػػػػػات مثػػػػػػػؿ األطفػػػػػػػاؿ و  لق ػػػػػػػايا حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف

سػػػػػػػلناء الػػػػػػػرأت و الاللئػػػػػػػوف و المهػػػػػػػالروف و يػػػػػػػرهـ، وزيػػػػػػػادة التوعيػػػػػػػة بهػػػػػػػا، و التقريػػػػػػػب بػػػػػػػيف 
 (1)م تمؼ ولهات النظر واآلراء المتنوعة وتوفير الفرص لمدعـ المتبادؿ 

تلعػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػات  يػػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػػة النا ػػػػػػػػطة فػػػػػػػػي ملػػػػػػػػاؿ حمايػػػػػػػػة وترقيػػػػػػػػة حقػػػػػػػػوؽ 
صػػػػاؿ الركيػػػػػزة األساسػػػػية وال ػػػػػرورية لتحقيػػػػؽ أهػػػػػدافها مػػػػف ألػػػػػؿ اإلنسػػػػاف وسػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ وانت

ترقيػػػػػػة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف وزيػػػػػػادة الػػػػػػوعي وثقافػػػػػػة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف ، ولهػػػػػػذا تهػػػػػػتـ منظمػػػػػػة العفػػػػػػو 
الدوليػػػػػػػة فػػػػػػػي إطػػػػػػػار ن ػػػػػػػاطاتها وتحركاتهػػػػػػػا وحمالتهػػػػػػػا الدوليػػػػػػػة بوسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ و انتصػػػػػػػاؿ 

فػػػػػػػي اإلذاعػػػػػػػة و التمفزيػػػػػػػوف معتمػػػػػػػدة عمػػػػػػػ  الصػػػػػػػحؼ و الملػػػػػػػالت و ػػػػػػػبكة اننترنػػػػػػػت و البػػػػػػػث 
عداد التقارير السنوية.  ون ر البريد األسبوعي و الن رات اإل بارية ون ر المطبوعات وا 

                                                           

المحتويدام و اآلليدام ظ دار  –د. قادرن عبد الع ي  ظ حقوق اإلنسان اي القانون الدولي و الع قدام الدوليدة (1) 

 . 2002هومة ظ للطباعة و النشر والتو يع ظ الج ائر ظ طبعة 



34 

تعتبػػػػػر منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة عمميػػػػػػة ن ػػػػػر البريػػػػػػد األسػػػػػػبوعي و الن ػػػػػػرات اإل باريػػػػػػة 
مػػػػػػف أهػػػػػػـ الوسػػػػػػائؿ الملسػػػػػػدة مػػػػػػف حيػػػػػػث أسػػػػػػاليب اإلعػػػػػػالـ و انتصػػػػػػاؿ فػػػػػػي ملػػػػػػاؿ حمايػػػػػػة و 

ؽ اإلنسػػػػػػػاف ، والتػػػػػػػي تربطهػػػػػػػا بالعػػػػػػػالـ ال ػػػػػػػارلي مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد الملتمػػػػػػػ  المػػػػػػػدني و ترقيػػػػػػػة حقػػػػػػػو 
أع ػػػػػػػاء الحكومػػػػػػػات و المنظمػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػػة و يػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػػة وتربطهػػػػػػػا بهياكمهػػػػػػػػا 
و ػػػػػػػػػػبكاتها الدا ميػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف العالقػػػػػػػػػػات الرابطػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف األمانػػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػػة و م تمػػػػػػػػػػؼ الفػػػػػػػػػػروع 

 والملموعات التابعة لها.

هػػػػػػػػو ملموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الوثػػػػػػػػائؽ و المعمومػػػػػػػػات الورقيػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػـ م تمػػػػػػػػؼ  إف البريػػػػػػػػد األسػػػػػػػػبوعي
عمميػػػػػات وأن ػػػػػطة منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة المتعمقػػػػػة بالتحركػػػػػات والحمػػػػػالت الدوليػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػـو 
بهػػػػػا فػػػػػي ملػػػػػاؿ حمايػػػػػة وترقيػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ، كمػػػػػا ي ػػػػػـ هػػػػػذا البريػػػػػد األسػػػػػبوعي تقػػػػػارير 

لمػػػػة ووثػػػػائؽ إداريػػػػة ت ػػػػص منظمػػػػة وبيانػػػػات صػػػػحفية ومنا ػػػػدات عالميػػػػة راهنػػػػة لمتحركػػػػات العا
 العفو الدولية.

ويرسػػػػػػؿ البريػػػػػػد األسػػػػػػبوعي مػػػػػػف طػػػػػػرؼ األمانػػػػػػة الدوليػػػػػػة إلػػػػػػ  لميػػػػػػ  الفػػػػػػروع التابعػػػػػػة لممنظمػػػػػػة 
لػػػػػػػػ  أع ػػػػػػػػاء الملنػػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػػػة وم تمػػػػػػػػؼ الملموعػػػػػػػػات التابعػػػػػػػػة لنمانػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػة ولميػػػػػػػػ   وا 

 .(1)الهياكؿ اإلدارية التابعة لمنظمة العفو الدولية 

 –تصػػػػػدر األمانػػػػػة الدوليػػػػػة لمنظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة ن ػػػػػرة إ باريػػػػػة لممنظمػػػػػة ، تسػػػػػم           
أعػػػػػػداد فػػػػػػي السػػػػػػنة ، وتػػػػػػوزع عمػػػػػػ  نطػػػػػػاؽ واسػػػػػػ  عمػػػػػػ   11بعػػػػػػدد ع ػػػػػػرة  –الن ػػػػػػرة اإل باريػػػػػػة 

مسػػػػػػتو  الفػػػػػػروع و الملموعػػػػػػات المتوالػػػػػػدة فػػػػػػي عػػػػػػدد كبيػػػػػػر مػػػػػػف عواصػػػػػػـ الػػػػػػدوؿ المر صػػػػػػة 
 . دافها في ملاؿ حماية وترقية حقوؽ اإلنسافلممنظمة بممارسة مهامها وتحقيؽ أه

وهػػػػػػػذق الن ػػػػػػػرة اإل باريػػػػػػػة تحتػػػػػػػوت عمػػػػػػػ  أ بػػػػػػػار لديػػػػػػػدة ب ػػػػػػػأف ق ػػػػػػػايا وأزمػػػػػػػات حقػػػػػػػوؽ      
اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي  ػػػػػػػت  أنحػػػػػػػاء العػػػػػػػالـ، ومعمومػػػػػػػات عمػػػػػػػؿ منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة ومنا ػػػػػػػداتها 

                                                           

وليدة من القانون األساسي لمندمة العفو الدولية التي تنص على مايلي: تخطر األماندة الد 14أندر إلى المادة  (1)

بعدد الممثلين ال ين يعت مون حضور اجتماع المجلس الدولي ظ كما تخطر بتعيين النواب ادي موعدد يسدبق إ 

 المجلس الدولي  بما ألن قل عن شهر ظ وللجنة التنفي ية حق اإلعفاء من ه ا الشرط عاجتما
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المحاكمػػػػػات  العالميػػػػػة وتحركاتهػػػػػا وحمالتهػػػػػا الدوليػػػػػة لمسػػػػػاندة  ػػػػػحايا التعػػػػػذيب و السػػػػػلف إثػػػػػر
 ال ير عادلة و ير ذلؾ مف انتهاكات لحقوؽ اإلنساف.

عػػػػػػػداد           تػػػػػػػولي منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة اهتمػػػػػػػاـ  بػػػػػػػال  األهميػػػػػػػة بن ػػػػػػػر المطبوعػػػػػػػات وا 
التقػػػػػػارير السػػػػػػنوية والتػػػػػػي تعتبرهػػػػػػا مػػػػػػف أهػػػػػػـ الوسػػػػػػائؿ التػػػػػػي تربطهػػػػػػا مػػػػػػ  المحػػػػػػيط ال ػػػػػػارلي 

سػػػػػواء فػػػػػي ملػػػػػاؿ حمايػػػػػة حقػػػػػوؽ وتحصػػػػػيؿ كػػػػػؿ مػػػػػا قامػػػػػت بػػػػػه مػػػػػف تحركػػػػػات وحمػػػػػالت دوليػػػػػة 
 اإلنساف وترقيتها.

تصػػػػػػػػدر منظمػػػػػػػػة العفػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػة بانتظػػػػػػػػاـ مطبوعػػػػػػػػات ل حاطػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػاممة بأو ػػػػػػػػاع          
وق ػػػػػػايا حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي العػػػػػػالـ، وتزويػػػػػػد األع ػػػػػػاء عممػػػػػػا بأبحاثهػػػػػػا وأن ػػػػػػطتها وتصػػػػػػدر 

ة ، الفرنسػػػػػػػػية هػػػػػػػػذق المطبوعػػػػػػػػات بالم ػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػية األربػػػػػػػػ  لممنظمػػػػػػػػة : العربيػػػػػػػػة واإلنلميزيػػػػػػػػ
واإلسػػػػػػػػػبانية ، كمػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػدر العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المطبوعػػػػػػػػػات بم ػػػػػػػػػات أ ػػػػػػػػػر  ، وتصػػػػػػػػػنؼ لميػػػػػػػػػ  
المطبوعػػػػات التػػػػي تصػػػػدرها األمانػػػػة الدوليػػػػة إلػػػػ  الفػػػػروع أو ملموعػػػػات التنسػػػػيؽ عمػػػػ  أنهػػػػا إمػػػػا 

 مطبوعات دا مية أو عامة .

منظمػػػػػة ومػػػػػف المطبوعػػػػػات التػػػػػي تصػػػػػدرها منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة نػػػػػذكر منهػػػػػا تقريػػػػػر          
العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة ، والتقػػػػػػارير الطويمػػػػػػة عمػػػػػػ   ػػػػػػكؿ كتػػػػػػب واألوراؽ والتقػػػػػػارير المػػػػػػولزة المتعمقػػػػػػة 
ببواعػػػػػػػث قمػػػػػػػؽ المنظمػػػػػػػة فػػػػػػػي بمػػػػػػػداف محػػػػػػػددة أو لتحميػػػػػػػؿ المو ػػػػػػػوعات العالميػػػػػػػة أو لتصػػػػػػػنيؼ 

مثػػػػػؿ األقػػػػػالـ وأ ػػػػػرطة الفيػػػػػديو ، و  –البصػػػػػرية  –انتهاكػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والمػػػػػواد السػػػػػمعية 
ت الصػػػػػػوتية التػػػػػػي تو ػػػػػػال العمػػػػػػؿ العػػػػػػاـ الػػػػػػذت  تقػػػػػػـو بػػػػػػه منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الصػػػػػػور والتسػػػػػػليال

 الدولية باإل افة إل  تناوؿ موا ي  عديدة مثؿ عقوبة اإلعداـ.

 إعداد التقارير السنوية
تصػػػػدر منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة التقريػػػػر السػػػػنوت وهػػػػو كتػػػػاب ين ػػػػر سػػػػنويا ويحتػػػػوت عمػػػػ         

، ومم ػػػػػص لبواعػػػػػث  عػػػػػرض عػػػػػاـ و ػػػػػامؿ ألن ػػػػػطة المنظمػػػػػة وأعمالهػػػػػا  ػػػػػالؿ العػػػػػاـ المنصػػػػػـر
قمقهػػػػػػػا عمػػػػػػػ  نظػػػػػػػاـ العػػػػػػػالـ بأسػػػػػػػرق ، ويػػػػػػػتـ التطػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػ  أو ػػػػػػػاع وق ػػػػػػػايا حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف 

تػػػػػػػه األساسػػػػػػػية فػػػػػػػي أ مػػػػػػػب بمػػػػػػػداف العػػػػػػػالـ وتعػػػػػػػد هػػػػػػػذق السياسػػػػػػػية والمدنيػػػػػػػة وانلتماعيػػػػػػػة وحريا
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التقػػػػػارير السػػػػػػنوية التػػػػػػي تصػػػػػػدرها منظمػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة مرلعػػػػػػا عامػػػػػا أساسػػػػػػيا تسػػػػػػتند عميهػػػػػػا 
الحكومػػػػػػػػات والمنظمػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػػة والمنظمػػػػػػػػات ال يػػػػػػػػر حكوميػػػػػػػػة ووسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ 

 . (1)الوطنية والدولية 

كمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػت دـ التقريػػػػػػػػر السػػػػػػػػػنوت مػػػػػػػػػف طػػػػػػػػرؼ أع ػػػػػػػػاء المنػػػػػػػػػظمة لالتػػػػػػػػػصاؿ بػػػػػػػػػ ت         
قطػػػػػػػاعات الملتمػػػػػ  المػػػػػػدني لزيػػػػػادة الػػػػػوعي بحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي وسػػػػػػػط  ػػػػػػػرائال الملػتػػػػػػػمعات 
المػػػػػحمية و يمػػػػػكف لنفػػػػراد الحصػػػػوؿ عمػػػػ  هػػػػذق التقػػػػارير السنػػػػػوية التػػػػي تصػػػػدرها منظمػػػػة العفػػػػو 

الػػػػػفروع أو األمانػػػػة الػدولػػػػػية أو انطػػػػػالع عمػػػػػيه عػػػػػبر موقػػػػػ  المنػػػػػظمة الدوليػػػػة بعػػػػػدة ل اػػػػػت مػػػػف 
 (2)عم   ػبكة اننتػرنػت 

 ترقية منظمة الدولية لحقوق اإلنسان عبر مناهج التعميم والتكوين -المطمب الثاني :

ألت مكػػػػػػػف أف نتصػػػػػػػور فػػػػػػػي أت  ملتػػػػػػػػم  مػػػػػػػدني ولػػػػػػػػود أفػػػػػػػراد يكونػػػػػػػوف قػػػػػػػادريف عمػػػػػػػ        
قػػػػػوقهـ اإلنسػػػػػانية إذا كانػػػػػت تنقصػػػػػهـ المعرفػػػػػة بهػػػػػذق الحقػػػػػوؽ و الحريػػػػػات وهػػػػػذق الدفػػػػػػػػاع عػػػػػف ح

المعرفػػػػػة ن تكػػػػػوف إن عػػػػػف طريػػػػػػؽ ولػػػػػود مػػػػػػناهج التػػػػػػػعميـ والتكػػػػػويف ، حػػػػػػيث يػػػػػػق  عمػػػػػ  عػػػػػػاتؽ 
الػػػػػدوؿ إدراج مػػػػػػادة حػػػػػػقوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي البػػػػػرامج التعميميػػػػػة مػػػػػف ألػػػػػؿ التأهيػػػػػؿ و زيػػػػػادة الػػػػػوعي 

سػػػػػػػع  إلػػػػػ  تطػػػػػوير سػػػػػموكات األفػػػػػراد عػػػػػف طريػػػػػؽ منػػػػػاهج التكػػػػػويف الثقػػػػػافي بحػػػػػػقوؽ اإلنسػػػػػاف وت
والػػػػػػػدورات التػػػػػػػي تسػػػػػػػاعد عمػػػػػػػ   مػػػػػػػؽ بػيئػػػػػػػػػػة ثقافيػػػػػػػة تكفػػػػػػػؿ حمايػػػػػػػة وترقيػػػػػػػة والحقػػػػػػػوؽ الفرديػػػػػػػة 

 (3)واللماعية وتعزيز بناء دولة الحؽ والقانوف 

ومػػػػػف ال ػػػػػرورت أف تأ ػػػػػذ منػػػػػاهج التعمػػػػػيـ والتكػػػػػويف بعػػػػػيف انعتبػػػػػار انرتكػػػػػاز عمػػػػػ           
وتلربتػػػػػػػػه (4)لمبػػػػػػػػادئ العالميػػػػػػػػة لحقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف و اسػػػػػػػػتمهاـ الثقافػػػػػػػػة ال اصػػػػػػػػة لكػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػعب ا

التاري يػػػػػػػة فػػػػػػػي مقاومػػػػػػػة كافػػػػػػػة أ ػػػػػػػكاؿ الظمػػػػػػػـ السياسػػػػػػػي وانلتمػػػػػػػاعي والثقػػػػػػػافي والػػػػػػػديني ، و 

                                                           

 140ظ 139سابق ص  عبد الكريص علوان ظ الوسيط اي القانون الدولي العاص ظ حقوق اإلنسان ظ مرجع(1)

 19دليل مندمة العفو الدوليةظ مطبوعام مندمة العفو الدوليةظ مرجع سابق ص (2)

 26/06/1945من ميثاق االمص المتحدةظ صدر بمدينة سان ارانسيسكو يوص  55أندر إلى المادة (3)

لي حددول حقددوق د.بوسددلطان محمددد ظ قواعددد حمايددة حقددوق اإلنسددان بددين العالميددة والخصوصددية ظ ملتقددى الدددو(4)

 . 2000اإلنسانظمن تنديص المرصد الوطني لحقوق اإلنسان باألوراسي سنة 
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اهتمػػػػػػػاـ الدولػػػػػػػة بتحسػػػػػػػيف بيئػػػػػػػة حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف والظػػػػػػػروؼ المحيطػػػػػػػة بػػػػػػػالمعمميف والمتعممػػػػػػػيف 
نلػػػػػػاح منػػػػػػاهج التعمػػػػػػيـ والتكػػػػػػويف وبالتػػػػػػالي الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػ   باعتبػػػػػػارهـ األركػػػػػػاف األساسػػػػػػية فػػػػػػي

 هدؼ ترقية حقوؽ اإلنساف عبر مناهج التعميـ والتكويف. 

 ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق اإلنسان عبر مناهج التعميم.

إف الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػيـ هػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الحقػػػػػػػػوؽ األساسػػػػػػػػية ل نسػػػػػػػػاف والمسػػػػػػػػؤولية الكاممػػػػػػػػة 
 89تعمػػػػػيـ مناسػػػػػب لملميػػػػػ  حسػػػػػب مػػػػػا تػػػػػنص عميػػػػػه المػػػػػادة تتحممهػػػػػا الػػػػػدوؿ مػػػػػف ألػػػػػؿ  ػػػػػماف 

مػػػػػػف اإلعػػػػػػالف  11و 7-2مػػػػػػف اإلعػػػػػػالف العػػػػػػالمي لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف والمبػػػػػػادئ األساسػػػػػػية فػػػػػػي 
العػػػػػالمي لحقػػػػػوؽ الطفػػػػػؿ وأصػػػػػبال لكػػػػػؿ طفػػػػػؿ حػػػػػؽ انسػػػػػتفادة مػػػػػف كػػػػػؿ مزايػػػػػا التعمػػػػػيـ ، ويلػػػػػب 

وف تمييػػػػػز مػػػػػف تػػػػػوفير كػػػػػؿ التسػػػػػهيالت لملميػػػػػ  بطػػػػػرؽ متسػػػػػاوية لممارسػػػػػة الحػػػػػؽ فػػػػػي التعمػػػػػيـ د
حيػػػػػػث اللػػػػػػنس ، العػػػػػػػرؼ ، المػػػػػػوف ، الػػػػػػػديف ، اآلراء السياسػػػػػػية ، الػػػػػػػوطف األصػػػػػػمي و الو ػػػػػػػ  

 انقتصادت وانلتماعي .

إف تعمػػػػػيـ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف يعتبػػػػػر لػػػػػزءا ن يتلػػػػػزأ مػػػػػف أعمػػػػػاؿ وأن ػػػػػطة منظمػػػػػة العفػػػػػو 
م ػػػػػة الدوليػػػػػة فػػػػػي تعزيػػػػػز وترقيػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي لميػػػػػ  أقػػػػػاليـ العػػػػػالـ دوف التمييػػػػػز فػػػػػي ال

والػػػػػديف أو العػػػػػرؼ أو األقػػػػػاليـ ويعمػػػػػؿ أع ػػػػػاء المنظمػػػػػة بصػػػػػورة وثيقػػػػػة مػػػػػ  السػػػػػمطات المعنيػػػػػة 
فػػػػي الػػػػدوؿ مثػػػػؿ وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ مػػػػف ألػػػػؿ تػػػػوفير الػػػػرأت  والم ػػػػورة حػػػػوؿ كيفيػػػػات إدمػػػػاج 
حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي منػػػػاهج التعمػػػػيـ ، وهػػػػذق الفكػػػػرة سػػػػوؼ نتطػػػػرؽ إليهػػػػا فػػػػي الفػػػػرع األوؿ ، أمػػػػا 

 (1) . لثاني سوؼ نبرز فعالية تحسيف بيئة حقوؽ اإلنساف في قطاع التعميـفي الفرع ا

 إدماج حقوق اإلنسان ضمن مناهج التعميم:

يقصػػػػػػد بتعبيػػػػػػر تعمػػػػػػيـ حقػػػػػػوؽ  كػػػػػػؿ سػػػػػػبؿ الػػػػػػتعمـ التػػػػػػي تػػػػػػؤدت إلػػػػػػ  تطػػػػػػوير معرفػػػػػػة و 
مهػػػػػارات وقػػػػػيـ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ، ويتنػػػػػاوؿ تعمػػػػػيـ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف تقػػػػػدير المػػػػػتعمـ وفهمػػػػػه لهػػػػػذق 

 والمبادئ التي ب كؿ عدـ مراعاتها  انتهاكا لحقوؽ اإلنساف دا ؿ الملتم  الدولي. القيـ
                                                           

اندر إلى المادة الثالثة مدن القدانون األساسدي لمندمدة العفدو الدوليدة الد ن عدلده المجلدس الددولي ادي اجتماعده (1)

 . 2001أوم  25إلى  17الخامس والعشرون المنعقد اي داكار ) السينرال ( اي الفترة من 
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وباعتبػػػػػار التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ مؤ ػػػػػرا أساسػػػػػيا لمتنميػػػػػة انقتصػػػػػادية فػػػػػإف الت طػػػػػيط إلدمػػػػػاج 
حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف  ػػػػػمف منػػػػػاهج التعمػػػػػيـ يعتبػػػػػر لػػػػػزءا ن يتلػػػػػزأ مػػػػػف الت طػػػػػيط العممػػػػػي الرامػػػػػي 

المػػػػػد  البعيػػػػػد و المتوسػػػػػط  قيتهػػػػػا وفػػػػػؽ و ػػػػػ  برنػػػػػامج عمػػػػػ إلػػػػػ  حمايػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وتر 
، وعمػػػػػػ  هػػػػػذا األسػػػػػػاس تقػػػػػػـو الػػػػػدوؿ بات ػػػػػػاذ القػػػػػػرارات اإلداريػػػػػة والسياسػػػػػػية والحكوميػػػػػػة والقريػػػػػب

الحػػػػؽ فػػػػي إدمػػػػاج المعػػػػارؼ والمهػػػػارات  فػػػػي كػػػػؿ الق ػػػػايا التػػػػي تهمهػػػػا وتهػػػػـ مواطنيهػػػػا ، ولهػػػػا
الفنيػػػػة والعمميػػػػة والتكنولوليػػػػػػػػػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي منػػػػاهج التعمػػػػيـ ال اصػػػػة بهػػػػا وفقػػػػا معػػػػايير وقػػػػيـ 

 .(1)تتما   م  ثقافتها وتاري ها وح ارتها 

 واجب الحكومات في إدماج حقوق اإلنسان في مناهج التعميم:

وؽ اإلنسػػػػػاف ويمكػػػػػف مالحظػػػػػة منػػػػػاهج ت تمػػػػػؼ سياسػػػػػات الػػػػػدوؿ فػػػػػي نظرتهػػػػػا لتعمػػػػػيـ حقػػػػػ
م تمفػػػػػػة نسػػػػػػت داـ تعمػػػػػػيـ حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي معاللػػػػػػة تحػػػػػػديات  ػػػػػػائعة فػػػػػػي ملػػػػػػاؿ حقػػػػػػوؽ 
اإلنسػػػػاف والتنميػػػػة انلتماعيػػػػة ، ففػػػػي البمػػػػداف الناميػػػػة  البػػػػا مػػػػا يػػػػتـ ربػػػػط تعمػػػػيـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف 

ط هػػػػذا األمػػػػر بهيكمػػػػة بالتنميػػػػة انقتصػػػػادية وانلتماعيػػػػة والبمػػػػداف الديمقراطيػػػػة ف البػػػػا مػػػػا يػػػػتـ ربػػػػ
 السمطة واحتراـ القانوف.

ولهػػػػػػػذا يقػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  عػػػػػػػاتؽ الحكومػػػػػػػات واألنظمػػػػػػػة السياسػػػػػػػية المتوالػػػػػػػدة فػػػػػػػي الملتمػػػػػػػ  
الػػػػدولي والػػػػب إدمػػػػاج وتعمػػػػيـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وحرياتػػػػه األساسػػػػية ب ػػػػكؿ مػػػػنظـ فػػػػي كػػػػؿ أطػػػػوار 

ؽ اإلنسػػػػػػاف منػػػػػػاهج الدراسػػػػػػة والتربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ ، وتػػػػػػوفير بيئػػػػػػة تعمػػػػػػـ ت طػػػػػػ  فيهػػػػػػا مػػػػػػواد حقػػػػػػو 
 .(2)التعميمية األساسية األ ر   باألهمية و انعتراؼ و انحتراـ في وسط المواد

                                                           

حقوق اإلنسان اي المةسسة التعليمية العربيةظ اشكالياتها وآااق تطويرهاظ نتائج البرندامج البحثدي حدول مكاندة (1)

ظ المعهددد 2004حقددوق اإلنسددان اددي المندداهج والكتددب والمدرسددة بددالتعليص الثددانون اددي البلدددان العربيددة سددنة 

 العربي لحقوق اإلنسان .

(2) Enseignent les droit de l’homme, association Internet pour la promotion des 

droits de l’homme   3-10-2004, Organisation Non Gouvernementales paix et 

sécurité internationale, (R.G.I.P) revue Générale de droit International 

publicwww.toileorg/psi , répertoire PSI - 

http://www.toileorg/psi
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وعمػػػػػ  هػػػػػذا األسػػػػػاس يقػػػػػـو أع ػػػػػاء منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة فػػػػػي األمانػػػػػة وفػػػػػي م تمػػػػػؼ 
الفػػػػروع والملموعػػػػات التابعػػػػة لهػػػػا فػػػػي م تمػػػػؼ أنحػػػػاء العػػػػالـ بػػػػالتحرؾ الفعػػػػاؿ مػػػػف ألػػػػؿ كسػػػػب 

فػػػػػي هػػػػػذق البمػػػػػداف ومطالبتهػػػػػا بػػػػػأف يصػػػػػبال التعمػػػػػيـ والتربيػػػػػة عمػػػػػ   تأييػػػػػد الػػػػػوزارات والحكومػػػػػات
تطويرهػػػػػػػا وترقيتهػػػػػػػا لمنػػػػػػػاهج التعميميػػػػػػػة والدراسػػػػػػػية فيهػػػػػػػا، و حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف لػػػػػػػزءا فعػػػػػػػان مػػػػػػػف ا

صػػػػالحاتها السياسػػػػية  عطائهػػػػا تركيػػػػزا أكبػػػػر واهتمامػػػػا بػػػػال  األهميػػػػة فػػػػي براملهػػػػا الحكوميػػػػة وا  وا 
دراسػػػػػػية و التعميميػػػػػػة التػػػػػػي ترقػػػػػػ  بحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف وتػػػػػػوفير لهػػػػػػا النػػػػػػوع المالئػػػػػػـ مػػػػػػف البػػػػػػرامج ال

 وحرياته األساسية إل  مستو  الح ارة والتقدـ وسمو الكرامة اإلنسانية.

كمػػػػػػا تحػػػػػػث منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة كافػػػػػػة الػػػػػػدوؿ عمػػػػػػ  انلتػػػػػػزاـ بتطبيػػػػػػؽ انتفاقيػػػػػػات          
مػػػػػػيـ و والتػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ بأعمػػػػػػاؿ الحػػػػػػؽ فػػػػػػي التع UNESCOالتػػػػػػي اعتمػػػػػػدتها منظمػػػػػػة اليونسػػػػػػكو 

التوصػػػػػية المتعمقػػػػػة بػػػػػالتعميـ مػػػػػف ألػػػػػؿ الػػػػػتفهـ الػػػػػدولي والتعػػػػػاوف  مػػػػػف هػػػػػذق انتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة
والسػػػػمـ والتوعيػػػػة بحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والحريػػػػات األساسػػػػػية التػػػػي اعتمػػػػدها المػػػػػؤتمر العػػػػاـ لمنظمػػػػػة 

 . 1678أكتوبر  16في  UNESCOاليونسكو 

 ة التعميم في ترقية حقوق اإلنسانفعالي

تسػػػػػع  معظػػػػػـ الػػػػػدوؿ إلػػػػػ  تلسػػػػػيد مبػػػػػادئ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف بصػػػػػورة أف ػػػػػؿ عػػػػػف طريػػػػػؽ       
  تبنػػػ  هػػػذق الحقػػػوؽ و الػػػدفاع تعمػػػيـ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػذت يتميػػػز بفعاليػػػة كبيػػػرة فػػػي الػػػدعوة إلػػػ

، لهػػػػػذا أصػػػػػبال تعمػػػػػيـ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ي طػػػػػط لػػػػػه مػػػػػف الناحيػػػػػة اإلسػػػػػتراتيلية و مطابقػػػػػا عنهػػػػػا
 .(1)ؽ اإلنساف ووفؽ  صوصيات اللماعات و األقميات لمعايير القانوف الدولي لحقو 

كمػػػػا تؤكػػػػد منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة إلػػػػ  فعاليػػػػة التعمػػػػيـ فػػػػي ترقيػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف و حرياتػػػػه      
األساسػػػػػػػية ألف تعمػػػػػػػيـ حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف يسػػػػػػػاعد ون سػػػػػػػيما صػػػػػػػ ار السػػػػػػػف عمػػػػػػػ  فهػػػػػػػـ و إدراؾ 

 دورهـ األساسي كمواطنيف أو ألانب في ملتم  ديمقراطي.

                                                           

اندددر إلددى المقددال الدد ن أعدتدده ) ايليسدديا تيبيتدداس( مددديرة جمعيددة تعلدديص حقددوق اإلنسددان ظ لمجلددة انترناشدديونال (1)

 ( .2002ريفيو أوف أن ديوكاشين)العدد الخاص لتعليص حقوق اإلنسان 
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كمػػػػػػػا تركػػػػػػػز منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة عمػػػػػػػ  الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ باعتبػػػػػػػارق مػػػػػػػف الحقػػػػػػػوؽ       
. كونػػػػػػه حػػػػػػؽ اقتصػػػػػػادت والتمػػػػػػاعي وثقػػػػػػافي ، وهػػػػػػذا الحػػػػػػؽ ن يمكػػػػػػف أف (1)األساسػػػػػػية الهامػػػػػػة 

يتػػػػػػػػوافر إن بولػػػػػػػػود المؤسسػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػة والتربويػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػيرة ببػػػػػػػػرامج تعميميػػػػػػػػة ذات كفػػػػػػػػاءة 
لمعممػػػػػيف والوصػػػػػوؿ إلػػػػػ  تمػػػػػؾ الهيئػػػػػات التعميميػػػػػة وأف تكػػػػػوف فػػػػػي معتبػػػػػرة مػػػػػ  إمكانيػػػػػة التحػػػػػاؽ ا

متنػػػػػاوؿ اللميػػػػػ  دوف تمييػػػػػز ألف فعاليػػػػػة تعمػػػػػيـ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف تسػػػػػاعد عمػػػػػ  منػػػػػ  اننتهاكػػػػػات 
وتقػػػػػػػوت التحركػػػػػػػات والحمػػػػػػػالت الوطنيػػػػػػػة والدوليػػػػػػػة ، وت مػػػػػػػؽ متسػػػػػػػعا مػػػػػػػف الحػػػػػػػوار والتسػػػػػػػامال 

دماج قيـ حقوؽ اإلنساف في الحياة اليومي  ة.المتبادؿ وا 

 تحسين بيئة حقوق اإلنسان في قطاع التعميم:
إف أهػػػػـ أهػػػػداؼ تعمػػػػيـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف تمكػػػػيف األفػػػػراد مػػػػف معرفػػػػة قػػػػيـ ومبػػػػادئ حقػػػػوؽ 
اإلنسػػػػػػػاف و طػػػػػػػورة انتهاكهػػػػػػػا و المسػػػػػػػؤولية المترتبػػػػػػػة عميهػػػػػػػا ، وتػػػػػػػدريبهـ عمػػػػػػػ  حػػػػػػػؿ النزاعػػػػػػػات 

تبػػػػػػاع نهػػػػػػج الحػػػػػػوار ونبػػػػػػذ العنػػػػػػؼ وتػػػػػػر  منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة ، أف  وفػػػػػػؽ الطػػػػػػرؽ السػػػػػػممية وا 
انهتمػػػػػاـ بحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف و ترقيتهػػػػػا إلػػػػػ  المسػػػػػتو  الكرامػػػػػة الب ػػػػػرية والقػػػػػيـ ال مقيػػػػػة اإلنسػػػػػانية 
ينب ػػػػػػػي أف تراعػػػػػػػي الػػػػػػػدوؿ و الحكومػػػػػػػات و األنظمػػػػػػػة السياسػػػػػػػية مػػػػػػػد  تحسػػػػػػػيف بيئػػػػػػػة حقػػػػػػػوؽ 

 اإلنساف في قطاع التعميـ و الظروؼ المحيطة به.

تنقسػػػػػـ حسػػػػػب ولهػػػػػة نظػػػػػر منظمػػػػػة  كمػػػػػا أف بيئػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي قطػػػػػاع التعمػػػػػيـ
قسػػػػميف: القسػػػػـ األوؿ يتمثػػػػؿ فػػػػي تحسػػػػيف بيئػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والظػػػػروؼ  العفػػػػو الدوليػػػػة إلػػػػ  

المحيطػػػػػػة بػػػػػػالمعمميف ألنهػػػػػػـ يعتبػػػػػػروف العمػػػػػػود الرئيسػػػػػػي فػػػػػػي إعػػػػػػداد وتنفيػػػػػػذ البػػػػػػرامج الحكوميػػػػػػة 
المتعمقػػػػػة بكيفيػػػػػة إدمػػػػػاج حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وكيفيػػػػػة أت صػػػػػاؿ المعػػػػػارؼ والمهػػػػػارات إلػػػػػ  األفػػػػػراد 

ت يتمثػػػػؿ فػػػػي الطػػػػرؼ اآل ػػػػر المسػػػػتقبؿ أو المتمقػػػػي والملتمعػػػػات ، أمػػػػا عػػػػف القسػػػػـ الثػػػػاني والػػػػذ
لهػػػػذق األفكػػػػار والمعػػػػارؼ والقػػػػيـ اإلنسػػػػانية وهػػػػذا الطػػػػرؼ هػػػػـ المتعممػػػػوف ، لػػػػذا كػػػػاف لزامػػػػا عمػػػػ  
الحكومػػػػػات والػػػػػدوؿ أف تػػػػػولي اهتمامػػػػػا بػػػػػال  األهميػػػػػة لهػػػػػذق الفئػػػػػة وتحسػػػػػيف الظػػػػػروؼ المحيطػػػػػة 

                                                           

( مددديرة جمعيددة تعلدديص حقددوق اإلنسددان ظ لمجلددة انترناشدديونال اندددر إلددى المقددال الدد ن أعدتدده ) ايليسدديا تيبيتدداس(1)
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هػػػػا إلػػػػ  مسػػػػتو  الح ػػػػارة والتمػػػػدف بهػػػػـ مػػػػف فهػػػػـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف واحتػػػػراـ الػػػػذات الب ػػػػرية وترقيت
 .(1) وترسيد مبادئ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف

 تحسين الظروف المحيطة بالمعممين

حسػػػػػب ولهػػػػػة نظػػػػػر منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة أف التعمػػػػػيـ يهػػػػػدؼ إلػػػػػ  تطػػػػػوير المعػػػػػارؼ ، 
ويسػػػػػاعد عمػػػػػ  تطػػػػػوير وتعزيػػػػػز نسػػػػػؽ مػػػػػف القػػػػػيـ اإلنسػػػػػانية والمهػػػػػارات لػػػػػد  األفػػػػػراد المعنيػػػػػيف 

اـ وترقيػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف وحرياتػػػػه األساسػػػػية بحيػػػػػث يػػػػؤدت هػػػػذا النػػػػػوع مػػػػف التعمػػػػيـ فػػػػػي بػػػػاحتر 
النتيلػػػػػػة النهائيػػػػػػة إلػػػػػػ  تػػػػػػوفير بيئػػػػػػة مالئمػػػػػػة ونموذليػػػػػػة لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف ، حيػػػػػػث تؤ ػػػػػػذ هػػػػػػذق 
الحقػػػػػوؽ مأ ػػػػػذ اللديػػػػػة والصػػػػػرامة مػػػػػف طريقػػػػػة التعمػػػػػيـ التػػػػػي يؤديهػػػػػا المعممػػػػػيف المػػػػػؤهميف بهػػػػػذق 

كػػػػػذلؾ فػػػػػي طريقػػػػػة المنهػػػػػاج المتبػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ الدولػػػػػة مػػػػػف ألػػػػػؿ و  –مهمػػػػػة التعمػػػػػيـ  –المهمػػػػػة 
تحسػػػػػػػػيف البيئػػػػػػػػة أو الظػػػػػػػػروؼ المحيطػػػػػػػػة بػػػػػػػػالمعمميف مػػػػػػػػف ألػػػػػػػػؿ قيػػػػػػػػامهـ بػػػػػػػػوالبهـ التعميمػػػػػػػػي 

، ويلػػػػب (2)والتربػػػػوت عمػػػػ  أتػػػػـ ولػػػػه مػػػػ  ال ػػػػعور بالمسػػػػؤولية المنتقػػػػاة والمنوطػػػػة عمػػػػ  عػػػػاتقهـ 
قبػػػػػػؿ السػػػػػػمطات العموميػػػػػػة ألف أف تػػػػػػول  وظيفػػػػػػة التعمػػػػػػيـ العنايػػػػػػة التامػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػتحقها مػػػػػػف 

 ػػػػروط عمػػػػؿ المعممػػػػيف يلػػػػب أف تكػػػػوف مػػػػف النػػػػوع الػػػػذت ي ػػػػل  عمػػػػ  فعاليػػػػة التعمػػػػيـ ويسػػػػمال 
 لممعمميف بالتفرغ الكمي لمهمة التعميـ.

فتقػػػػػـو منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة عمػػػػػ  حػػػػػث الحكومػػػػػات مػػػػػف ألػػػػػؿ تػػػػػوفير تعػػػػػاوف وطيػػػػػد بػػػػػيف    
والمنظمػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػة ومؤسسػػػػػػػات العمػػػػػػػـو السػػػػػػػمطات والمنظمػػػػػػػات النقابيػػػػػػػة لممعممػػػػػػػيف واألوليػػػػػػػاء 

 وم تبرات البحوث قصد تحديد سياسة التربية والتعميـ وأهدافها الكبر .

كمػػػػػػػا تمػػػػػػػارس منظمػػػػػػػة العفػػػػػػػو الدوليػػػػػػػة  ػػػػػػػ وطاتها عمػػػػػػػ  الحكومػػػػػػػات مػػػػػػػف ألػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػيف     
الظػػػػػروؼ المعي ػػػػػية لممعممػػػػػيف مثػػػػػؿ الحػػػػػؽ فػػػػػي ألػػػػػر عػػػػػادؿ يتما ػػػػػ  مػػػػػ  قيمتػػػػػه الحقيقيػػػػػة فػػػػػي 

الحػػػػؽ فػػػػي السػػػػكف المالئػػػػـ  ػػػػمف ال ػػػػروط األساسػػػػية التػػػػي تحػػػػافظ عمػػػػ  كرامػػػػة الملتمعػػػػات ، و 
نسػػػػػانيته ، والحػػػػػؽ انلتمػػػػػاعي الػػػػػذت ي ػػػػػمف لهػػػػػـ كػػػػػؿ وسػػػػػائؿ العنايػػػػػة  فػػػػػي ال ػػػػػماف المعمػػػػػـ وا 

                                                           

 .162عبد الكريص علوانظ الوسيط اي القانون الدولي العاص ظ حقوق اإلنسان ظ مرجع سابق ظ ص(1)

لعربية واقع وطموحام ظ مرك  اتحداد المحدامين محمد يوسف علوان ظ تدريس حقوق اإلنسان اي الجامعام ا(2)

 . 1947العرب للبحث والدراسام القانونية ظ طبعة أولى 
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الصػػػػػػحية واألمػػػػػػػراض المهنيػػػػػػة وتػػػػػػػوفير ال ػػػػػػدمات المولهػػػػػػػة لمعػػػػػػائالت واألمومػػػػػػػة وتػػػػػػأميف كػػػػػػػؿ 
الدوليػػػػػػة المتعمقػػػػػػة بال ػػػػػػماف انلتمػػػػػػاعي أنػػػػػػواع العلػػػػػػز وهػػػػػػذا طبقػػػػػػا لمعاهػػػػػػدة منظمػػػػػػة العمػػػػػػؿ 

1628. 

والحػػػػػؽ فػػػػػي الراحػػػػػة وأوقػػػػػات  الفػػػػػراغ ون سػػػػػيما تحديػػػػػد معقػػػػػوؿ لسػػػػػاعات عمػػػػػؿ التػػػػػدريس ،     
 .(1)كة النقابية والسياسية والثقافيةواهتماـ الدولة بحؽ المعمميف في الم ار 

كمػػػػػػا تركػػػػػػز منظمػػػػػػة العفػػػػػػو الدوليػػػػػػة عمػػػػػػ  العالقػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػربط المعممػػػػػػيف بػػػػػػالطالب أو     
ة ؼ الطمبػػػػػػة أو إهانػػػػػػات معنويػػػػػػة أو أيػػػػػػالمتعممػػػػػػيف مػػػػػػف حيػػػػػػث إمكانيػػػػػػة وقػػػػػػوع عنػػػػػػؼ مػػػػػػف طػػػػػػر 

تهديػػػػدات التػػػػي يلػػػػب عمػػػػ  الدولػػػػة أف تحاربهػػػػا وتتصػػػػد  لهػػػػا بكػػػػؿ الطػػػػرؽ و الوسػػػػائؿ الماديػػػػة 
 .(2)كذلؾ بالعالقة التي تربط المعمميف بأولياء التالميذ  والنفسية والق ائية ، وانهتماـ

 تحسين الظروف المحيطة بالمتعممين

تؤكػػػػػػػػد منظمػػػػػػػػة العفػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػة لمحكومػػػػػػػػات ولميػػػػػػػػ  المؤسسػػػػػػػػات والهيئػػػػػػػػات المهتمػػػػػػػػة          
بحمايػػػػػة وترقيػػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف وحرياتػػػػػه األساسػػػػػػية فػػػػػي الملتمػػػػػػ  المػػػػػدني ، عمػػػػػػ  أف ترقيػػػػػػة 

منػػػػػػػػاهج التعمػػػػػػػػيـ ن يقتصػػػػػػػػر عمػػػػػػػػ  البػػػػػػػػرامج الحكوميػػػػػػػػة و انعتنػػػػػػػػاء  حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػر
باإلطػػػػػػارات السػػػػػػاهريف عمػػػػػػ  تطبيػػػػػػؽ هػػػػػػذق البػػػػػػرامج الحكوميػػػػػػة المت ػػػػػػمنة مػػػػػػواد تعمػػػػػػيـ حقػػػػػػوؽ 
اإلنسػػػػاف فحسػػػػب ، بػػػػؿ نظػػػػرة المنظمػػػػة ت ػػػػمؿ إلػػػػ  أبعػػػػد مػػػػف هػػػػذا لتمتػػػػد إلػػػػ  تحسػػػػيف الظػػػػروؼ 

، وهػػػػذا الطػػػػرؼ األساسػػػػي فػػػػي  المحيطػػػػة بػػػػالطرؼ اآل ػػػػر الػػػػذت ألت قػػػػؿ أهميػػػػة عػػػػف المعممػػػػيف
 معادلة تعميـ حقوؽ اإلنساف هـ المتعمموف

                                                           

الخاصددددددة بالحريددددددة النقابيددددددة  47أندر إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنديص النقابي االتفاقية رقص (1)

ظ ادي  1944تمدو / يوليده  9الدوليدة ادي  وحماية حق التنديص النقابي اعتمدها المدةتمر العداص لمندمدة العمدل

 15ظ واقا ألحكاص المادة  1950تمو / يوليه  4دورته الحادية والث ثين تاريف بدء النفا : 

أندر إلى التوصيام المتعلقة بدروف المودفين المعلمين المصدادق عليهدا ادي النددوة الخاصدة بدين حكومدام (2)

ظ مندمدة األمدص المتحددة للتربيدة والعلدوص 05/10/1966ريس يدوص الدول األعضاء اي هيئة األمص المتحدةظ با

 UNESCOو الثقااة 
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حيػػػػث تعتبػػػػر منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػة أف الحػػػػؽ فػػػػي التعمػػػػيـ لهػػػػؤنء المتعممػػػػيف هػػػػو حػػػػؽ          
مػػػػف الحقػػػػوؽ األساسػػػػية الهامػػػػة كونػػػػه حػػػػؽ اقتصػػػػادت والتمػػػػاعي وثقػػػػافي ، وعػػػػالوة عمػػػػ  ذلػػػػؾ 

بػػػالنظر لمػػػا ينطػػػوت عميػػػه مػػػف تػػػأثير عمػػػ  بػػػاقي  كمػػػه ، يمكػػػف النظػػػر إليػػػه كحػػػؽ مػػػدني سياسػػػي
 الممارسات العممية في الملتم  المدني.

وتؤكػػػػػػػػد منظمػػػػػػػػة العفػػػػػػػػو الدوليػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  تحسػػػػػػػػيف بيئػػػػػػػػة حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف و الظػػػػػػػػروؼ         
المحيطػػػػػػة بػػػػػػالمتعمميف ، منهػػػػػػا  ػػػػػػرورة تػػػػػػوفير المػػػػػػدارس و اللامعػػػػػػات والمؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة 

عػػػػػػػداد  بػػػػػػػرامج وزاريػػػػػػػة مػػػػػػػ  إمكانيػػػػػػػة انلتحػػػػػػػاؽ و الوصػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػ  تمػػػػػػػؾ والتربويػػػػػػػة والمهنيػػػػػػػة ، وا 
 المؤسسات واف تكوف في متناوؿ اللمي  دوف تمييز.

ولكػػػػػف يلػػػػػب عمػػػػػ  لميػػػػػ  منظمػػػػػات حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف و اصػػػػػة منظمػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة ،        
حسػػػػب رؤيتنػػػػا ألهميػػػػة التعمػػػػيـ وولهػػػػة نظرنػػػػا أف تكػػػػوف إمكانيػػػػة القبػػػػوؿ وقابميػػػػة التكيػػػػؼ والتػػػػي 

بهػػػػا أف  ػػػػكؿ ولػػػػوهر التعمػػػػيـ بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ المنػػػػاهج الدراسػػػػية وأسػػػػاليب التعمػػػػيـ يلػػػػب يقصػػػػد 
أف تكػػػػػوف مقبولػػػػػة لمطػػػػػالب أو المتعممػػػػػوف مػػػػػف حيػػػػػث األهميػػػػػة والنوعيػػػػػة وال صوصػػػػػية العمميػػػػػة 
 اصػػػػػػة فػػػػػػي ملػػػػػػاؿ حمايػػػػػػة وترقيػػػػػػة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف وحرياتػػػػػػه األساسػػػػػػية ، وأمػػػػػػا عػػػػػػف قابميػػػػػػة 

يـ مرنػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػف التكيػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػ  احتيالػػػػػػػػػات التكييػػػػػػػػػؼ ، فهػػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػػي أف يكػػػػػػػػػوف التعمػػػػػػػػػ
الملتمعػػػػػػػات والملموعػػػػػػػات المت يػػػػػػػرة و أف يسػػػػػػػتليب نحتيالػػػػػػػات الطػػػػػػػالب أو المتعممػػػػػػػيف فػػػػػػػي 
محػػػػػػيطهـ انلتمػػػػػػاعي و الثقػػػػػػافي المتنػػػػػػوع وتنفيػػػػػػذق بمػػػػػػا يػػػػػػتالءـ مػػػػػػ  ثقافػػػػػػاتهـ القوميػػػػػػة وبيئػػػػػػتهـ 

روؼ المحيطػػػػػة المحميػػػػػة والدينيػػػػػة و العرفيػػػػػة مػػػػػ  المحافظػػػػػة عمػػػػػ  لػػػػػوهر وهػػػػػدؼ تحسػػػػػيف الظػػػػػ
بػػػػػػػالمتعمميف و المتمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي تعمػػػػػػػيـ حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف و التوعيػػػػػػػة بهػػػػػػػا والتربيػػػػػػػة عميهػػػػػػػا ، تمػػػػػػػؾ 
الحقػػػػػوؽ التػػػػػي تتسػػػػػـ بالعمميػػػػػة والثبػػػػػات وبعػػػػػدـ قابميتهػػػػػا لمتلزئػػػػػة و ارتباطهػػػػػا ببع ػػػػػها الػػػػػبعض 

 .(1)دوف أف ننس   صوصية هذق الحقوؽ ل عوب وقبائؿ و أمـ متعددة 

 

 

                                                           

 ظ األمانة الدولية ظ لندن . 2002مأن   1دليل مندمة العفو الدولية ظ مطبوعام مندمة العفو الدولية ط  (1)
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وبناء عم  كؿ ما سبؽ ، يمكننا أف نستنتج بعد الدراسة و التحميؿ أف منظمة العفو          
الدولية تستند إل  انعتقاد بأف األفراد الذيف يعمموف معا في إطار الت امف الوطني أو الت امف 
األممي يستطيعوف إحداث الت يير في ملاؿ حماية حقوقهـ اإلنسانية وملاؿ ترقيتها إل  الدرلات 

لعم  ، في عالـ مت ير ي رب فيه مف يممكوف القوة و السمطة و الحكـ و التممؾ عرض الحائط ا
 بمعاناة الب ر.

إن أنه في الوقت الذت  البا ما يكوف مف الصعب إثبات ولود صالت مبا رة بيف            
رت أن طة منظمة العفو الدولية و التحسف الذت يطرأ عم  أو اع حقوؽ اإلنساف، فقد سط

المنظمة سلال معتبرا مف اإلنلازات الممموسة سواء في ملاؿ الحماية أو في ملاؿ الترقية 
 لحقوؽ اإلنساف في  ت  بمداف و أقاليـ العالـ.

وفي نهاية المطاؼ تهدؼ لمي  أبحاث وتحركات وحمالت منظمة العفو الدولية إل            
هو النتيلة المنطقية لفعالية  أتسلناء الر  إحداث تأثير في مصير األفراد ، أليس إطالؽ سراح

منظمة العفو الدولية ؟ ولكنها ليست النتيلة الوحيدة لعممها إذ يمكف تحسيف األو اع في سلف 
ما أو وقؼ التعذيب أو منعه أو ت فيؼ حكـ اإلعداـ أو إ اثة  حايا انتهاكات حقوؽ اإلنساف 

 ئوف والسكاف األصميوف. اصة األكثر  عفا مثؿ األطفاؿ و النساء و الالل

وحماية المنظمة لحقوؽ اإلنساف تكوف في  ت  أنحاء العالـ وفي كؿ الظروؼ سواء            
في وقت السمـ أو الحروب و النزاعات الدولية المسمحة ، فتقـو بمعار ة نقؿ األسمحة ومن  

لمسمال  ير الم روع ، وكذلؾ انست داـ المفرط لمقوة و التنديد باللرائـ الدولية و التد ؿ الدولي ا
تعاممها م  اللماعات السياسية المسمحة مف ألؿ هدؼ حماية حقوؽ اإلنساف لظروؼ إنسانية ، 
ومما يلب اإل ارة إليه أف هذا التعامؿ ن ي كؿ اعترافا بأت  موقؼ أو و   قانوني  اص بهذق 

 اللماعات السياسية المسمحة.

يث اعتمادها عم  قوؽ اإلنساف فكاف لها دور فعاؿ مف حأما عف ترقية المنظمة لح           
انتصاؿ و ماف التعميـ ون ر ثقافة هذق الحقوؽ وحث الحكومات عم  إدمالها وسائؿ اإلعالـ و 
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في مناهج التعميـ وتحسيف بيئتها في قطاع المعمميف  والمتعمميف وانعتماد عم  أسموب التكويف 
المدربوف والم اركوف ، وترقيتها عبر مناهج التكويف الذت والدورات التدريبية التي ين ط فيها 

 يندرج تحت التكويف في قطاع التعميـ الرسمي و التعميـ  ير الرسمي.

وبوس  المنظمة أف تفت ر بإسهامها  في لعؿ حقوؽ اإلنساف ق ية اللمي  وق ية            
ا مف  الؿ هذق الدراسة التحميمية تت ط  حدود السياسة الوطنية و الحزبية ، ولعؿ أكثر إنلازاته

هو تعبئة الرأت  العاـ الدولي مف ألؿ و   حقوؽ اإلنساف ب كؿ حاـز عم  لدوؿ األعماؿ 
 الوطني و الدولي.

وهذا يزيد في اإلصرار عم  أف لكؿ تحرؾ دولي أهداؼ مسطرة ومحددة المعالـ وذات            
    رقية لحقوؽ اإلنساف برة عالية في ملاؿ التنظيـ و الحماية و الت

في بعض األحياف تست رؽ هذق اللهود سنوات عديدة لكي تأتي بثمارها  اصة إذا          
 التقت م  تعنت كبير و رؽ صارخ لمحقوؽ مف قبؿ السمطات و الحكومات.

وفي ظؿ التطورات السياسية ، انلتماعية و انقتصادية يتبيف لنا أف المنظمات  ير         
ية تن أ بطاب  دولي ، إن أنها تبق  في  دمة مراء ومعتقدات مؤسسيها و الساهريف عم  الحكوم

تمويمها ، والذيف يمارسوف أساليب حماية حقوؽ اإلنساف وترقيتها عم  أتـ وله  اصة عندما 
تتعمؽ بحماية حقوؽ أ  اص تتما   ودياناتهـ و أفكارهـ السياسية ، انقتصادية ، انلتماعية 

فية ، مما يالحظ ترال  لهود الحماية إذا تعمؽ األمر بحقوؽ أ  اص مف دوؿ العالـ و الثقا
الثالث أو مف  عوب عربية أو إسالمية ذات موروث ثقافي يتعارض م  مؤسسي تمؾ المنظمات 

  ير الحكومية.

فهؿ ستبق  المنظمات  ير الحكومية مف أقو  وسائؿ حماية حقوؽ اإلنساف عم          
لوطني و اإلقميمي و الدولي أـ ستبق  تد الت الدوؿ ول   ال ركات المتعددة المستو  ا

اللنسيات تهيمف عم  استقاللية قرارات هذق المنظمات  ير الحكومية وتمس مصداقية أن طتها 
  اصة عندما يكوف لمكبار مصالال؟.
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 -المصادر :

 المصادر العربيةأوال: 

 : المؤلفات:-أ

الحماية الدولية لحقوق اإلنسان اي إطار األمص المتحدة و الوكاالم د. احمد ابو الوااظ  .1

 .2000الدولية المتخصصة ظ دار النهضة العربيةظ الطبعة األولى 

د. احمد ابو الوااظالوسيط اي قانون المندمام الدولية ظ دار النهضة العربيةظ الطبعة  .2

 1944الثانيةظ القاهرة 

ظ الجريمة الدولية ظ دراسة تحليلية ظ دار النهضة د. احمد حسانين إبراهيص صالف عبيد .3

 1997العربيةظ القاهرة سنة 

د. إسماعيل العربيظ اصول اي الع قام الدوليةظ المةسسة الوطنية للكتابظ الج ائرظ  .4

 .1990طبعة 

محمدظ مبادت القانون الدولي العاصظ دار الررب للنشر والتو يعظ وهران ظ  د.بوسلطان .5

 .2002الج ائر ظ ط 

المةسسة الوطنية  –د. بوكرا ادريسظ مبدأ عدص التدخل اي القانون الدولي المعاصر  .6

 1990للكتاب ظ الج ائرظ سنة 

الج ائرظ سنة د. بن عامر تونسيظ قانون المجتمع الدوليظ ديوان المطبوعام الجامعيةظ  .7

1993. 

جان ميروظ الجماعام الضاغطة ظ ترجمة بهيج شعبانظ المكتبة العلميةظ الشركة الوطنية  .4

 .1971ظ دار النشر منشورام عويدام ـ بيروم لبنان ـ الطبعة األولى  عللنشر والتو ي

محمد يوسف علوانظ تدريس حقوق اإلنسان اي الجامعام العربية واقع وطموحامظ  .9

 .1947المحامين العرب للبحث والدراسام القانونية طبعة أولى سنة  مرك  اتحاد

د. سعادة راغب الخطيبظ مدخل إلى الع قام العامةظ دار المسيرة للنشر و التو يع  .10

 .2000والطباعةظ عمان األردنظ الطبعة األولى سنة 

ار صفاء د. ياد محمد شرمان ظ د. عبد الرفور عبد الس ص ظ مبادت الع قام العامةظ د .11

 .2001للنشر والتو يعظ عمان األردنظ الطبعة األولى سنة 
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د. قادرن عبد الع ي ظ حقوق اإلنسان اي القانون الدولي والع قام الدوليةـ المحتويام  .12

 .2002واآلليام ظ دار هومة ظ للطباعة والنشر والتو يعظ الج ائر طبعة 

الجامعة المفتوحة ظ المكتب  د. عبد الس ص صالف عراةظ التنديص الدوليظ منشورام .13

 .1997الجامعي الحديث اإلسكندريةظ مصر الطبعة الثانية 

عبد الع ي  طبي عنانيظ مدخل إلى اآلليام األممية لترقية وحماية حقوق اإلنسانظ دار  .14

 .2003القصبة للنشرظ الج ائرظ 

تبة دار د. عبد الكريص علوانظ الوسيط اي القانون الدولي العاصظ حقوق اإلنسانظ مك .15

 .2004الثقااةظ عمان ظ الطبعة األولى 

د.عمر صادوقظ محاضرام اي القانون الدولي العاص ) المسةولية الدوليةظ المنا عام  .16

الدوليةظ الحماية الدولية لحقوق اإلنسان( ظ ديوان المطبوعام الجامعيةظ الج ائرظ سنة 

1995. 

الدولي المعاصرظ ديوان  د . عمر سعد   و د. احمد بن ناصرظ قانون المجتمع .17

 .2005المطبوعام الجامعيةظ الج ائرظ الطبعة الثالثةظ سنة 

د. عبد القادر البقيرامظ العدالة الجنائية الدوليةظ معاقبة مرتكبي الجرائص ضد اإلنسانيةظ  .14

 .2005ديوان المطبوعام الجامعية ظ الج ائر ظ الطبعة األولىظ سنة 

وق اإلنسان اي القانون الدولي أو القانون الداخليظ د.يحياون نورة بن عليظ حماية حق .19

 .2004دار هومة للطباعة والنشر والتو يعظ الج ائرظ طبعة 

 

 ب: المقاالت والدراسات القانونية:

د. مصطفى كامل السيدظ حقوق اإلنسان اي المجتمع الدوليظ قضايا ندريةظ مجلة السياسة  .1

الدولية ظ الصادرة عن مرك  الدراسام السياسية واإلستراتيجية ظ األهراصظ القاهرةظ 

 .71ظ ص 1994ظ اي شهر ابريل  96العدد

ل نشر اي مجلة د. محمد محفودظ األقليام وقضايا الديمقراطية اي العالص العربيظ مقا .2

 .29/02/2006الديمقراطية ظ الصادرة بتاريف 

الحماية القانونية لألطفال اي الن اعام المسلحةظ المجلة الدولية للصليب األحمرظ  .3

 .24/02/2003الصادرة بتاريف 
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أ .احمد قايدظ داهرة عمالة األطفال اي الج ائرظ الملتقى الوطني األول حول واقع  .4

 جامعة بسكرة الج ائر. 2006/نوامبر 14/15ص الطفولة اي الج ائر يو

د. بوسلطان محمد ظ أحكاص الحرب الجوية اي القانون الدولي المعاصرظ محاضرة ألقيم  .5

 .2000جانفي  27اي المدرسة العليا للطيران ـ طفراون ـ وهرانظ الج ائرظ يوص 

محمدظ قواعد حماية حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية ظ ملتقى دولي  د. بوسلطان .6

 .2002حول حقوق اإلنسانظ من تنديص المرصد الوطني لحقوق اإلنسان ـ الج ائر 

د. بوسلطان محمدظ السيادة وحقوق اإلنسانظ ملتقى وطني حول حقوق اإلنسان ظ تلمسانظ  .7

 .2000نوامبر  20-21

قراءة اي تقرير وضع الجدار اي القانون الدولي الصادر عن  د. حساص الحوراني  ظ  .4

ظ الصادرة  22مندمة العفو الدولية ظ مجلة دراسام شرق أوسطية ظ مجلة اصلية ظ العدد 

 .2004بتاريف شباط 

د. شريف  يفر ه لي ظ الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ... إلى أين ؟ ظ مقال أسبوعي ظ  .9

لدراسام السياسية و اإلستراتيجية ظ القاهرة ظ مصر ظ الصادر عن مرك  األهراص ل

2004 . 

د.ع.حسينظ ملف حقوق اإلنسان اي الشريعة اإلس مية و القانونظ مقال نشر اي  .10

 ظ الج ائر.5/12/2000الجريدة األسبوعيةظ البصائرظ االثنين 

 د.وليد حسين اهمي ظ الواليام المتحدة األمريكية و الحرب على اإلرهاب  .11
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