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إنجاز هذا العمل إال أن أتقدم بأسمى معاني  فيال يسعني وقد وفقني اهللا 

التي تفضلت  ""الدكتورة الشكر واالمتنان إلى األستاذة  المشرفة 

  ة، ــذه األطروحــى هــباإلشراف عل

   .والتي كان لها دورا كبيرا في إتمامها وخروجها على هذا الوجه

القيمة  اهلمالحظاتها وتوجيهاتكان فيع مراحل الدراسة حيث عايشت وتابعت جم

  .كل الشكر والتقديري ا منهالفضل في سد الكثير من الثغرات، فل

ور ـي الدكتـأن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي وزوج ال يفوتنيكما 

"" متعه اهللا بالصحة والعافية .لتحمله عناء قراءة هذه األطروحة.  

لى األساتذة الكرام أعضاء إى أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان وال أنس

   .لجنة المناقشة على تحملهم عناء قراءة هذه األطروحة

لما  ""وال يفوتني أيضا أن أتقدم بخالص شكري إلى األستاذة الكريمة 

هذا  إنجاحلي يد العون في سبيل  قدمته لي من مساعدات، وإلى كل من قدم

.حفظها اهللا ورعاها ""وأخص بالذكر ابنتي . عملال
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  :مقـدمـة

لقد أضحت مواضيع حقوق اإلنسان اليوم، من بني املوضوعات اليت حتظى باالهتمام 
شك أن االهتمام املتزايد  وال. الكبري من جانب الباحثني ويف نطاق العديد من فروع العلوم

أن ستويني الوطين والدويل، يرجع بدرجة كبرية إىل حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية على امل
الفرد أو اإلنسان الذي قررت هذه احلقوق وتلك احلريات من أجله، هو األصل املستهدف من 

كما ميكن تفسري هذا االهتمام . وراء ذلك وهذا بغية صيانة كرامته اآلدمية ووجوده اإلنساين
ورات وتقدم يف التفكري السياسي واالجتماعي، و بانتشار الروح الدميقراطية وما نتج عنها من ث

  .تطور يف البحوث والدراسات الفقهية والدستورية والسياسية عند خمتلف األمم

لكن االعتبار املتمثل يف تزايد اإلدراك حبجم املخاطر اليت بات يتعرض هلا اإلنسان يف 
حلقوق اإلنسان  وجتاوزات تالوقت احلايل وطنيا ودوليا وما يصاحب ذلك من انتهاكا

وحرياته هو األمر الذي أدى إىل التفكري يف خلق نظام محاية فعال وقابل للتطور حلقوق اإلنسان 
جتسد يف إجياد آليات متنوعة، تشكل وسائل ضغط وتنقلنا من جمرد املبادئ والقواعد القانونية 

ب احترام حقوق ذلك أن جمرد اإلقرار واالعتراف بتعزيز وتقرير وجو. إىل الفعل والتطبيق
اإلنسان وحرياته األساسية كضمانات الزمة حلمايتها يتطلب وجود آليات وطنية ودولية وحىت 

  .  إقليمية حلمايتها

وبناء على ذلك عرف العمل على املستويني الوطين والدويل، احلكومي وغري احلكومي، 
أ إليها حلمل الدول علـى  ، يلجيواملعنوي واملاد العديد من اآلليات أو وسائل الضغط القانوين

  . احترام حقوق اإلنسان، سواء يف إقليم كل واحدة منها، أو يف إطار عالقتها املتبادلة

ورغم ما بدا من اهتمام دويل حلقوق اإلنسان األساسية وحرياته من خالل االعتراف 
جاك والتعزيز، ورغم قبوهلا العلمي من معظم دول العامل إال أا حسب الكاتب  اإلقرارو

األصل يف حقوق اإلنسان نشأا ما تزال مرهونة بالفعل الوطين، وهذا يعود إىل أن  دونللي
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بوصفها جزءا من النظام القانوين الوطين، من مث فإن املسؤولية األوىل تقع على الدولة خللق نظام 
ختذا الدولة ومن أبرز اخلطوات اليت ا. التنفيذحلقوق اإلنسان يبدأ باإلقرار وينتهي ب فعال وطين

يف هذا اال هو إنشاء مؤسسات وطنية، تعمل على رصد احلالة احلقوقية يف الدولة   اجلزائرية
والعمل على محايتها وترقيتها، إىل جانب السماح إىل منظمات اتمع املدين اليت تنشط يف جمال 

وهذا كله . نحقوق اإلنسان بالعمل يف هذا اخلصوص لضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسا
يقف جنبا إىل جنب مع ما كان يوجد يف اتمع من أجهزة وهياكل أساسية تعمل إىل جانب 

األصلية على تدعيم سيادة القانون وحتقيق الدميقراطية من خالل دفاعها عن مصاحل  ااختصاصا
    . األفراد ومحاية حقوقهم وحريام

األداة الفعالة لتعزيز األجهزة أخرى ووقد وجدت األمم املتحدة يف املؤسسات الوطنية 
الذي شهد مولد ما  1991خصوصا بعد عام .ومحاية حقوق اإلنسان على كافة املستويات

اليت حددت ا تلك املؤسسات ضوابط ومعايري استقالهلا ألداء مهمتها » مبادئ باريس«يسمى 
ل لنا شبكة متكاملة وصور التنسيق فيما بينها وبني املؤسسات اإلقليمية والدولية مما شك

   .كلآلليات تربز على املستوى العاملي يف اللقاءات واحملافل الدولية جبنيف ونيويور

وعليه وملا كان اجلميع جيزم بأن الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
من حرية يف مترابطة يعزز بعضها البعض، وأن الدميقراطية تقوم على إرادة الشعب مبا يتمتع به 

. تقرير نظمه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومشاركته يف مجيع جوانب حياته
فإنه ينبغي أن يكون تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين مقصدا تسعى إىل حتقيقه 

ل للحقوق الدولة اجلزائرية وهدفا ذا أولوية لتقوية سيادة القانون وضمان االحترام الكام
  . واحلريات
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  :أسباب اختيار املوضوع

ما إال وله أسباب وراء ذلك وهي شبيهة بالعالقة  اكل باحث يريد أن يدرس موضوع
فأسباب اختيار الباحثة هلذا املوضوع تكمن إذا يف . السببية اليت تكون وراء الفعل والنتيجة

وهي تفكر يف  ،عود إىل كون الطالبةفاألسباب الذاتية ت. األسباب الذاتية واألسباب املوضوعية
 أغوار سربجذا جمال حقوق اإلنسان يف املنظومة الوطنية وحماولة  ،إعداد أطروحة الدكتوراه

موضوع حقوق اإلنسان والسيما ما يتعلق مبفهوم اآلليات باعتباره موضوعا قانونيا يدخل 
أكثر منه إىل اجلانب النظري ضمن  اختصاصها وباعتباره مييل إىل اجلانب العملي واإلجرائي 

  .والفلسفي ملوضوع احلماية

أما األسباب املوضوعية فتعود إىل أن ما كتب يف موضوع آليات محاية حقوق اإلنسان 
إما ناقصا أو مبعثرا أو عاما مما جيعل املوضوع  حيتاج إىل جاء يف املنظومة الوطنية اجلزائرية 

من جهة، ومن جهة ثانية فإن االهتمام بآليات محاية  دراسة أكثر تطبيقا وأكثر عمقا وربطا هذا
املتخصصة من وجهة النظر الدولية وبالنظر  ةحقوق اإلنسان بات موضوعا للدراسات األكادميي

جمال محاية حقوق اإلنسان وترقيتها أو يف إىل الدور الذي تؤديه أجهزة األمم املتحدة املختصة 
وهذا كله من أجل  ةإىل األجهزة اليت كانت قائم تعزيزها بدليل إنشاء أجهزة حديثة تضاف

خلق منظومة دولية تعمل معا على توفري احلماية وتفعيلها وهذا من خالل اآلليات اإلجرائية 
استحدثت يف إطار جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واآللية  اليتالشاملة   كآلية املراجعة

وهذا كله يقود إىل نقطة أخرى مرتبطة . نساناملؤسسية مثل منصب املفوض السامي حلقوق اإل
      : باألسباب املوضوعية أال وهي

  :أمهية املوضوع

إن أمهية املوضوع تكمن يف أن مسألة محاية حقوق اإلنسان وترقيتها باتت شأنا داخليا 
ودوليا وعندما نقول شأن داخلي فال يعين ذلك سوى حتميل السلطات الداخلية مزيدا من 
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والواجبات جتاه مواطنيها يف ظل تغيري عميق شهدته اتمعات نتيجة للوعي املتزايد  تاملسؤوليا
وعندما نقول شأن دويل فإننا نؤكد على أن متكني الفرد من . للمواطنني حلقوقهم وواجبام

حقوقه ومحايتها وترقيتها مل تعد حمصورة يف السلطان الداخلي للدولة وإمنا أضحت كذلك شأن 
روز الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وقد تزامن هذا مع  الشروع يف البناء القانوين دويل منذ ب

واملؤسسايت داخليا وإقليميا ودوليا حلقوق اإلنسان ومحايتها وترقيتها عن طريق تطوير منظومات 
قانونية وشبكة من اآلليات اليت تستطيع توفري احلماية هلذه احلقوق يف معظم الدول ومنها 

وأصبح . العمليةو لذا، برز موضوع اآلليات كمفعل للضمانات على الساحة العلمية  .اجلزائر
  :ولذلك فإن إشكالية املوضوع تتضح يف مايلي. موضوعا مهما يتطلب االهتمام األكثر

  :اإلشكالية

حبقوقها ومطالبتها بتقييد السلطة واحلد  ،ومنها اتمع اجلزائري ،إن اهتمام اتمعات
بالشأن السياسي العام، خاصة يف اآلونة األخرية اليت تصاعدت فيها موجة التغيري  من انفرادها

ووجوب حتسني سجل األنظمة السياسية احلاكمة على صعيد حقوق اإلنسان بصفة عامة 
جبهود األمم املتحدة يف هذا اخلصوص، ) االهتمام(واحلقوق السياسية بصفة خاصة مدعما 

يف قوانينها احمللية املعايري الواردة يف صكوك حقوق اإلنسان  ودعوا احلكومات على أن تدرج
وأن تعزز هياكل وأجهزة اتمع اليت تلعب دورا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،  ،الدولية

وبصفة خاصة يف املساعدة على ضمان -وبناءة  دورا هامةإضافة إىل إنشاء مؤسسات تؤدي أ
نظام احلماية كل هذا ساعد على تطوير  -ه  األساسيةالتمتع الفعلي حبقوق اإلنسان وحريات

الفعالة لكفالة التمتع ا ) اآلليات(يهتم بالبحث يف الوسائل الذي املخصص حلقوق اإلنسان 
تتبىن  ،ويف اجلزائر على وجه اخلصوص ،من هنا باتت األمهية امللحة يف العامل العريب. وممارستها

وط سواء باإلصالحات السياسية أو االقتصادية أو حىت سياسة دفاعية للتصدي ملثل هذه الضغ
ومالءمتها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ولعل هذا حيقق ويرسي دولة احلق  ةالتشريعي
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وبناءا على ما . والقانون ومن مث يضمن التمتع الكامل واحلماية الفعلية حلقوق اإلنسان وحرياته
ما هي اآلليات اليت تتوىل  :أدق من خالل السؤال التايلسبق فإن إشكالية البحث تربز وبشكل 

العمل على محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية؟ وهل ينسحب مفهومها إىل 
؟ وهل هذه )احلكومية وغري احلكومية) (ساتيةاإلجرائية واملؤس( اآلليات مبعناها الواسع

  ؟اطنته عرب املشاركة السياسية وحقوقهاد موجيسأن اآلليات تضمن للفرد اجلزائري، 

لإلجابة على هذه اإلشكالية ضمن أبواب وفصول هذه الدراسة مت االعتماد على املناهج 
  .التالية

  :منهج الدراسة

إن طبيعة املوضوع املعاجل يف هذه الدراسة يتناول بالوصف والتحليل اآلليات املختلفة 
القانونية اجلزائرية، لذلك فقد استخدمنا يف دراستنا  حلماية وترقية حقوق اإلنسان يف املنظومة

املنهج الوصفي الذي يعد الوسيلة األكثر تعبريا ووصفا ملوضوع حقوق اإلنسان وآليات محايتها 
الضمانات معىن إذ تبدأ الدراسة بعرض اإلطار املفهومايت حلقوق اإلنسان كاحلق يف احلرية و

ات مث التصنيف واملصادر مستعملني يف ذلك وصف وحتليل واحلماية واملنظومة القانونية واآللي
مث انتقلنا إىل املنهج التحليلي من خالل حتليل الدور الذي ميكن أن تؤديه . وتقييم هذه املفاهيم

عمل على الخدمة جمتمعاا و نشأت من أجل هذه اآلليات يف جمال محاية حقوق اإلنسان اليت 
مع االستعانة باملنهج النقدي يف كثري من األحيان من خالل  .النهوض حبقوق اإلنسان يف بلداا

مت حتت ما يسمى بدراسة احلالة  القراءات النقدية لواقع حقوق اإلنسان يف اجلزائر، و كل ذلك
اليت تعين التركيز على حقوق اإلنسان وآليات محايتها ومناذج تطبيقها يف الدولة اجلزائرية، مع 

وقد فرض علينا . العمودية واملفصلة حلالة ما وأمن الدراسة العميقة العلم أن دراسة احلالة تتض
الذي  1996التطرق إىل حقوق اإلنسان وموقعها من الدساتري األربعة التركيز على دستور 

فإن اعتماد هذه املناهج بعينها كان  ،وانطالقا مما سبق .يكفل مشاركة سياسية يف إطار التعددية
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مبنأى عن الصعوبات اليت ليست هي  بط بني خمتلف أجزاء الدراسةمن أجل إحداث تكامل وترا
  .مما جيعل الدراسة حمكومة بقانون احلدود والتحديد

  : الصعوبات

قلة الدراسات الشاملة متثلت يف مثل أي حبث فقد اعترضت الدراسة صعوبات كثرية 
اجلزائر بالدراسات إذ مل حيض موضوع آليات احلماية املقررة حلقوق اإلنسان يف  .واملتخصصة

املستحقة خاصة على املستوى الوطين مما جيعلها قليلة جدا أو تكاد تكون منعدمة باملقارنة مع 
التطور الذي عرفته أوضاع حقوق اإلنسان يف اجلزائر سواء يف النصوص القانونية أو على 

ولت موضوع على الرغم من كثرة املؤلفات اليت تنا مستوى واقع حقوق اإلنسان يف اجلزائر،
حقوق اإلنسان من جانب أنواعها وفلسفتها، ومصادرها، تطورها يف ظل املنظمات الدولية 

  . وخمتلف اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان

اإلجرائية منها أو (فاإلملام مبوضوع اآلليات  .لذلك فإن املهمة ليست باليسرية
ا ووقتا طويال ودراسة معمقة قد ، على مستوى املنظومة الوطنية يتطلب جهدا كبري)املؤسساتية

ومادمنا نتكلم عن موضوع اآلليات يف . خيتلف فيها اثنان سواء من حيث التصور أو التحليل
إطار املنظومة الوطنية اجلزائرية فإن الصعوبة تكون أكثر لعدم وجود دراسات سابقة يف هذا 

ومقيدة بصعوبات هلا عالقة  فالدراسة حتكمها حدود مبينة يف اإلشكالية وتساؤالا املوضوع،
فكل هذه العوامل فرضت . مباشرة بطبيعة املوضوع وندرة املراجع فيه وطبيعته الشائكة

ولكن الطالبة حاولت التعامل مع هذه الصعوبات بعد تناول املوضوع . صعوبات على الباحثة
  .وإبرازه يف خطة متطابقة مع عنوان املوضوع و اإلشكالية وتساؤالا
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  : دراسةخطة ال

اتساقا مع منهجية البحث يف موضوع آليات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية 
فقد حتددت خطة الدراسة ملعاجلة املوضوع بتقسيمه  -دراسة بعض احلقوق السياسية - اجلزائرية

  : إىل بابني ويسبقها فصل متهيدي و مقدمة وذلك على النحو التايل

  .مقدمة

ل اإلطار املفاهيمي حلقوق اإلنسان حيث يتعرض إىل اإلشكاليات يتناو :فصل متهيدي
  . املفاهيمية وتصنيف حقوق اإلنسان ومصادرها

) إجرائية ومؤسساتية حكومية وغري حكومية ( خصصناه لآلليات املختلفة  :الباب األول
يم هذا وبالنظر إىل تعدد العناصر فقد مت تقس. حلماية حقوق اإلنسان وتطبيقها على اجلزائر 

  :الباب إىل ثالثة فصول

  .اآلليات اإلجرائية حلماية حقوق اإلنسان: الفصل األول

  . اآلليات املؤسساتية حلماية حقوق اإلنسان: الفصل الثاين

  .عالقة التأثري والتأثر بني اآلليات الوطنية والدولية: الفصل الثالث

ت واختيار احلكام وأعضاء وملا كانت املشاركة السياسية يف صياغة السياسات والقرارا
االس النيابية، ممارسة فعلية ترتبط ارتباطا وثيقا حبقوق اإلنسان واليت هي هدف من أهداف 
األجهزة الوطنية احلكومية وغري احلكومية، فإننا تناولنا بالدراسة بعض احلقوق السياسية واليت 

باعتباره حقا فرديا يف الباب الثاين منها احلق يف التجمع باعتباره حقا مجاعيا واحلق يف الترشح 
هلذه الدراسة الذي تضمن دراسة حول حقوق املشاركة السياسية يف احلياة العامة ومناذج منها 

  :موزعا على ثالثة فصول على النحو التايل
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  .حقوق املشاركة السياسية يف احلياة العامة ومناذجها :الباب الثاين

   .كة السياسيةمدخل إىل حقوق املشار :الفصل األول

  .منوذج احلق يف التجمع: الفصل الثاين

  .منوذج احلق يف الترشح: الفصل الثالث

وأخريا خامتة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات واقتراحات تتعلق مبوضوع 
     .حقوق اإلنسان وآليات محايتها يف املنظومة القانونية اجلزائرية
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  الفصل التمهيدي

  ملفاهيمي حلقوق اإلنساناإلطار ا

يعد موضوع حقوق اإلنسان من املواضيع الشائكة نظرا ألن موضوعه واسع يف 
وتنبع سعته من مشوله على جمموعة كبرية من احلقوق اليت، وإن . مضمونه، خطري يف آثاره

كُفلَت بشكل فعلي، كانت عماد احلكم العادل يف اتمعات احلديثة والسبيل حنو عامل آمن 
. تقر، كما تنبع خطورته من تدخله وارتباطه حبياة اإلنسان وعالقته باآلخرين وبالسلطةومس

املوضوع كثرت املصطلحات وتداخلت فيما بينها مما  اونتيجة هلذه السعة وهذه اخلطورة هلذ
أدى إىل اختالف الفقه سواء يف حماوالته لوضع تعريف حمدد حلقوق اإلنسان أو إتباع معايري 

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن التساؤل حول مصادر حقوق اإلنسان . صنيفهاواضحة يف ت
أغزر أم أن املصادر مجيعها تكمل بعضها ) الوطنية أم الدولية( يطرح نفسه، فأي أنواع املصادر

  .البعض يف اجتاه متوافق حلماية حقوق اإلنسان

لشائعة االستخدام يف وملا كان مفهوم حقوق اإلنسان من املفاهيم ا -انطالقا مما سبق
األدبيات واخلطابات السياسية املعاصرة، واستئثارها باهتمام املختصني هلذا اال من العالقات 
اإلنسانية ملا يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان من نتائج منشودة يتجلى فيها خري للحاكم 

اهيمي حلقوق اإلنسان باإلطار املف: فإننا سنعاجل يف هذا الفصل التمهيدي املعنون - والرعية
وكذا تصنيف وتقسيم ) املبحث األول(املفاهيم املختلفة واملرتبطة مبوضوع حقوق اإلنسان 

املبحث ( باإلضافة إىل التطرق إىل املصادر املختلفة للموضوع) املبحث الثاين(حقوق اإلنسان 
اك شيء يسمى لكن وقبل التطرق إىل ذلك، ماذا نعين باإلطار املفاهيمي؟ وهل هن). الثالث

  .اإلطار املفاهيمي يف العامل األكادميي؟

 Patricia)اإلطـار املفاهيمي، حسب تعريف باتريسيا ليهـر وماري جني مسيـث    

Lieher and Mary Jane Smith) )هذا البنيان ). يشري إىل البناء الذي يوفر توجيه للبحث
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شكل عند ليهر ومسيث خارطة يتضمن جمموعة من املفاهيم اليت تتضمنها الدراسة وهي ت
يف إطار املفاهيم فإن الباحث هو الذي يتوىل صنع اإلطار أو خارطة الدراسة وهذا ما . الدراسة

فهذا األخري ال يعين فقط جمموع املفاهيم . جيعل اإلطار املفاهيمي خمتلفا عن اإلطار النظري
املدروسة تكون موجودة املترابطة مثل النظرية ولكن كذلك، وأكثر من ذلك، أن اخلارطة 

فمثال الفكر املاركسي أو الليربايل ميثل إطارا نظريا لدراسة وحتليل حقوق اإلنسان من  .)1(مسبقا
املنظور املاركسي أو الليربايل وهو جاهز كمنظور أكادميي أما اإلطار املفاهيمي أو املفهومايت 

.  تفسري حقوق اإلنسان ومحايتهافهو الذي يكونه الباحث من جمموعة من املفاهيم املتكاملة يف
   .وهذا ما طورته الباحثة كفصل متهيدي للدراسة

  املبحث األول

  إشكاليات مفاهيمية

هو القاعدة األمربيقية للعلم، ولذلك تعترب املفاهيم من العناصر األساسية يف إن املفهوم 
ريها من املفاهيم ، أي دراسة مهما كانت، واليت يتوجب حتديدها حتديدا دقيقا وحتييدها عن غ

حبيث يكون اهلدف املبتغى من وراء حتديد املفاهيم معرفة معانيها ومضامينها يف حني يكون 
الغرض من حتييدها التفرقة ما بني املفاهيم موضوع الدراسة وغريها من املفاهيم اليت تبدو أا 

  . مرادفة هلا

حقوق، :اإلنسان، مفهوم مبوضوع حقوق ومن املفاهيم اليت مت استخدامها وارتباطها
، محاية، منظومة قانونية وطنية، دولية وغريها من املفاهيم واليت ميكن تإنسان، آليات، ضمانا

القول عنها أا ليست مفاهيم ثابتة، وناجزة، وائية مثلها مثل الكثري من املفاهيم ويف خمتلف 
رك والتكوين الثقايف ااالت، ذلك أن أي مفهوم ختتلف النظرة إليه باختالف املدا

                                                             

(1 )  - Patricia Lieher and Marry Jane Smith "frame works for research ". 
In http://www.Analytectech.com /Mb313/elements.htm.p12. 
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واأليديولوجي ومنطلقات الزمان واملكان، فهو ابن بيئة تارخيية اجتماعية حمددة وابن فكر حمدد 
  . أيضا وعليه سيتم التطرق إىل خمتلف هذه املفاهيم فيما يلي من مطالب

  املطلب األول

  مفهوم حقوق اإلنسان 

هي تعبريات مت " ية اإلنسانيةاحلقوق الشخص"، "احلقوق اإلنسانية"، "حقوق اإلنسان"
هو " احلقوق الطبيعية"يف السابق، كان تعبري . استخدامها بالتناوب للداللة على املفهوم نفسه

ارتباط حقوق ومع  )2("األصيلة"املستخدم بشكل أكرب إىل جانب تعبري احلقوق الفطرية أو 
احلريات "، "األساسية احلقوق"اإلنسان باإلعالنات األوىل الوطنية والدولية شاع مصطلح 

حقوق "، ومنذ القرن التاسع عشر حىت يومنا هذا شاع مصطلح "احلريات العامة"، "األساسية
لذلك فإننا نرى أنه من . إنسان –حقوق –وعليه، فإن هذا املفهوم مكون من لفظني ."اإلنسان

 لغةرف والذي ع" إنسان"الواجب أن نفصل هذا املصطلح، وجيب بداية الوقوف على مصطلح 
فينسحب للداللة  اصطالحاأما " اإلنسان الراقي ذهنا وخلقا"و" الكائن احلي املفكر"على أنه 

  .)3("اإلنسان الذي خلقه اهللا إلعمار األرض ولعبادته"على ذلك 

اإلنسان هو كائن آدمي، صغريا كان أو كبريا، عاقال كان أو فاقدا لإلدراك والتمييز، 
نبيا، ومبعىن آخر هو ذلك الكائن البشري سواء لإلشارة إىل فئة رجال أو إمرأة، وطنيا أو أج

أو سواء تعلق األمر مبجموعة ...) مواطنني، أطفال، نساء، عاملني، أجانب، الجئني (بعينها 
  ".الفرد"إنسان يتداخل مع معىن "كما أن معىن ...) شعوب، عرقيات، أقليات، مجعيات (

الشخص الذي له روح وجسد صاحل لتحمل  ميكن القول أن اإلنسان هو ذلك وعليه،
  .هذه احلقوق اليت نتوىل تعريفها يف الفرع املوايل. االلتزامات وكسب احلقوق

                                                             

  .3، ص 2006، ناشرون، ولية حلقوق اإلنسان، مكتبة لبنانكلوديو زانغي، احلماية الد - )1(
  .27، ص 2005حقوق اإلنسان وحرياته، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  صاحل الدباس وعلي عليان أبو زيد،حممد  علي - )3( 
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 الفرع األول

  تعريف احلقوق 

تعد احلقوق واحلريات من أهم املبادئ العامة اليت تركز عليها التشريعات الدولية 
ة واملطالب األساسية اليت يتعني توفريها والوطنية احلديثة، كوا تتعلق باحلاجات اإلنساني

غري أننا ال جند هلا تعريفا حمددا يف مثل هذه . لإلنسان بغية صيانة كرامته ووجوده اإلنساين
التشريعات اليت ال تم يف األصل بوضع التعاريف حىت ال تضع نفسها وسط خالفات هي يف 

وبة يف وضع تعريف واضح وشامل غىن عنها، تاركة مهمة ذلك للفقه، والذي بدوره جيد صع
وحمدد للحقوق واحلريات خاصة إذا كانت الفكرة غامضة وغري حمددة كفكرة احلقوق و فكرة  

، تداخل بني املفهومنيو خلطاحلريات وقد ترتب على إسهامات الفقهاء يف هذا الشأن أن وقع 
ن مع تطور مفهومها العامة  لك باحلريات األساسية يف بواكريها األوىل  احلقوقوقد وصفت 

من هنا . أصبحت تتميز عنها وختتلف يف معناها عن معىن احلريات العامة أو احلريات األساسية
 Freedom"ويف اإلجنليزية  "Liberté"فإن كان مفهوم احلرية واليت يقابلها يف اللغة الفرنسية 

on Liberty" داللة على احلقوق اختلف باختالف الزمان واملكان واستخدم من بعض الفقهاء لل
األساسية للفرد أو للداللة على مفهوم احلريات العامة، أو لتأخذ مجلة من األبعاد، السياسية، 
واالجتماعية، تقسم على أساسها احلرية إىل حرية نسبية وتعين اخلالص من القسر واإلكراه 

االستقالل قيمة االجتماعي وحرية مطلقة وتعين حق الفرد يف االستقالل بالفعل واعتبار هذا 
فيما يسمح به القانون، واملواطن  احلق"بأا  احلريةمونتسكيو عرف  هذا وقد .)4(خلقية مطلقة

الذي يبيح لنفسه ما مل يبحه له القانون لن يتمتع حبريته ألن باقي املواطنني سيكون هلم نفس 
رب أساسية عند مستوى جمموعة احلقوق املعترف ا واليت تعت" أما هوريو فيعرفها بأا" القوة

حضاري معني، مبا يلقى على الدولة واجب محايتها محاية قانونية خاصة وضمان عدم التعرض 
                                                             

ص ص  ،2005جامعة اإلسكندرية،  ،إلنسان يف ظل الدساتري اجلزائرية، رسالة ماجستري، كلية احلقوقضمانات حقوق ا أمرية خبابة، -)4( 
7 - 8 .  

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 15 -

ميزة اإلنسان  "، ومن جهته يعرف األستاذ موريس خنلة احلرية بأا)5(هلا وبيان وسائل محايتها
ا حيترم مصاحل الغري وهي مسؤولية تتطلب ممارستها عقال واعييتفرد ا عن سواه من الكائنات، 

  .)6( "وحقوقهم ومتطلبات اتمع والسلطات يف سبيل املصلحة العامة

أا ذلك اجلزء من السلوك الذي ال "وقد قال جون ستيوارت ميل يف تعريف احلرية، 
أن احلرية قدرة املرء " الفيلسوف ليبنتر ويقول )7("يؤثر فيه املرء على أحد وال يعين أحدا غريه

على أن  1789و تنص املادة السادسة من اإلعالن الفرنسي الصادر عام ". ما يريدعلى فعل 
احلرية هي مكنة املرء أن يفعل كل ما ال يضر بالغري، وهذه املكنة منشأها الطبيعة، وقاعدا "

فكرة احلريات  André Pouilléوخيتصر األستاذ أندري بويل    ".العدالة، وضماا القانون
احية التارخيية أا أحدث من فكرة حقوق اإلنسان ومن خالل حتليليه تظهر بأا العامة من الن

  .) 8(جمرد وجه من أوجه حقوق اإلنسان

يعين ذلك الشيء الثابت بال : لغة :حقهو ما سبق فإن مصطلح  احلريةإذا كان مفهوم 
 بأنه شك، أو هو النصيب الواجب سواء للفرد أو اجلماعة، كما يعرف عند بعض اللغويني

ويف املعاجم القانونية املتخصصة، يعرف احلق، على وجه . امللك واملال أو األمر املوجود الثابت
ويف  .بأنه ما قام على العدالة أو اإلنصاف وسائر أحكام القانون ومبادئ األخالق العموم،

اسم من يشري يف أحد معانيه إىل اهللا تعاىل، حيث إنه " احلق"، فإن لفظ الشريعة اإلسالمية
، فقد درج الفقه القانوين املقارن، والقانون االصطالحيةمن الناحية أما . )9(أمسائه تعاىل

  :ومنها األورويب أساسا على التمييز بني اجتاهات أو مذاهب عديدة

                                                             

  .8ص  ،املرجع نفسه -)5(
  .31، ص 1999بريوت،  ،، منشورات الطيب احلقوقيةاحلريات، خنلةس موري -) 6(
  .217، ص 1989 ،ية، دار النهضة العربية، القاهرةنعيم عطية، الفلسفة الدستورية للحريات الفرد -) 7(

  (8 ) - André Pouillé, libertés publiques et droits de l’homme,15 édition, éditions 
dalloz 2004, p5.    

  .30، ص 2003، دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيق، جامعة القاهرة، حقوق اإلنسان ،أمحد الرشيدي - )(9
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إذ يعترب احلق قدرة أو سلطة إرادية " سافيين"ويتزعمه الفقيه األملاين  املذهب الشخصي
األشخاص يف نطاق معلوم وبالتايل فإن اإلرادة حرة يف استعمال أو  خيوهلا القانون لشخص من

. عدم استعمال امليزة أو املكنة اليت منحها إياها القانون، ألا هي معيار وجود احلق يف جوهره
وقد القى املذهب الشخصي انتقادات من بعض القانونيني ،كونه ربط احلق باإلرادة ويف هذا 

إىل حرمان تام لبعض األشخاص الذين تنعدم لديهم اإلرادة كالصغري  الربط قصور، ألنه سيؤدي
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذا املذهب خيلط بني احلق . غري املميز وانون

واستعماله، فاحلق يوجد ولو دون تدخل من اإلرادة ولكن مباشرة واستعمال هذا احلق يستلزم 
  .وجود هذه اإلرادة

وحسب " إهرنج"فيتمثل يف نظرية املصلحة بزعامة الفقيه األملاين  عياملذهب املوضوأما 
هذا االجتاه فإن احلق يعرف على أنه مصلحة حيميها القانون وهذه املصلحة قد تكون مادية 
كحق امللكية وقد تكون معنوية كاحلق يف احملافظة على الشرف واالعتبار، كما أا تتوفر إىل 

  .مت اإلرادة لدى البعض منهمعموم األفراد حىت ولو انعد

و تأسيسا على ما سبق لقيام احلق جيب توافر عنصرين، عنصر غائي ويكمن فيه اهلدف  
العملي للحق وهو عنصر املصلحة أو املنفعة، وعنصر شكلي يضمن هلذا اهلدف وسيلة محاية 

معيارا  انتقد املذهب املوضوعي هو اآلخر، كونه يعترب أن املصلحة .)10(وهو عنصر الدعوى
حممية ألا معترف ا كحق يستأهل هذه لوجود احلق يف حني أا تالية لنشوئه، فاملصلحة 

من تناقض املذهبني السابقني ظهر مذهب ثالث جيمع .قاحل احلماية، وليس ألا هي جوهر
" فرازا"، "ميشور"، "سايل"بينهما وتلتقي فيه اإلرادة باملصلحة ومن أقطاب هذا املذهب الفقيه 

غري أن اجلمع بني اإلرادة واملصلحة مل يكن بنفس املستوى لدى هؤالء الفقهاء وإمنا تفرقوا إىل 
إجتاه يغلب اإلرادة على املصلحة إذ يعترب أن احلق هو سلطة تقوم على خدمة مصلحة . اجتاهني

                                                             

، 2008، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية ها يف القوانني احمللية والدوليةخنبة من أساتذة القانون،حقوق اإلنسان أنواعها وطرق محايت - )(10
  .25ص 
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 ذات قيمة اجتماعية واجتاه آخر يغلب املصلحة على اإلرادة، إذ تظل املصلحة وفقا له هي
  .جوهر احلق

مل يسلم هذا االجتاه هو اآلخر من االنتقادات على أساس أنه مل يعرف احلق نفسه ومل 
يبني جوهره، فاحلق ليس اإلرادة وليس املصلحة، وهذا ما أدى إىل بروز النظرية احلديثة 
وصاحبها الفقيه دابان ويرى أن احلق يتضمن أربعة عناصر، عنصران داخليان مها االستئثار 

  .)11(تسلط وعنصران خارجيان مها ثبوت احلق يف مواجهة الغري واحلماية القانونيةوال

وما يتصل ا من حريات أساسية فإا عرفت من  مفهوم حقوق اإلنسانويف تعريف 
فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية خيتص بدراسة : "بأا" رينيه كاسان"طرف األستاذ 

 كرامة اإلنسان، بتحديد احلقوق والرخص الضرورية الزدهار العالقات بني الناس، استنادا إىل
علم يتعلق بالشخص، السيما اإلنسان "أما األستاذ كارل فازاك فعرفها بأا ". كل كائن بشري

العامل، الذي يعيش يف ظل دولة، وجيب أن يستفيد من محاية القانون عند اامه جبرمية، أو 
يتسع ليشمل مجيع " حقوق اإلنسان"خر إىل أن مفهوم عندما يكون ضحية لالنتهاك، وذهب آ

املفاهيم اليت كانت تدل عليها املصطلحات اليت تداولتها الدساتري والقوانني الوطنية يف القرن 
  André pouilleالكاتبهذا ويشري .التاسع عشر وعلى امتداد النصف الثاين من القرن العشرين

من نظريات القانون الطبيعي والعقد االجتماعي  األصل فيها أا فكرة حقوق اإلنسانأن 
 كثري يف 1789وتطورت كما وكيفا ابتداء من  1789وظهرت رمسيا يف القانون الوضعي يف 

من الدول ومنها فرنسا، وتعرف حبسبه على أا جمموعة احلقوق اليت تنظم حريات 
  .)12(اإلنسان،كرامته وانفتاح شخصيته

الرأي  فحسب بعض . ءشاسع بني الفقها االختالفأن  من مجيع هذه التعاريف نستنتج
حممد اذوب، (يف حني يعترب الرأي اآلخر  مفهوم احلقالفقهي فإن احلرية أرحب وأوسع من 

                                                             

  .13ص  ،ل الدساتري اجلزائرية، مرجع سابقحقوق اإلنسان يف ظت أمرية خبابة، ضمانا - )(11
(12  - ) André pouille, libertés publiques et droits de l’homme, op, cit. p5 
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فحقوق اإلنسان تتجاوز النطاق . احلريةمن كلمة  أوسع احلقكلمة ) حممد خليل املوسى
ما تفرضه الطبيعة اإلنسانية سواء يتم  الضيق للحريات العامة لتشمل نطاقا أوسع ميتد إىل كل

االعتراف ا من قبل النظام القانوين أم ال يف حني ينصرف مضمون احلريات إىل مجلة من 
احلقوق احملددة واملعرفة بدقة من قبل  القانون الوضعي ، وعلى ذلك ميكن القول أن احلريات 

. قوق اإلنسان كافة هي حريات عامةالعامة كلها تعد حقوقا لإلنسان، بينما يتعذر القول أن ح
يستخدمان كمترادفني متساويني يف كثري من " حرية" "حق"هذا وجتدر اإلشارة أن لفظي 

  .األحيان يف كتب الفقه واملواثيق الدولية والدساتري

مهما كان االختالف و االتفاق بني الفقهاء يف الوقوف على معايري حمددة بشأن مفهوم 
كرة حقوق اإلنسان تعين أا مقررة حلماية احلرية والكرامة اإلنسانية، احلق واحلرية، فإن ف

فهي حقوق مالزمة أو لصيقة بشخص اإلنسان، . وأساس متتع الفرد ا يرجع إىل وصفه إنسانا
لذلك جند لويس . وإنكارها ال مينع من وجودها ألا تدور وجودا وعدما مع الكائن اإلنساين

املبادئ واملعايري اليت تعطي لألفراد احلرية يف "نسان هي عبارة عن كروكر يقول بأن حقوق اإل
أن حييوا حياة كرمية، حياة تستحق الوجود اإلنساين، احلياة اليت ال ميكن التمتع ا كلية دون 

أما األستاذ .كل حق إال ويقوم على جمموعة من املبادئ واملعايري ،نإذ )13("هذه احلقوق
. مطالب أساسية ضد السلطة العامة: "طا للحقوق عندما يقول بأافورسايث فيضع تعريفا بسي

فإن هذه اللغة . فالقول بأن لألشخاص احلق يف أن ال يعذبوا ، أو لألشخاص احلق يف أن ميتلكوا
ولذلك . تعين إلزام السلطة بعدم جتاوز صالحياا من جهة واحترام هذه املطالب من جهة ثانية

   .) 14("له القانون كذلكفحقوق اإلنسان هي ما يقو

                                                             

(13   -) Louise Groker ;Humam Rights and Sustainability. www.brass.cf.ac.uk/uploads/cah 
rights cro2.3pdf   

لنشر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة،  دافيد فورسايث،حقوق اإلنسان والسياسة الدولية، ترمجة حممد مصطفى غنيم، اجلمعية املصرية -)14(
  .20، ص 1993
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كيف ميكن للدول أن تتفق على تعريف قانوين : لكن السؤال الذي يبقى يطرح نفسه
حلقوق اإلنسان؟ إننا نعلم أن هناك رأمساليني وشيوعيني، غربيني وغري غربيني، وأولئك الذين 

ي يعيش فيه، ومع التسليم بالعامل املتنوع الذ. يؤمنون بعظمة اإلسالم والذين ال يؤمنون بذلك
فكيف يتسىن الوصول إىل اتفاق، وماذا يعين هذا االتفاق بالضبط للعمل لتنفيذ احلقوق 

ها؟ لندع اآلن مشكلة فحول تعريف هي خصائص هذه احلقوق املختل ، مث ما)15(احملدودة
  .قل إىل خصائص احلق للوقوف على املواقف املختلفة بشأانتوت تالتعريفا

 الفرع الثاين 

  حلقوقخصائص ا

ميكن التعرف على خصائص حقوق اإلنسان من خالل ما تناوله الفقه، حتت تسميات 
 الشمولية والعموم، عديدة منها القواعد العامة ومنها املبادئ احلاكمة ومنها اخلصائص وأبرزها

. وكذا مدى قابليتها للتنازل أو اإلسقاط، اإلطالق أو التقييد، التكامل والترابط الثبات أو التغري
  . ومجيعها يرتبط بطبيعة اإلنسان

تتميز حقوق اإلنسان بالعموم والشمول فهي : من حيث العموم والشمول -1
ليست خاصة مبكان دون مكان أو زمان دون زمان أو شخص دون غريه فهي تثبت لإلنسان 
رد كونه إنسانا يف كل زمان ومكان ولألشخاص كافة، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإا 

  .مل حياة اإلنسان بكاملها، فتبدأ من حق اإلنسان يف مسكنه وتنتهي حبقه يف مدفنهتش

وعليه فإن حقوق اإلنسان ترتبط باهلوية الكونية للشخص اإلنساين، فهي ال تتعلق البتة  
باحلدود السياسية وبالدول وهي ليست حكرا على جنسيات دون األخرى، إا تعبري عن 

                                                             

   .22 ص ،السابقفورسايث، املرجع . دافيد  ب -)15( 
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الكوين خارج حدود أطياف الدولة ، وهي تستند يف األساس على مبدأ الكائن اإلنساين بتجليه 
  .)16(املساواة بني البشر مجيعهم

ال معىن لعمومية حقوق اإلنسان يف الزمان إال إذا : من حيث الثبات أو التغري -2
كانت ثابتة مستقرة، فحق اإلنسان يف احلياة ويف سالمة جسده وماله وعرضه تعد ثوابت، ال 

غري أن ارتباطها باإلنسان بصفته إنسانا، . غيري بتغري الزمان أو الظروف أو األحوالتقبل الت
وحاجته وارتفاع مستواه املادي والروحي يف حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير احلقوق 

  . والواجبات

ن حقوق اإلنسان وخاصة احلقوق إ: من حيث القابلية للتنازل أو اإلسقاط -3
ا يعرف باحلقوق املالزمة للشخصية أو احلقوق اللصيقة بالشخصية بالنظر إىل املتأصلة فيه أو م

أن حملها هو من املقومات األساسية املادية و املعنوية لذات اإلنسان، واليت يستحيل وجوده 
بدوا ال تقبل التصرف فيها أبدا سواء بالتنازل عنها أو بتوريثها أو بيعها أو إسقاطها سواء 

عوض ،جربا أو اختيارا، وهذا شأن احلقوق األساسية لإلنسان كحقه يف احلياة بعوض أو بغري 
ويف سالمة جسده ويف توليه للوظائف العامة، ذلك ألا تتعلق مبصاحل ضرورية دف إىل 
احلفاظ على كيان اإلنسان ماديا ومعنويا، وكل ما يتصل مبقومات آدميته من كل ما ينتقص 

التصرف يف طائفة بذاا من حقوق اإلنسان أو التنازل عنها إمنا  القول بعدم جوازو. )17(منها
  .جيد سنده يف املصادر الدينية السماوية والتشريعات الوطنية واالتفاقات واملواثيق الدولية

ملا كان اإلنسان يعيش وسط جمموعة من البشر،  :من حيث اإلطالق والتقييد -4
ن كل قيد أو شرط، حبيث يباح له أن يفعل ما ليست مطلقة م -وخباصة احلريات - فإن حقوقه

لذلك . يشاء، وقتما يشاء، وكيفما شاء، ألن يف إطالق حرياته اعتداء على حريات اآلخرين

                                                             

دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،02وسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية، اجلزءحممد خليل امل –حممد يوسف علوان -)16( 
  .34 ص، 2008األردن، 

  .51سابق، ص الرجع امل، وحرياته، حقوق اإلنسان علي عليان أبو زيد -علي حممد صاحل الدباس -)(17
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فإن اإلنسان خيضع يف مزاولة وممارسة حقوقه وحرياته إىل ضوابط قانونية محاية ملصلحة 
الذي ال ينبغي التوسع  ءاإلستثنا وعليه فإن تقييد حقوق اإلنسان ليس  إال على سبيل.اجلماعة

فيه، و يكون تقديره يف إطار حالة الضرورة اليت تسوغه وبشرط أال يؤدي هذا االستثناء إىل 
لبعض حقوق اإلنسان وحرياته  رة التقييد االستثنائيكوف )18(إهدار طائفة بذاا من احلقوق

يت تقتضي بأن مثة واجبات معينة تقع األساسية جتد سندها احلقيقي يف املبادئ القانونية العامة ال
  .على كل فرد جتاه السلطة العامة يف اتمع الذي يعيش فيه، واجتاه غريه من األفراد سواء بسواء

وعدم  ااألصل يف حقوق اإلنسان هو ترابطها وتكامله: تكامل احلقوق فيما بينها -5
عها ألنه ال يوجد مثة شيء يسمح قابليتها لالنقسام أو التجزئة،بصرف النظر عن أشكاهلا وأنوا

إعطاء أولوية خاصة لطائفة بعينها من احلقوق كاحلق يف الغذاء مثال أو احلق  - من حيث املبدأ–
يف العمل، على حساب طائفة أخرى من هذه احلقوق كاحلق يف التعبري أو احلق يف االجتماع، 

ينص على  1986ديسمرب  4 كما أن اإلعالن حول التنمية الذي أوصت به اجلمعية العامة يف
كل حقوق اإلنسان وكل احلريات األساسية، ال تتجزأ ومترابطة، وأن حتقيق ومحاية وترقية "

احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية جيب أن حتظى بنفس االهتمام أو 
دم قابليتها لالنقسام وترابط منظومة حقوق اإلنسان وع )19(توىل نفس االستعجالية ألن تكامل

وألنه يتيح لإلنسان، ) واقعا وفعال(أو التجزئة ميثل الشرط الضروري لكفالة التمتع ذه احلقوق 
أينما وجد، فرصة إشباع حاجاته األساسية واتمعية، بصفته إنسانا يعيش يف إطار مجاعة 

 بعض مبناسبة التحضريولقد ظهر االعتراف بترابط حقوق اإلنسان ببعضها ال )20(سياسية منظمة

                                                             

  .42ص  سابق،الرجع املأمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان،    - )(18
إطار تكامل احلقوق عرب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عن االعتماد املتبادل بني حقوق اإلنسان وتكاملها بصورة ضمنية يف عدد يف  – )19(

اليت أشارت إىل وجوب تفسري احلقوق املعلنة مبوجبه بصورة ال تضفى إىل هدم أي من احلقوق واحلريات  30من مواده من أمهها املادة 
ها فيه ، مما يعين عدم استبعاد أي منها ، وينصرف مفهوم االعتماد املتبادل يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان إىل إسناد املنصوص علي

حقوق اإلنسان بعضها البعض واىل أا ليست حقوقا معزولة عن بعضها البعض  دون رابط جيعل منها جسما أو منظومة متكاملة من احلقوق ، 
  .27ص  ، مرجع سابق، حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية، القانون الدويلد يوسف علوان ومن معهيد انظر حممللمز
  . 45، ص السابقأمحد الرشيدي، املرجع  - )(20
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املتعلقني باحلقوق املدنية والسياسية و احلقوق االقتصادية  1966األمم املتحدة سنة  يلعهد
. ")21(خاصة وأن هناك من اقترح مجع تلك احلقوق يف وثيقة واحدة ةواالجتماعية والثقافي

ت فكرة ، جاءثيقةولكن ونظرا الختالف طبيعة احلقوق من جهة، وخوفا من عدم مترير الو
من قبل تنازل التجزئة إىل وثيقتني لعهدين وهكذا نالت املوافقة من قبل األعضاء واعترب ذلك 

اليت  ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافي اموعة الليربالية خبصوص قبوهلا للعهد الدويل للحقوق
قابل عمل م ،إىل رتبة احلقوق قكانت تنظر إليها دائما على أا متثل جمرد مطالب مل تر

قل أمهية من أتعتربها  اموعة االشتراكية للتنازل خبصوص احلقوق املدنية والسياسية اليت
  .)22(األوىل

أن كل  5فقد جاء يف بنده رقم  1993إعالن فيينا حول حقوق اإلنسان لعام  أما -
 حقوق احلقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتكاملة وعلى اتمع الدويل أن يعاجل

، ويف هذا )23(اإلنسان عامليا يف منحى متساوي وعادل وعلى قدم املساواة وبنفس التأكيد
لألمم املتحدة الذي أصبح متخصصا يف تفاصيل  منائياإلطار نالحظ كذلك أن الربنامج اإل

العاملية وعدم : حقوق اإلنسان يشري إىل مثانية مبادئ أو خصائص حلقوق اإلنسان واملتمثلة يف
إال أن .جزئة، املساواة وعدم التمييز، املشاركة وعدم اإلقصاء مث احملاسبة وسلطة القانونالت

الوثيقة األممية هذه تشري إىل إمكانية إضافة مبادئ أخرى باعتبار أن املقترب املبين على حقوق 
  .)24(اإلنسان حركي ويترك اال إلضافة عناصر أخرى

                                                             

  .27، ص 2008عالقات الدولية ،احملتويات و اآلليات، دار هومة، اجلزائر، قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل وال - )(21
 ،2009-2008 ،جامعة سطيف ،لتفاصيل أكثر ميكن الرجوع إىل حماضرات األستاذ الدكتور غضبان مربوك لطلبة املاجستري حقوق -)22( 

   .06املطبوعة الثالثة ،ص 
(23  - )  united Nations : General Assembly, World Conference on Human Rights : Vienna 
Declaration and program of Action :Vienna 14-25 July1993,p.4. 
(24 )- A Human Rights-based Approach to Development programming in UNDP-Adding the 
Massing Link htt://www.pragar.org.publication / Other/ undp/hr/hr-Mussnylnk-ooe-pDf, 
p6. 
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كل من  استثنت: اكا حلقوق اإلنسانعدم تقادم اجلرائم اليت تشكل انته -6
التشريعات الوطنية والدولية اجلرائم الناشئة عن االعتداءات اليت تستهدف حقوق اإلنسان 

ومن . وحرياته األساسية من القاعدة العامة اليت تقضي بسقوط احلق يف رفع الدعاوي بالتقادم
  .ان، جرائم اإلبادةجرائم احلرب، جرائم ضد اإلنسانية، جرائم العدو: هذه اجلرائم

فرغم تعدد مظاهر االهتمام : األصل يف حقوق اإلنسان أا مسألة وطنية داخلية -7
الدويل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، خاصة منذ بداية النصف الثاين من القرن العشرين 

ة منها وغري وعلى الرغم من أمهية اجلهود املبذولة يف إطار اهليئات واملنظمات الدولية احلكومي
احلكومية دف إقرار وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إال أن ذلك ال يرتع عن حقوق اإلنسان 

إىل  فمهمة محاية حقوق اإلنسان من خالل القانون ترجع ابتداء )25(املنشأ الوطين أو الداخلي
لك سلطة حلقوق اإلنسان وهي اليت مت امي األولداخلي للدولة فهذه األخرية هي احلال نالسلطا

تستطيع التحلل منها اليت األحكام القانونية املنظمة حلقوق اإلنسان ، وهي  عمالإواسعة يف 
يؤكد هذا أن القوانني والتشريعات، على والشيء الذي  ،وتقيد ممارسة البعض اآلخر منها

هي اليت اضطلعت باجلهد األكرب يف جمال تقنني حقوق اإلنسان واحلريات  ،اختالف مستوياا
األساسية ووضع الضوابط القانونية اليت تكفل محايتها وأن االتفاقات واملواثيق واإلعالنات 

يف الضمري اإلنساين  -قبال–الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، إمنا جاءت كاشفة عما استقر 
ولعل الثورات الداخلية  )26(الوطين، ويف احلضارات اإلنسانية املختلفة، وعلى امتداد الزمان

لكربى اليت ظهرت يف فرنسا وإجنلترا وأمريكا، هي اليت قادت يف ايتها إىل ترسيخ مبادئ ا
حقوق اإلنسان، فإجنلترا مثال حتققت لديها هذه املفاهيم بناء على تطورات دستورية خالية من 
 العنف الدموي إال يف بعض مراحلها التارخيية من خالل وثيقة العهد األعظم اليت مت فيها تنظيم

                                                             

  .37ص  ،السابقرجع امل، أمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان -) (25
نقال عن حممد سامي عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام، اجلزء الثاين، القاعدة الدولية،  38، ص السابقاملرجع  أمحد الرشيدي، - )(26

  .92، ص 1995اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، 
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العالقة بني احلكام واحملكومني ورغم ما يف هذه الوثيقة من متايز بني النبالء والشعب يف احلقوق 
أما فرنسا فإن . )27(إال أا نصت على بعض احلقوق األساسية وأضفت عليها احلماية الالزمة

قوق بينما االهتمام الدويل حب ،1789احلقوق واحلريات كرست يف إعالن الثورة الفرنسية لعام 
على مساحة زمنية تقدر حبوايل قرن  متتد اإلنسان قد أخذ عدة أشكال ومن خالل عدة مراحل

خلاصة بضحايا احلرب كما يؤكد ذلك األستاذ ا 1864ونصف أي منذ اتفاقية جنيف لعام 
وجاءت بعد ذلك عصبة األمم اليت عاجلت  1888يف  قإاء الر تفورسايث، مث تلتها اتفاقيا

يف املناطق املوضوعة حتت االنتداب ومحاية  دوحقوق العمال وحقوق األفرا حقوق األقليات
ولكن حقوق اإلنسان أخذت أمهية أكرب، على املستوى الدويل، عندما ظهرت األمم . الالجئني

املتحدة وميثاقها الذي أفرد مواطن هامة يف الديباجة و احملتوى حلقوق اإلنسان السيما املواد 
واتفاقيات  )1948(مليثاق، واستتبع ذلك باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها من ا 56 ،55

فالعهدين الدوليني  ،1948منع جرمية اإلبادة واملعاقب عليها لعام  ةواتفاقي 1949جنيف لعام 
اتفاقية حترمي كل أشكال : مث جمموعة من االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان مثل  )1966(لعام 

اتفاقية مناهضة التعذيب  )1979(اتفاقية حترمي التمييز ضد املرأة  )1965(التمييز العنصري 
اتفاقية حقوق الطفل  )1948(وغريها من ضروب املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة 

باإلضافة إىل االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان  )1990(، مث اتفاقية العمال املهاجرين )1989(
األمريكية حلقوق اإلنسان  ةواالتفاقي )1950(تفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، لعام السيما اال

  ). 1981(اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  ةمث االتفاقي )1969(

وال حتديد خصائصها وإمنا البد من . نظرا ألنه ال يكفي اإلعالن على هذه احلقوق
كان لزاما تناول هذه الضمانات وآليات  ضمانات تقوم عليها وآليات تتوىل محايتها، فقد

  .محايتها يف املطلب املوايل

                                                             

  .231ص  ،1995امعة املفتوحة،  ، منشورات اجلفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكانساسي سامل احلاج، امل- ) (27
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  املطلب الثاين

  مفهوم الضمانات واآلليات

تتعدد الضمانات اليت تكفلها التشريعات الوطنية وكذا االتفاقيات واملواثيق واإلعالنات 
يات اليت الدولية، وتتداخل هذه الضمانات مع بعضها البعض إىل حد كبري، كما تتعدد اآلل

توفرها كال من التشريعات السابقة لتوفري نوع من احلماية الواجبة للحقوق واحلريات، وهذا 
التعدد، أدى يف أحيان كثرية إىل تداخل املفهومني واستعماهلما كمترادفني وهذا ما جنده عند 

فهومي الكثري من املؤلفني والكتاب العرب، يف حني أن معظم الكتاب الغربيني مييزون بني م
  .الضمانات واآلليات

فالكتابات العربية ال تعرف كثريا مصطلحي الضمانات واآلليات يف جمال حقوق 
وإذا مت ذكرها عند البعض مثل الدكتور صاحل حسن مسيع، والدكتور عبد العزيز حممد . اإلنسان

طلحني وهذا ألن املص. سرحان وغريهم فإن تعريفها يبقى منعدما أو ناقصا يف أحسن احلاالت
رمبا حديثي العهد يف هذا اال أو رمبا لفصل موضوع حقوق اإلنسان عن املواضيع القانونية 

أزمة احلرية السياسية يف "فمثال، نالحظ أن األستاذ مسيع خيصص بابا كامال من كتابه  .األخرى
ولكن ال يعرف هذه الضمانات بل يكتفي بتصنيفها مث . للضمانات )1988(" الوطن العريب

وهو يف هذا يتماشى مع طرح األستاذ رمزي الشاعر الذي كان له . )28(دراستها دون تعريفها
السبق، كما يقول الدكتور مسيع، يف تناول ما مساه الضمانات القانونية والشعبية يف كتابه 

  .  )1983(النظرية العامة للقانون الدستوري 

احلقوق والضمانات  .عنوانكما أن الدكتور عبد العزيز سرحان يفرد فصال كامال ب
القضائية ولكن دون تعريف مصطلح الضمانات، وإمنا اكتفى بالتعرض إىل الضمانات األربعة 

                                                             

  .568-514، ص ص 1988، 16صاحل حسن مسيع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب، القاهرة، الزهراء لإلعالم العريب  - )(28
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الشهرية الواردة يف القانون اجلنائي واليت أعيد التأكيد عليها يف العهد الدويل للحقوق املدنية 
  .)29(15والسياسية يف املادة 

يت قدمها اجلزائريون وخاصة طلبة املاجستري والدكتوراه وإذا أتينا إىل األعمال العلمية ال
فإننا نالحظ غياب كلي ملفهومي الضمانات واآلليات يف بعض األحيان، ومعاجلة سطحية 

فاألستاذ شطاب كمال يشري إىل مصطلح الضمانات القانونية يف . وبسيطة يف أحيان أخرى
يقتصر على اإلشارة إىل مبدأ خضوع  مذكرته ولكن ال يعرف هذه الضمانات وال يصنفها وإمنا

مجيع السلطات واملؤسسات ومرافق الدولة وهيئاا ألحكام النظام القانوين السائد يف الدولة 
 )30(وكذلك اإلشارة إىل إجراءات التفتيش والتوقيف كما وردت يف قانون اإلجراءات اجلزائية

  .ويف هذا خلط ومزج بني مفهوم الضمانات ومفهوم اآلليات

 مطبوعته بعنوان حماضرات يف نظرية احلريات العامة يورد األستاذ حسن ملحم ويف
 Les garanties des libertés(مبحث بعنوان ضمانات احلريات العامة ويترجم ذلك بـ 

publiques (ا ا الضمانات اليت تسمح جلميع املواطنني باستعمال احلريات والتمتع ليقصد.  

اجع اليت تعاملت مع مفهوم الضمانات واآلليات، السيما بعد هذا العرض لبعض املر
الوطنية منها، اخلاصة حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية تصنيفا وعددا، ميكن التطرق إىل بيان 

وبيان املقصود بآليات محاية ) الفرع األول من هذا املطلب(املقصود بضمانات حقوق اإلنسان 
  ).الفرع الثاين(حقوق اإلنسان 

                                                             

اتري العربية عبد العزيز حممد سرحان، اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية والدس - )(29
  .335-308 ص ، ص1987الدولية ، تواالتفاقيا

، اجلزائر، دار اخللدونية للنشر 2003-1989شطاب كمال، حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود،  - )(30
  .130، ص 2005 ،والتوزيع
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  ع األولالفر

  املقصود بضمانات حقوق اإلنسان

ابتداء من أواخر الثمانينيات من القرن العشرين أصبح االهتمام بالضمانات يف الكتابات 
العربية أكثر وضوحا وانسجاما مع التطورات اليت حدثت يف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

مباشرة دول أوروبا الشرقية إثر انتهاء وتزامن هذا مع املوجة الثالثة للدميقراطية اليت مست بصفة 
احلرب الباردة وسقوط جدار برلني والتعديل الذي حلق دساتري الكثري من الدول ومنها اجلزائر، 

فمثال جند . كل هذا نتج عنه معاجلة ضمانات حقوق اإلنسان تعريفا وتصنيفا وربطا باآلليات
" اجلوانب الدستورية حلقوق اإلنسان" السيد حمي شوقي أمحد يف أطروحة الدكتوراه حتت عنوان

يؤكد على ضمانات احلماية بدءا بالضمانات القانونية والقضائية فالضمانات السياسية 
  .)31(واالجتماعية مث الضمانات الدولية

قدم كذلك السيد كرمي يوسف أمحد كشاكش أطروحة دكتوراه  1987ويف سنة 
املعاصرة وضمنها الضمانات القانونية والضمانات " السياسيةاحلريات العامة يف األنظمة "بعنوان 

مذكرة  2004إىل جانب ما سبق، يقدم السيد ناصر الدين سنة . السياسية يف النظم املعاصرة
  .حتت عنوان ضمانات حقوق اإلنسان ومحايتها وفقا للقانون الدويل والتشريع الوطين

أكثر الكتب توضيحا هو " حقوق اإلنسان"غري أن كتاب األستاذ أمحد الرشيدي 
جمموعة القواعد أو املبادئ القانونية اليت يلزم "لضمانات حقوق اإلنسان إذ يعرفها على أا 

وهي تصنف إىل . )32("من أجل كفالة االحترام الواجب حلقوق اإلنسان - أساسا- مراعاا 
ررة ضمانات قانونية وأخرى سياسية، وبدون هذه الضمانات تصري احلقوق واحلريات املق

أي أن العربة يف األخري ليست بشمول . لألفراد جمرد تعهدات أو نصوص نظرية ليس إال

                                                             

  .359-355، ص ص 1986جامعة عني مشس، القاهرة، كتوراه، أطروحة دحمي شوقي أمحد، اجلوانب الدستورية حلقوق اإلنسان،  - )(31
   156سابق، ص الرجع املأمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة،  -)(32
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الدساتري واملواثيق الوطنية والدولية للعديد من األحكام ذات الصلة حبقوق اإلنسان فقط، وإمنا 
هي باألساس مبدى توافر الضمانات املقررة لكفالة تنفيذ هذه األحكام من جهة ومبدى تقيد 

وعليه، فإن حقوقا بال ضمانات حقيقية أو جدية، تكاد . طة ذه الضمانات من جهة ثانيةالسل
  .)33(تصري والعدم سواء

أما الدكتور خضر فقد ميز بني الضمانات القانونية والضمانات السياسية من حيث 
يستند  تلك املبادئ اجلوهرية اليت"فتعريفا تعترب الضمانات السياسية بأا . التعريف والتصنيف

إليها النظام السياسي يف طبيعته، واليت ينال على أساسها رضى غالبية املواطنني على 
  .)34("وجوده

أما الضمانات القانونية فهي جمموع القواعد الدستورية املستمدة من تراث الشعب 
اسية يف وأعرافه وتقاليده واليت تشكل سدا منيعا أمام االحنرافات احملتملة للسلطة عن غاياا األس

  .)35(ممارستها ملبدأ القوة السياسية

من التعاريف السابقة ميكن القول بأن الضمانات يف عمومها ما هي إال جمموع القيود 
اليت ترد على سلطان الدولة يف عالقتها مع املواطنني، كما أا التزامات اجتاه اتمع الدويل 

قانونية والسياسية أسس شرعية النظام باحترام حقوق هؤالء املواطنني، وتشكل الضمانات ال
ودولة القانون يف أي جمتمع يريد أن ميارس الدميقراطية ويتمتع بصفة احلكم الرشيد، كما كان 
عليه األمر يف عهد اخلالفة الراشدة، فبدون وجود هذه الضمانات وبدون احترامها وااللتزام ا 

، وال دولة احلق والقانون وال دميقراطية داخليا ودوليا، ال ميكن أن نتكلم عن حقوق اإلنسان
يف كتابه حقوق اإلنسان ربط بني " Daniel Lochak"وال عدالة اجتماعية، لذا فإن األستاذ 

                                                             

  .                                           156املرجع نفسه، ص  - )(33
  .235ص  ،2008 لبنان،احلريات العامة وحقوق اإلنسان،  خضر خضر، مدخل إىل - )(34
  .235املرجع نفسه، ص  - )(35
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ثالثة عناصر هي دولة القانون والدميقراطية والعدالة االجتماعية كشروط لوجود حقوق 
  .اإلنسان

ن أن يكون هناك دولة القانون، ومبعىن آخر، ال ميكن أن نتكلم عن حقوق اإلنسان بدو
وبدون وجود دميقراطية حقيقية وبدون جتسيد العدالة االجتماعية يف اتمع، وهي عناصر 
تعكس وتعطي، إن شئنا القول، اجلوانب السياسية، والقانونية واإليديولوجية يف بعديها 

لألبعاد الدينية االقتصادي واالجتماعي بل والديين ألن مفهوم العدالة االجتماعية يتسع 
  .)36(واالقتصادية واالجتماعية

أن الضمانات متداخلة فيما بينها ومكملة لبعضها البعض كما أن البعض ما الحظناه 
منها ميكن أن يكون حقا يف حاجة إىل ضمانة تدعمه وهذا ما أكده األستاذ أمحد الرشيدي 

مع تعترب كلها ضمانات مهمة حينما اعترب حرية الفكر وحرية الرأي والتعبري واحلق يف التج
لكفالة التمتع باحلقوق األخرى املعترف ا لألفراد يف أي جمتمع سياسي، يف نفس الوقت ميكن 
اعتبار هذه الضمانات حقوقا قائمة بذاا يتوجب على السلطة االعتراف ا وتوفري شروط 

  .)37(ممارستها والتمتع ا

أنواعها املختلفة متروكة للدول فهي ال خترج أما املالحظة الثانية هي أن الضمانات ب 
عن السلطان الداخلي للدولة ملا هلا عالقة بسيادة الدولة وشخصيتها القانونية حىت وإن كان 
للمجتمع الدويل دورا فيما حيدث داخل الدول عندما تكون هناك انتهاكات حلقوق اإلنسان 

زة احلماية اليت أنشأت هلذا الغرض وحتوله إىل ضامن وحامي للحقوق واحلريات عن طريق أجه
  .وكذا اإلجراءات املتخذة لكفالة محاية هذه احلقوق واحلريات

                                                             

(36)- Daniel Lochak, Les Droits de l'homme, Paris, Editions la Découverte, 2002, p p. 61-
91.  

  .175سابق، ص الرجع املأمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيق،  - )(37
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ولعل اجلدول الذي توصلت إىل استنتاجه الباحثة يلخص خمتلف املواقف والرؤى اليت 
عاجلت موضوع الضمانات أي ضمانات حقوق اإلنسان على املستوى الوطين، عند أساتذة 

وذلك على ضوء العمل املسحي . ى اتفاقهم واختالفهم يف هذا اخلصوصالقانون ويبني مد
  .لألدبيات املختلفة للموضوع الذي قامت به الباحثة

 جدول يبني أهم الضمانات القانونية والسياسية الوطنية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

  الضمانات السياسية  الضمانات القانونية  

  خضر خضر

  السلطاتمبدأ الفصل بني  -

  )مبدأ حكم القانون(مبدأ أولوية القانون  -

  مبدأ استقاللية القضاء -

  الطرق اإلدارية حلماية حقوق األفراد -

  )مبدأ املشروعية والشرعية( 

  نظام األمبودمسان السويدي -

  نظام الوسيط الفرنسي -

  جملس الدولة -

  .دولة القانون -

  .ةتكريس مبدأ املساواة والعدالة االجتماعي -

  .يف املمارسة السياسية ةسيادة الدميقراطي -

  .رقابة الرأي العام على أحكام احلكومة -

  محي شوقي

  أحمد

  .النظام الدميقراطي -

  .مبدأ املشروعية -

  .مبدأ الفصل بني السلطات -

     الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة  -
  .والتشريع

  .كفالة حق التقاضي واستقالل القضاء -

  .رأي العامال -

  .التضامن االجتماعي -
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  كريم يوسف

  شأحمد كشا

  

  مبدأ املساواة -

  إعالنات احلقوق -

  مبدأ خضوع الدولة للقانون -

  مبدأ الفصل بني السلطات -

  مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانني -

  مبدأ احلماية القضائية -

  الرأي العام -

  األحزاب السياسية -

  ادي واالجتماعي والثقايفالتقدم االقتص -

  أحمد الرشيدي
  مبدأ استقالل القضاء -
 مبدأ  الرقابة على دستورية القوانني -

  كفالة حق التقاضي -

  ال توجد ضمانات سياسية

  دانيال لوشاك
  دولة القانون -
 الدميقراطية -

  العدالة االجتماعية -

  ال توجد

  عبد الحكيم

  حسن العيلي

  مبدأ الفصل بني السلطات -

  مبدأ الرقابة على دستورية القوانني -        

  إنشاء نظام املفوض الربملاين - 

  رقابة الرأي العام -   

  ال توجد

  حسن ملحم
  مراقبة دستورية القوانني -
 مراقبة أعمال السلطة التنفيذية -

  القضاء العادي -

  نظام األمبودمسان -
  الوسيط الفرنسي -

  وهبة  الزحيلي

  مبدأ خضوع الدولة للشريعة والقانون -

  الرقابة القضائية على دستورية القوانني -

  مبدأ الفصل بني السلطات -

  احلماية القضائية -

  مبدأ إعالنات احلقوق -

  مبدأ املساواة -

  الرأي العام -

  األحزاب السياسية -

  التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف -

وهي نفسها مأخوذة من أطروحة أمحد كشاش 
عامة يف النظم املعاصرة بعنوان ضمانات احلريات ال

  )1987جامعة القاهرة (

ما يالحظ على هذا اجلدول هو التباين الشديد بني الكتاب خبصوص الضمانات 
وتصنيفها ونقاط االشتراك واالختالف بينها لدرجة أن بعض الضمانات مثل األمبودمسان أو 
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اواة مبدأ مشترك بني كما أن مبدأ املس. الوسيط يفترض أال يكون ضمن الضمانات القانونية
أما مبدأ الرقابة على دستورية القوانني كضمانة فهو قد يكون قانوين يف حالة الرقابة . النوعني

القضائية اليت يأخذ ا النظام األمريكي وقد يكون سياسيا كما هو احلال يف فرنسا عن طريق 
يف اجلدول فتتعلق يف مبدأ أما الضمانة األكثر شيوعا بني الكتاب واملبينة . الس الدستوري

الفصل بني السلطات الذي تقدسه النظم الغربية ويتفق حوله الفقهاء، مث يأيت مبدأ استقالل 
  . القضاء باعتباره اجلهة األكثر محاية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية

إن هذا اجلدول ميكن تلخيصه بصورة معربة أكثر يف الشكل املوايل الذي ميثل جناحني 
جناح ميثل الضمانات السياسية وآخر : قوق اإلنسان وحرياته األساسية كما تراها الباحثةحل

وكل هذا يف إطار التدعيم الدويل وما حيققه . ميثل الضمانات القانونية أو احلد األدىن لكليهما
من ضمانات واليت ال تعدو أن تكون سوى  تأكيد على تلك املبادئ العامة املستقرة يف عموم 

  .نظم القانونية والسياسيةال

  

  

  

  

  

 

 

 

  
 

  الضمانات الدولية حلقوق اإلنسان

  وحرياته اإلنسانيةاندماج االتفاقيات الدولية يف القوانني الداخلية كضمانة حلقوق اإلنسان  -

 األساسية املصلحة املشتركة للمجتمع الدويل كضمانة حلقوق اإلنسان وحرياته -

 الضمانات السياسية

  الرأي العام

  االجتماعي التضامن

  الدميقراطية

تكريس مبدأ املساواة والعدالة 

 االجتماعية

 

 الضمانات القانونية

 مبدأ الفصل بني السلطات

  مبدأ حكم القانون

  مبدأ استقاللية القضاء

 كفالة حق التقاضي

 مبدأ خضوع الدولة للقانون

)مبدأ الشرعية واملشروعية (    

دستورية القوانني مبدأ الرقابة على  

 

 

 حقوق اإلنسان

 وحرياته األساسية
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يؤكد على أمهية الضمانات وأنواعها ولكن ذلك ال يكفي أذا مل تكن هناك هذا الشكل   
آليات تتوىل إبراز القيمة احلقيقية هلذه الضمانات مما يستوجب التطرق إىل املقصود باآلليات 

  .سيدا هلاوأنواعها خاصة تلك اليت هي أكثر ارتباطا بالضمانات وأكثر جت

  الفرع الثاين

  املقصود بآليات حقوق اإلنسان

مجيع الكتابات العربية، ومنها اجلزائرية،مل تتناول موضوع آليات احلماية بشيء من 
العمق مما هي عليه الكتابات الغربية، ومل تتسم بالدقة املطلوبة يف تعريفها للمصطلحات 

ة أو ضعيفة والتحكم فيها يكون من اخللط فمجمل التعريفات إما أن تكون مغيب .والتحكم فيها
فهذا األستاذ أمحد الرشيدي يعرف اآللية . لدرجة الدمج بني مفهوم الضمانات ومفهوم اآلليات

وسائل الضغط القانوين واملعنوي واملادي اليت يلجأ إليها حلمل الدول على احترام حقوق "بأا 
وقسمها إىل اآلليات . )38("قاا املتبادلةاإلنسان سواء داخل إقليم كل دولة أو يف إطار عال

احملاكم الدستورية، األجهزة املتخصصة كإنشاء وزارة مستقلة وخمصصة (الوطنية احلكومية 
وغري ). ملتابعة وضعية حقوق اإلنسان وإدارة خارجية تسمى بنظام احلماية الدبلوماسية

ومثل هذا التعريف ). قوق اإلنساناتمع املدين والرابطات املستقلة للدفاع عن ح(احلكومية 
خيلط بني اآلليات اإلجرائية كالتقارير والشكاوى والتوصيات واآلليات املؤسساتية احلكومية 

  .منها وغري احلكومية كما سنرى ذلك تفصيال يف الباب املخصص لآلليات

أما الدكتور خضر فلم يقدم أي تعريف ملصطلح اآلليات وإمنا عاجل موضوع اآلليات 
مؤسسات الدفاع عن احلريات "صنيفها يف الفصل اخلامس من القسم الثاين حتت عنوان وت

مركزا على جهود األمم املتحدة وعلى إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام " العامة وحقوق اإلنسان
وكذا املؤسسات الدولية للدفاع عن حقوق  1949واتفاقيات جنيف األربعة لعام  1993

                                                             

  .175،  ص السابقرجع امل ة يف النظرية والتطبيق،أمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان، دراسة مقارن -)(38
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ائية الدولية ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لروابط حقوق احملكمة اجلن(اإلنسان 
اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، واألمريكية (اإلنسان، إىل جانب املؤسسات اإلقليمية 

وهكذا يالحظ  .)39(وهكذا جند غياب كلي لتعريف حمدد وواضح ملصطلح اآلليات) واإلفريقية
ثل االتفاقيات واإلعالنات وبني اآلليات بنوعيها اإلجرائي اخللط بني األدوات القانونية م

  .  واملؤسسايت

منظمات حقوق اإلنسان (وقسم آخر خصصه إىل اآلليات الوطنية غري احلكومية 
  ).والنقابات املهنية واجلمعيات واملنظمات األهلية

قوق آليات احلماية الدولية حل"وال خيتلف الدكتور زنايت عن من هم قبله يف كتابه 
فال يعرف معىن آليات احلماية وإمنا يكتفي باإلشارة إىل ما مساه باإلطار املؤسسي ". اإلنسان

والذي يقصد به جممل األجهزة الدولية اليت أوكل هلا مهمة العمل على ضمان تطبيق واحترام 
وبنفس التقصري يعاجل الدكتور الشافعي حممد بشري . )40(النصوص الدولية حلقوق اإلنسان

ضوع آليات احلماية من وجهة النظر الدولية متجاهال اآلليات الوطنية حلماية حقوق مو
اتمع الوطين واتمع الدويل يشتركان يف آليات احلماية وأن "اإلنسان، رغم أنه يؤكد بأن 

اجلهود املتعلقة باحلماية وإجراءاا تبدأ من اتمع الوطين مكتفيا باإلشارة إىل جلنة احلريات 
وهناك من املؤلفني من اعترب  )41(لتابعة لنقابة احملامني واملنظمات غري احلكومية دون تسميتهاا

احلماية نظام إجراءات دون تعريف كامل ملعىن اآلليات وحصرها يف احلماية التشريعية 
والقضائية واإلدارية والنقابية، وعليه فإن هذا ال يعطي صورة واضحة آلليات احلماية إجرائيا أو 

  .)42(مؤسساتيا

                                                             

  .233-181سابق، ص ص الرجع املخضر خضر، مدخل إىل احلريات العامة وحقوق اإلنسان،  -)(39
  .20- 19، ص ص 2001 ،عصام حممد أمحد زنايت، محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة -)(40
  .285، ص 2007مد البشري، قانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية منشأة املعارف، اإلسكندرية، الشافعي حم -)(41
خنبة من أساتذة القانون، حقوق اإلنسان، أنواعها وطرق محايتها يف القوانني احمللية والدولية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية،  - )(42

  .229، ص 2008
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أما خبصوص األعمال املنجزة من قبل اجلزائريني فال ختتلف كثريا عن األعمال العربية 
األخرى خبصوص التعامل مع موضوع آليات احلماية وميكن اإلشارة هنا إىل الدكتور قادري 

 احملتويات–حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية "عبد العزيز يف مؤلفه 
واألستاذة حيياوي نورة  حقوق اإلنسان يف اجلزائرواألستاذ كمال شطاب يف كتابه  -لياتواآل

لئن . وغريهم حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخليبن علي يف كتاا محاية 
ومنها (آليات داخلية وطنية : كان األستاذ كمال شطاب يقسم آليات احلماية إىل صنفني

، وآليات خارجية أو دولية )ية أو الرمسية واآلليات غري النظامية أو غري الرمسيةاآلليات النظام
 -امليكانيزمات وهو املصطلح املفضل يف الكتابة عند املؤلف-ويفرعها إىل اآلليات احلكومية 

رغم ما يف الكتاب من خلط . ذات الطابع الدويل وذات الطابع اإلقليمي، وآليات غري حكومية
فإن األستاذة حيياوي نورة بن علي قصرت  ،)43(مانات واآلليات والسياساتكبري بني الض

تقصريا شديدا يف كتاا الذي يفترض فيه أن يكون مركزا على احلماية وآلياا، فهي مل تعرف 
ومل تبني صورها وما هي اآلليات املعتمدة يف ذلك بالدقة املطلوبة، مما جعل العنوان أكثر من 

  .)44(ناك خلط كبري بني املفاهيماحملتوى، كما أن ه

خالصة القول أن أغلب كتابات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بآليات محايتها سواء على 
املستوى الوطين أو الدويل جندها ال تفي بالغرض املطلوب، فهي وإن حتدثت عنها فإا أخلطت 

فكل مؤلف ينطلق . فنيبينها وبني الضمانات، وحتدثها عن اآلليات مل يكن حمل اتفاق بني املؤل
من نقاط معينة ويعتربها هي اآلليات وعليه فإننا نستنتج من مجيعها أن املقصود بآليات محاية 

على املستويني الوطين والدويل  جمموع اإلجراءات واألجهزة املتوفرة« حقوق اإلنسان هو
يف جمموع فاآلليات اإلجرائية تتمثل عادة . »حلماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

                                                             

-113ص ص املرجع السابق، ) 2003، 1989(ب كمال، حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود شطا- )(43
181.  

 ، ص ص2004حيياوي نورة بن علي، محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخلي، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر،  - )(44
14-18.  
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اإلجراءات اليت تلجأ إليها السلطات الوطنية والدولية وتربز من خالل نظام التقارير بأنواعها 
وإجراءات تقدميها، والتوصيات والشكاوي والبالغات الفردية والرقابة واحلماية الدبلوماسية 

سات اليت أما اآلليات املؤسساتية فتتمثل يف تلك األجهزة واملؤس. وبعض اإلجراءات األخرى
تتوىل محاية حقوق اإلنسان وترقيتها على املستويني الوطين والدويل، وهذه املؤسسات ميكن أن 
تكون يف شكل مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها كاللجان والوكاالت املتخصصة 

 وبصورة خاصة فان آليات احلماية الوطنية تتمثل أساسا. واملنظمات احلكومية وغري احلكومية
يف األجهزة واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية واليت ختتلف من نظام وطين إىل آخر وما تتبناه من 

  .  كما سنرى ذلك تفصيال يف ما يلي من دراسة.إجراءات للقيام بأعماهلا وأنشطتها

  املطلب الثالث

  مفهوم احلماية
 توجد يف فراغ إن اجلهود العامة حلماية حقوق اإلنسان سواء كانت دولية أو وطنية ال

  .)45(سياسي، بل إن األصح هو أن احلقوق يعترف ا مث حتمى من خالل التطبيق أو التنفيذ

 حقوق اإلنسان والسياسةيف مؤلفه " دافيد فورسايث"هذا ما قال به الكاتب األمريكي 
فمن  ، وعلى هذا األساس فإن هذا الكاتب مييز بني املراحل اليت متر ا حقوق اإلنسان،الدولية

االعتراف ا وإقرارها يف النصوص الوطنية والدولية إىل محايتها من خالل التطبيق أو التنفيذ، 
وعليه فإن مصطلح التعزيز عند هذا املؤلف الغريب إمنا يعين احلماية وبتعبري آخر هو شكل 

  .للحماية غري املباشرة أو اخلطوة األوىل يف جهود احلماية

يعتربون أن احلقوق املقررة واملعترف ا ال تكفي وإمنا جيب أما بعض أساتذة القانون ف
أن توفر كل دولة األنظمة القانونية املناسبة والفعالة لضمان وكفالة التمتع بتلك احلقوق حبيث 

                                                             

اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،  ،، حقوق اإلنسان والسياسة الدوليةفورسايث، ترمجة حممد مصطفى غنيم.دافيد ب -)(45
  .110، ص 1993القاهرة، 
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واإلقرار وتضمن باحلماية، فمن  فال تظل حرب على ورق؟، ومن مث فإن احلقوق تربز باالعترا
  .ينهما أي مرحلة أخرىاالعتراف إىل احلماية وليس ب

يف حني جيمل الدكتور مدهش حممد أمحد املعمري مفهوم احلماية القانونية حلقوق 
أما الدكتور بسيوين . اإلنسان يف اإلقرار، واالعتراف وخلق أو إجياد ضمانات كفيلة باحترامها

ظام الوطين فيؤكد يف كتابه حقوق اإلنسان بأن النظام الدويل حلقوق اإلنسان ال خيتلف عن الن
اإلنسان مث تأيت  لتكوين وإعالن، وإلزامية، وإنفاذ حقوقيف حتديد مخسة مراحل أساسية 

  .)46(عندما يتم انتهاك حقوق األفراد األساسية وحريام العامة مرحلة التجرمي

إن هذه املراحل تشترك يف كوا مرتبطة مبفهومي التعزيز واحلماية مما جيعل من التعزيز 
وبالتايل يكون . كونه خطوة أوىل للحماية كما ذهب إىل ذلك األستاذ فورسايث ال خيرج عن

التعزيز من خالل اإللزام واإلنفاذ، بينما احلماية تكون من خالل اإللزام واإلنفاذ والتجرمي  
  .عندما يتم انتهاك حق من احلقوق

فهذا مؤمتر . دوليةإن التالزم بني مفهومي التعزيز واحلماية جنده يف كثري من املواثيق ال
نقطة أعادت التأكيد على أن كل الدول  100يف النقطة األوىل من جمموع  1993فيينا لعام 

األطراف تتعهد، بوقار، بتحمل التزاماا كاملة لترقية وتعزيز االحترام العاملي حلقوق اإلنسان، 
ق اإلنسان والقانون واحترامها طبقا مليثاق األمم املتحدة واألدوات األخرى ذات الصلة حبقو

بأن ترقية ) 1993إعالن فيينا لعام (كما جاء يف النقطة الرابعة من نفس اإلعالن  )47(الدويل
ومحاية كل احلقوق واحلريات األساسية جيب اعتبارها هدف أساسي لألمم املتحدة ) تعزيز(

األمم ويف إطار أغراض . وذلك مبوجب أغراضها ومبادئها، والسيما غرض التعاون الدويل
. املتحدة ومبادئها، فإن تعزيز ومحاية كل حقوق اإلنسان يشكل اهتمام شرعي للمجتمع الدويل

: منه بقوله 1كما أن امليثاق يستعمل املفهومني بصفة تكاملية وتالزمية عندما ينص يف املادة 
                                                             

  .13 ص، 2003،القاهرة، دار الشروق، 1جملد  ،حممود شريف بسيوين، الوثائق املعنية حبقوق اإلنسان -)(46
(47) -United Nations, "World conference on Human Rights", Vienna 14-25 June 1993.  
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وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان ... حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية"
  .)48( "واحلريات األساسية للناس مجيعا

  الفرع األول

  تذبذب التعريفات ملفهوم احلماية 

تشجيع، تطوير، تعزيز، ترقية، محاية، إنفاذ، تطبيق، مجيعها استخدامات ارتبطت مبفهوم 
حقوق اإلنسان تصب يف جمرى واحد هو احلفاظ على حقوق اإلنسان وكفالتها ومراعاا سواء 

ت الوطنية أو الدولية وبالتايل محايتها محاية كاملة ال تقف عند حد إقرارها من طرف التشريعا
  .أو االعتراف ا

تأسيسا على ما تقدم وخبصوص مفهوم احلماية املقررة حلقوق اإلنسان سواء من تعسف 
السلطة أو من تعدي األفراد هلا، فإن الفقه الدويل حلقوق اإلنسان ميز بني تعزيز هذه احلقوق 

  .حية ومحايتها من ناحية ثانيةمن نا

تعزيز حقوق " الوقت الذي حاول فيه بعض الفقهاء، التمييز والتفرقة بني مصطلحي يف
حقوق  "Promotion"، حيث يعتربون مصطلح تعزيز "محاية حقوق اإلنسان"و" اإلنسان

عض اإلنسان مسألة تأخذ اجلانب النظري أو األديب ويف معناها أن هذه احلقوق تعاين من ب
القصور يف جوانب معينة، سواء كان فيما يتعلق بعدم ضماا، أو ضماا بصورة غري كاملة، 
خصوصا من قبل التشريعات الوطنية، أو القانون الدويل، أو أن هذه احلقوق غري معروفة متاما، 
أو مفهومة بصورة خاطئة من جانب املستفيدين منها، أو الدول اليت يتعني على أجهزا 

                                                             

حفظ السلم واألمن الدوليني، إمناء : هيومنه على املقاصد األربعة األساسية  01جيب التذكري بأن ميثاق األمم املتحدة نص يف املادة  - )(48
جتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان العالقات الودية بني األمم، حتقيق التعاون الدويل يف املسائل االقتصادية واال

فقد تناولت املبادئ اليت تقوم عليها األمم  02أما املادة . واحلريات األساسية للناس مجيعا، مث جعل اهليئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم املتحدة
، حل الرتاعات بالطرق السلمية، االمتناع عن التهديد باستعمال حبسن نية عضاء، تنفيذ االلتزاماتاملساواة يف السيادة بني األ: املتحدة وهي

  .   ملعلومات أكثر ميكن الرجوع إىل ميثاق األمم املتحدة. القوة وتقدمي العون لألمم املتحدة يف أي عمل تتخذه وفق امليثاق
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ذ يعترب إنشاء إيفرق بني التشجيع واحلماية،  "فورسايث"فإن الكاتب األمريكي  ،)49(مهااحترا
وقيامها بأعمال تتسم  1968اجلامعة العربية للجان عربية دائمة حلقوق اإلنسان منذ عام 

وهذا يعين أن مصطلح تشجيع يتوافق .بالدرجة األوىل بالتشجيع أكثر منه حبماية حقوق اإلنسان
  .)50(عزيز ويفترق عن مفهوم احلمايةمع مصطلح ت

يتضح مما سبق أن الفرق واضح بني املصطلحني وال جيب اخللط بينهما فعملية التعزيز 
تعد اخلطوة األوىل والضرورية اليت تقودنا إىل احلماية ومن مث فإن هذا املصطلح يتوافق معه 

بأن هناك عمال ما مصطلح تشجيع أو تطوير، ألن كال من هذه املصطلحات تعطي انطباعا 
كما حتمل ضمنا نشر مفهوم .سوف يدعم لكي ينتج أثرا يف املستقبل بشأن حقوق اإلنسان

  .)51( القيم واملعاين املتعلقة ذه احلقوق بني الشعوب واحلكومات على السواء

فهي مسألة  " protection of Human Rightsحقوق اإلنسانمحاية "أما مصطلح 
ن التعزيز إىل محايتها من أي اعتداء مبعىن صوا عند التطبيق وبالتايل تأخذ مفهوم االنتقال م

خيتلف هذا املفهوم اختالفا تاما عن مفهوم التعزيز، ذلك أن مصطلح محاية يفترض أن مثة 
حقوق قائمة ومعترف ا ونافذة واملطلوب بعد ذلك فرض احترام هذه احلقوق عن طريق 

حيث تبدو احلماية مبقتضى هذه الوسائل مسألة ضرورية ) ضمانات، آليات(وسائل ذات فعالية 
  .)52(يف جمال التطبيق

تأسيسا على ما سبق فإن احلماية تتطلب إجراءات وأجهزة قانونية حمددة كي حتقق 
حلقوق اإلنسان القائمة واملعترف ا والنافذة واجب املراعاة واإللزام، ومبعىن آخر فإن احلماية 

راف حبقوق اإلنسان من مرحلة الواجب األديب إىل مرحلة االلتزام القانوين معناها أن ينتقل االعت
                                                             

 ضوء أحكام القانون الدويل والشريعة   اإلسالمية، دراسة مدهش حممد أمحد عبد اهللا املعمري، احلماية القانونية حلقوق اإلنسان، يف - )(49
  .وما يليها 76، ص 2007مقارنة، املكتب اجلامعي احلديث، 

   .39 ص فورسايث ، املرجع السابق، -) 50(
  .44، ص 1985عزت سعد السيد الربعي، محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي، القاهرة،  - )(51
  .77-76سابق، ص ص الرجع املمد أمحد عبد اهللا املعمري، مدهش حم - )(52
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وهذا كله للوصول إىل نتيجة مفادها عدم االنتهاك واالعتداء على احلقوق من السلطة، وبأي 
  .صورة من صور االعتداء

فاجلهاز . أيضا فإن اهلدف من محاية حقوق اإلنسان خيتلف متاما عن اهلدف من التعزيز
تص باحلماية يقوم بفرض احترام احلقوق كما هي قائمة يف القانون النافذ، وذلك عن طريق املخ

إقامة أجهزة خاصة تتراوح ما بني السهر على مدى مراقبة احترام حقوق اإلنسان إىل توقيع 
جزاءات يف حالة االنتهاكات ، أما مفهوم التعزيز فإنه يلجأ إىل استخدام  وسائل أكثر مشولية 

  .)53(اخل... سات والبحوث والتقارير وصياغة النصوص كالدرا

رغم ما بني التعزيز واحلماية من اختالف إال أن االختالف ال يعين عدم وجود عالقة 
فالتعزيز هو اخلطوة األوىل والضرورية اليت تقود إىل احلماية والدليل على ذلك أن جلنة . بينهما

اليت أنشئت كجهاز ) ملتحدة حلقوق اإلنسان اليومجملس األمم ا(األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
  .)54(1967للتعزيز يف بدايتها أصبحت جهازا للحماية منذ انعقادها الثالث والعشرين عام 

 الفرع الثاين

  حنو صيغة حمايدة ملفهوم احلماية

 تعين املنع، فحماية الشيء هي منع االعتداء عليه، ويف معناها العام يقصد ااحلماية لغة  
أي انتهاك من أي طرف كان سواء كان الفرد أو اجلماعة رمسية  وصيانة احلقوق من األذى، أ

أو غري رمسية، أما اصطالحا فهي النظام القانوين األعلى الذي وصلت إليه حقوق اإلنسان، 
واإلعالين القوي والتعزيزي، وصوال إىل املستوى التعزيزي . متجاوزة بذلك املستوى اإلعالين

من حيث اإلنفاذ والرقابة ذلك أن اهلدف من وضع التشريعات والقوانني هو محاية القوي 
احلقوق واحلريات اليت يرى املشرعون ضرورة حلمايتها وعدم السماح ألي كان باالعتداء 

                                                             

  .44سابق، ص الرجع املعزت سعد السيد الربعي،  - )(53
  .45املرجع نفسه، ص  - )(54
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إذا،بكلمة أخرى احلماية كما يقول األستاذ رامشران هي اهود اهلادف إىل تأكيد . عليها
ت القانون القائم،  بينما التعزيز أو الترقية فتعين عمل موجه حنو مراعاة حقوق اإلنسان حت

واحلماية عادة ما تعتمد على العمليات القضائية الوطنية أو الدولية، بينما الترقية . املستقبل
والبحوث والتقارير  توالتعزيز فهي تستغل كل تقنية تشريعية موجودة مبا يف ذلك الدارسا

احلماية مرتبطة باجلانب العملي، فإن إثبات انتهاكها وبالتايل  وما دامت.وصياغة النصوص
ويف هذا . معاجلتها يكون أمرا صعبا باملقارنة مع التعزيز والترقية الذي يسهل على الدول إثباته

، صرحت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان املعروفة 2007تقريرها السنوي لعام  ةالصدد، ومبناسب
كل حكومة تبدو هذه األيام أن هلا عذرا مسبقا : "قائلة "Human Right Watch"باسم 

فإعالنات ومكاملات الشرفاء ترن من العواصم ومن السفارات إىل . إلنكار حقوق اإلنسان
التعهدات مليئة بالتحذير، . األمم املتحدة، ولكن بدون املتابعة املستمرة واحملتاجة للتغيري

   .)55("لتربيرات لعدم الفعل تفوق حتمية الفعل احلاسمإن ا... مليئة بشروط التهرب توااللتزاما

رغم أنه يبدو قاسيا، ولكن هو عاكس للواقع احلزين الذي تعيشه حركة  مفهذا التقيي   
حقوق اإلنسان املعاصرة، وهو يؤكد بأن العمل الكثري ال يزال ينتظرنا يف جمال احلماية وهذا 

د وال ذاتية الفرص وااللتزام لكنها تلخص وجتسد ألن حقوق اإلنسان ببساطة ليست ذاتية التوال
وتعتمد على طبيعة جمموعة أوسع من العالقات االجتماعية واملتنامية فيما بينها من أجل أية 

أما أطلي املختص يف  .)56(فعالية محائية قد تكون هلا، كما يؤكد ذلك األستاذ ووديويس
إجراءات من نوع ما، تتخذ من طرف : القانون الدويل للالجئني فيعرف احلماية بأا تعين

  .)57(شخص القانون الدويل حلماية أو ترقية شرف وحقوق ومصلحة الفرد

                                                             

(55 -)  Bernard G.Ramchran, Contomporary Human Rights Ideas. ( New YORK : Routhedge , 
Taylor and Francis Group,2008) ,p 119.   

 ،2007،  دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة  1ر عصري، ترمجة حممد أمحد املقري، طبعة ونيو ووديويس، حقوق اإلنسان من منظوأنت -)56(
   .5ص 

(57)-  Ramchran , Op, cit, p 120.                             
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يبدو أن أحد أسباب االختالف يف تعريف مفهوم احلماية هو التصور الذي يراه كل 
أما السبب األخر فيعود إىل كون أن مفهوم  .فقيه وكاتب أو ناشط يف جمال حقوق اإلنسان

احلماية الداخلية أي الوطنية، واحلماية اخلارجية أي الدولية، : قد يأخذ عدة أشكال مثل احلماية
واحلماية  االجيابية أو السلبية، واحلماية املباشرة أو غري املباشرة، مث احلماية الوقائية أو العالجية 

  .كل هذه األشياء سيتم معاجلتها الحقا.أو اإلصالحية

  املطلب الرابع

  ومة القانونية الوطنيةمفهوم املنظ

مل تعد يف الوقت احلاضر دولة خالية من قانون أو دستور أو مؤسسة ألن هذه الظاهرة 
أضحت مظهرا من مظاهر التطور السياسي، وهي اليت تضفي على الدول املعاصرة مراتبها يف 

رها، غري أن التاريخ الدستوري وتعني بالتايل دورها يف إنشاء املبادئ واألنظمة الدستورية وتطو
هل على أساس وجود قواعد دستورية أم : التساؤل يثار بشأن تصنيف الدول علميا ومنطقيا

على أساس النظام الدستوري، حىت ميكن القول أن هذه الدولة يسود فيها توازن السلطة وتصان 
". ستوردولة هلا د"وبني " دولة دستورية"فيها حقوق األفراد وحريام؟ بداية جيب التفرقة بني 

وفقا ملفهوم الدولة الدستورية، فإا هي اليت تكون السلطة فيها مقيدة لصاحل احلريات الفردية، 
وهي اليت ال تتركز فيها السلطات يف يد فرد واحد أو هيئة واحدة، وهي الدولة اليت تعرف 

طية نظام دستوري، ودميقرا"استقاللية القضاء وتصون احلريات وحتميها، وهي ترادف مفهوم 
تقيم قواعد دستورية يقبلها الشعب،  أما الدولة اليت ا دستور، فليست سوى دولة" دستورية

فعليا أو بتزوير إرادته، وال يوجد مثة ارتباط بني وجود  الدستور، وقيام احلكم الدميقراطي،  إا 
فوجود دستور ال يعين . دولة تتجه حنو احتكار السلطات، وانتهاك احلقوق واحلريات

بالضرورة، أن ا نظام دستوري حيترم احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، وخري دليل على 
ذلك النظام الستاليين الذي تعاقبت فيه الدساتري والدستور األملاين، ودستور الربتغال يف ظل 
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، مجيع هذه الدول ا دساتري لكن ال ميكن تصنيفها يف خانة الدولة 1974االستبداد قبل عام 
  .الدستورية

وعلى هذا األساس فإن الدولة الدستورية يف املفهوم احلديث ترتبط حبماية وصيانة 
حقوق األفراد يف ظل دستور وقوانني ومؤسسات وطنية ال تتعارض مع إعالنات احلقوق 

، "بدستور السلطات ال دستور القيود"وهو ما يعرب عنه األستاذ ووديويس. واحلريات الدولية
هو " دستور السلطات"ر يغلب عليه طابع القيود للحريات واحلقوق، بينما األول فاألخري دستو

وفيها . الذي يتوىل توزيع السلطات بطريقة هندسية ال يكون فيها هيمنة سلطة على أخرى
تكون السلطات الثالث معنية حبماية وترقية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية كل يف جمال 

  . ل والترابط وتقاسم املسؤوليات هو السمة البارزةختصصه على أن يكون التكام

من خالل ما تقدم ميكن القول أن املقصود باملنظومة القانونية جمموع الدساتري اليت 
صدرت يف الدولة وكذا القوانني العادية وحىت الفرعية اليت يفترض أا ختدم املبدأ الدستوري 

الوطنية اليت تنشؤها الدولة لتعمل يف صاحلها أو  ألا أدىن منه؟ إىل جانب املؤسسات) الدستور(
وال غرابة أن جند يف اجلزائر منظومة قانونية ... تكون مستقلة عنها فتشكل بذلك جمتمعا مدنيا 

جزائرية مميزة، يف حقوق اإلنسان، بطابعها الوطين والذي تغلب فيه احلقوق االقتصادية 
، باعتبار أن )58(والسياسية يف ظل احلزب الواحد واالجتماعية و الثقافية على احلقوق املدنية

أما الثانية . )59(األوىل تعد حقوقا على الدولة جيب أن تتصرف حنوها بشكل اجيايب لتحسينها
فهي كما يقول ووديويس أا حقوق للفرد يف مواجهة الدولة وعلى هذه " املدنية والسياسية"

  .رستها إال يف الظروف االستثنائية وطبقا للقانوناألخرية احترامها ومحايتها وعدم التدخل يف مما

                                                             

.145، ص ع السابقاملرج، حقوق اإلنسان، منظور عصري، تميز جنده عند ووديويس  يف كتابههذا ال - ) 58)  
.173، ص هنفس املرجع - ) 59)  
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فاملنظومة القانونية الوطنية مبكوناا املختلفة جاءت على هذا األساس من التمييز بني 
أنواع احلقوق وموقف السلطة منها كما سنرى يف حتليل هذه املكونات بدءا بالقوانني األساسية  

  ). الفرع الثاين( ية واملؤسسات الوطن). الفرع األول( والعادية 

 الفرع األول

  القوانني األساسية والعادية

قبل اية القرن الثامن عشر مل يكن مثة دساتري، وكان يندر أن خيضع احلكام للقانون، 
لكن ومع ظهور احلركة الليربالية احلديثة أصبح إخضاع احلكام للقانون أمرا ضروريا، وظهر 

يهم اخلضوع هلا دون قدرم على تغيريها إال بأساليب ذلك يف صورة إرساء دساتري ينبغي عل
  ).رمسية، وصعبة(خاصة 

العقد "أو " اإلتفاق"ومفهوم الدستور هو نفسه مرتبط وعلى درجة متفاوتة بـ 
الذي ظهر يف القرن السابع عشر وامتد إىل القرن الثامن عشر، بدل جمتمع مبين " االجتماعي

عقد انتشرت مبوجبه فكرة جمتمع مؤسس على إرادة البشر ، هذا ال)60(على التاريخ والتقاليد
الذين يقررون تكوين مجاعة بينهم، وحيددون املبادئ اجلوهرية اليت جيب أن متتثل إليها هذه 

  .اجلماعة

أو  )61(تأسيسا على ما سبق، فإن الدستور، وكقانون أساسي، هو شكل من االتفاق
ي للقواعد القانونية، وحيتل مرتبة إلزامية أعلى ملا امليثاق االجتماعي، يشكل قمة التسلسل اهلرم

يصنعه من مناخ مالئم تترعرع فيه احلقوق واحلريات العامة، فهو يشكل يف حد ذاته ضمانة 
فعالة للحقوق واحلريات الفردية، وهو قيد على احتمال اعتداء وتعسف سلطات الدولة، غري 

                                                             

  .11ص املرجع السابق، موريس دي فارجيه،  - )(60
الفقه التقليدي الفرنسي يعترب الدستور عقدا اجتماعيا تقوم عليه الدولة، ومن مث اعترب كل مساس بالدستور إهدارا لألسس اليت شيدت  - )(61

فلم يقبل فكرة القانون األساسي للدولة ألن الدولة ال تقوم يف نظره على عقد اجتماعي بل هي توجد  عليها الدولة، أما بالنسبة للفقه األملاين
  .139للمزيد أنظر الفلسفة الدستورية للحريات الفردية لنعيم عطية ص . كحقيقة أولية، فال يفهم معىن اإلخالل مبا ليس موجودا
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النصوص الدستورية ذاا، ويسن من التشريعات  أنه ال قيمة للدساتري إذا كان املشرع ال حيترم
ما خيالفها، فليس هناك ما هو أخطر من دكتاتورية السلطة التشريعية على حقوق األفراد 
وحريام األساسية ومن الصعب احلد من التجاوزات احلاصلة على صعيد القوانني الصادرة من 

 )62(خضاع وجوب احترام النصوصلذلك كان من الضروري إ. قبل املشرع أو املنفذ أحيانا
الدستورية فعليا من قبل املشرع أو املنفذ إىل رقابة تكفل هذا اإلحترام وبالتايل تكون وسيلة 
حلفظ احلقوق واحلريات الفردية ومحايتها مما قد ينتهكها ولذلك استحدثت الرقابة على 

  .دستورية القوانني كضمانة سياسية قضائية

يف اجلزائر من أرقى الدساتري اليت سبقته  1996لسنة  ويعترب التعديل الدستوري
إن الدستور فوق "يف باب احلقوق واحلريات، حيث نص يف ديباجته  )1963،1976،1989(

اجلميع، وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية وحيمي مبدأ 
ويكفل احلماية القانونية ورقابة اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، 

كما ".السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح اإلنسان بكل أبعاده
تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات : "منه ما يلي 31تضمنت املادة 

وحتول دون مشاركة  يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان
كما تعترب احلريات ". اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

األساسية لإلنسان تراثا مشتركا بني مجيع اجلزائريني واجلزائريات واجبهم أن ينقلوه من جيل 
 32طبقا لنص املادة  إىل جيل، كما أن الدفاع عنها فرديا أو عن طريق اجلمعية يكون مضمونا

  .منه 33و

                                                             

  .67، ص 1994مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،  أمري موسى، حقوق اإلنسان مدخل إىل وعي حقوقي، - )(62
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  الفرع الثاين

  املؤسسات الوطنية

إن اجلهود الوطنية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها تنطلق أساسا من وضع 
وسواء كانت هذه املؤسسات الوطنية حتمل الطابع احلكومي . مؤسسات وعلى رأسها الدستور

) غري الرمسي(ل الطابع غري احلكومي أو حتم) وكاالت حكومية، هيئات عمومية، منظمات(
فإنه يف غضون سنوات قليلة، ) منظمات اتمع املدين الناشطة يف حقل حقوق اإلنسان(

أصبحت هذه املؤسسات تعد من بني أهم الفاعلني يف ميدان محاية حقوق اإلنسان وترقيتها 
نية احلكومية من تتكون املؤسسات الوط. وإحدى اآلليات اليت تستقطب العديد من األصوات

ممثلي الدولة، وتتخذ إجراءات تتراوح بني وجوب تقدمي تقارير إىل احلكومة إىل توصيات إىل 
اقتراحات، أو تصاحل ومساعي محيدة إىل اختاذ التماسات فردية مبقتضاها يزيد االهتمام حبقوق 

حلكومية مصدرا اإلنسان من قبل السلطة احلاكمة، وبالتايل تعد مثل هذه املؤسسات الوطنية ا
رمسيا من املعلومات يف جمال حقوق اإلنسان، ويف هذا الشأن يقول الكاتب األمريكي دافيد 

) أي اهليئات احلكومية(من الواضح أن اهليئات املوجهة " فورسايث منتقدا املؤسسات احلكومية 
مكلفة حبماية  )الدول(والثعالب . حتتوي على فرملة داخلية على احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان

وهذه اهليئات تضع الدولة املهتمة بصفة عامة حبماية السلطة ). حقوق اإلنسان(الدجاج 
  ".والسيادة الوطنية، يف وضع هذه االهتمامات فوق حقوق اإلنسان

وملا كانت محاية حقوق اإلنسان ال ميكن أن يعهد ا دائما إىل مؤسسات وطنية 
لك هو أن الدول تفضل محاية سيادا على محاية حقوق والسبب يف ذ) محاية رمسية(حكومية 

اإلنسان، ألنه كثريا ما تفسر جهود هذه املؤسسات احلكومية كسوابق ميكن أن تستخدم لصاحل 
لذلك، وأمام هذه اموعة من املؤسسات الوطنية الرمسية املعنية حبقوق اإلنسان . من أوجدا

ن اخلطوات واجلهود غري الرمسية تقوم ا مؤسسات ومحايتها، فإن هناك أيضا جماال واسعا م
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يف األصل تنبين املؤسسات الوطنية غري احلكومية على ). مستقلة(وطنية ولكنها غري حكومية 
أسس دستورية وأخرى تشريعية حىت ميكنها العمل أو االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان ولو 

وعليه فإن أي . ؤسسات غري الرمسيةبشكل مستقل عن احلكومة مما جيعلها تصنف يف خانة امل
جمموعة نشطة يف جمال حقوق اإلنسان املعترف ا وطنيا ودوليا ميكن أن نسميها مؤسسات 

لن يتأتى ذلك إال باحترام حقوق اإلنسان ذاا والسعي حنو رعايتها من قبل . حقوق اإلنسان
ف بوجود جمتمع مدين إنساين السلطة احلاكمة بإنشاء اجلمعيات واملنظمات اتمعية واالعترا

يعرب عنه باسم اتمع الراقي والذي يعد ضمانة أكثر من الدميقراطية ذاا، بل إن الدميقراطية لن 
ملؤسسات اتمع املدين بالعمل باستقاللية ) مبوجب الدساتري والقوانني(تتحقق إال بفتح اال 

  .وحرية وطوعية

هي عبارة عن منظمات وطنية تطوعية أساسا، إن املؤسسات الوطنية غري احلكومية 
ولكن ما دامت تنشط يف قضايا ترتبط حبقوق اإلنسان املعترف ا دوليا ميكن القول عندئذ بأا 
جزء من وسائل تنفيذ حقوق اإلنسان على أساس دويل تتخطى يف ذلك حدود القومية 

احلصول على معلومات عن ، تسعى هذه املؤسسات الوطنية غري احلكومية إىل )63()الوطنية(
حقوق اإلنسان وتنظيم ضغط املواطنني وإقناع النخبة احلاكمة، واختاذ أعمال مباشرة لتقدمي 

  .خدمة ما، وزيارة السجون وأماكن االعتقال وغري ذلك من األنشطة

الدول إىل إنشاء  1993وقد أوصى مؤمتر فيينا حلقوق اإلنسان وبرنامج العمل لسنة 
واجلمعيات الوطنية غري احلكومية حىت تتوىل العمل على تعزيز ومحاية  وتشجيع املؤسسات

ويكون املؤمتر بالتايل قد انطلق من قناعة أساسية مفادها أن ضمان محاية . حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان وتعزيزها وترقيتها ال يتم إال ضمن وجود جهات تنبيهيه داخل احلكم واملنظومة 

ومتثل هذه اجلمعيات جهة معارضة كمعارضة األحزاب للحزب . طنيةاحلكومية أو املنظومة الو

                                                             

  .112فورسايث، حقوق اإلنسان والسياسة العاملية، مرجع سابق، ص  -ب–دافيد  - )(63
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ومادام النظام ال يستقيم بدون وجود حزب حاكم أو أحزاب معارضة له، فإن محاية . احلاكم
  .حقوق اإلنسان ال تتم بدون وجود جهات رمسية وغري رمسية

  املبحث الثاين

  تصنيفات وأقسام حقوق اإلنسان

اإلنسان احملمية مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلنسان، دفعة مل يتم االعتراف حبقوق 
واحدة، ولكنها مرت حبقب وأجيال خمتلفة، ولذلك خضعت حقوق اإلنسان إىل تصنيفات 

ويشري هذا  .الزاوية أو الرؤية اليت جيري النظر من خالهلا هلذه احلقوقف ت باختالفعديدة اختل
الفقهية (د من التساؤالت يف األوساط األكادميية موضوع تصنيفات حقوق اإلنسان إىل العدي

وبني املمارسني يف جماالت حقوق اإلنسان، هذه التساؤالت تدور حول معىن ) والسياسية
  .التصنيف، معايري التصنيف مث عالقة هذه املعايري بالتصورات املختلفة

احلقوق  بداية ميكن القول أن التصنيف هو عملية إضفاء الطابع الوصفي على حق من
حىت يتسىن تصنيفه ضمن التصنيفات املمكنة، وعادة ما يكون التصنيف عند ما تبلغ احلقوق 

، وترتيبها يتم حسب مقتضيات سياسية واقتصادية وعقائدية ويكلل رمستوى من النمو والتطو
وعليه، فإن تصنيف حقوق اإلنسان إىل أساسية أوغري . هذا الترتيب من طرف املشرع

ون على ضوء ما جاءت به املواثيق والعهود الدولية من جهة وعلى ضوء ما كتبه يك )64(أساسية
ويبقى موضوع تصنيف حقوق اإلنسان أمر تقديري على  )65(الفقهاء واملختصني من جهة ثانية

                                                             

 قوقلقد ورد اصطالح حقوق أساسية يف أكثر من موضع يف ميثاق األمم املتحدة، ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحل -)64(
الدولية للقضاء على أشكال التميز ضد املرأة، كما أن االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان ال تقل بدورها عن االتفاقيات العاملية  ةاملدنية والسياسية، واالتفاقي

 ا أصبح أقل وزنا يف مرحلة ثانية، بل استخداما لالصطالح  والقول حبقوق أساسية يعين اعتبارها ذا ت وزن أكرب من بقية حقوق اإلنسان، ولكن املساس
، وميكن القول أن احلقوق األساسية هي احلقوق غري القابلة 1966وصل األمر إىل حد السكوت عنه كحق من حقوق اإلنسان يف العهدين الدوليني لعام 

  . للمساس أو احلقوق اليت ال ميكن التمتع حبقوق أخرى بدوا 

  .01 وق اإلنسان، املطبوعة الرابعة، صغضبان مربوك، حماضرات يف حق - (65)
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أوال معيار زمن أو وقت تطبيق : الرغم أنه ميكن تصنيفها بشكل عام وفقا ملعايري متعددة منها
ذا اإلطار تقسم احلقوق إىل احلقوق اليت يتمتع ا األفراد وقت السلم ويف ه. حقوق اإلنسان

وهي اليت تشكل ما نسميه بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وحقوق يتمتع ا األفراد وقت 
احلرب وهي ما يشكل القانون الدويل اإلنساين، ثانيا معيار نطاق تطبيق حقوق اإلنسان وهنا 

فأما احلقوق الفردية فهي تلك احلقوق اليت . ية وحقوق مجاعيةتقسم احلقوق إىل حقوق فرد
يتمتع ا كل فرد بصفته وحدة قانونية متميزة بصرف النظر عن انتمائه إىل جمموعة 

كحق حرمة املسكن، وأما الثانية فهي تنصرف إىل اجلماعة بأسرها كحق  )66(اجتماعية
م احلقوق إىل احلقوق املدنية واحلقوق الشعوب يف تقرير مصريها وثالثا معيار املضمون وتقس

السياسية واليت جيب أن تصان وتضمن لكل إنسان وبدون إعاقات، كاملشاركة الفعالة يف احلياة 
السياسية يف اتمع الذي يعيش فيه دون خوف من عقوبات غري مربرة، وهذا ما جرى العمل 

واقتصادية وثقافية ويطلق عليها وحقوق اجتماعية . على تسميته باجليل األول حلقوق اإلنسان
  .اجليل الثاين حلقوق اإلنسان

باإلضافة إىل احلقوق اجلديدة أو احلقوق التضامنية وتشمل بشكل أساسي حق اإلنسان 
يف التطور بغية تقليل الفجوة بني األغنياء والفقراء ضمن البلد الواحد وكذلك بني البلدان 

ر، كحق اإلنسان يف العيش يف بيئة نظيفة ويطلق عليها الصناعية والبلدان اليت تسعى إىل التطو
ثالثة مطالب هلذا املبحث  إننا نفردفوشرحا لكل ما سبق  .)67(اجليل الثالث حلقوق اإلنسان

  .وكل مطلب تتفرع عنه فروع حىت نعطي للموضوع حقه

                                                             

  .07عزت سعد السيد الربعي، محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي، مرجع سابق، ص  - (66)
  :مدخل إىل حقوق اجليل الثالث ، للمزيد أنظر املوقع التايل  - (67)

http : Nidal. OVER- blog. Net/article 19684289-6 HTML 2008/11/07 j.  
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  املطلب األول

  تصنيف حقوق اإلنسان حبسب مضموا

الوطين أو الدويل، على تصنيف حقوق اإلنسان  لقد جرى العمل، سواء على املستوى
واحلريات األساسية وفقا ملعيار مضموا أو موضوعها إىل حقوق مدنية وسياسية وأخرى 

ورغم ما يعتري هذا التقسيم من انتقادات . اقتصادية واجتماعية وثقافية بشكل فردي ومجاعي
ان القول بوجود أجيال من احلقوق وعيوب إال أنه بات شائعا يف القانون الدويل حلقوق اإلنس

احلقوق االقتصادية واالجتماعية (واجليل الثاين ) احلقوق املدنية و السياسية(أبرزها اجليل األول 
  ).والثقافية

حلقوق اإلنسان كاحلق يف التنمية واحلق ) 68(احلقوق اجلديدة أو اجليل الثالث فكرة  أما
السلم واحلق يف التراث املشترك للبشرية فإا تعرف  يف التضامن واحلق يف بيئة نظيفة، واحلق يف

مقاومة شرسة من طرف بعض األوساط الفقهية، ومن طرف بعض ممثلي الدبلوماسية الغربية 
وعليه فإنه يتم التطرق إىل خمتلف هذه األجيال يف . )69(السيما الواليات املتحدة األمريكية

  .الفروع املوالية

 الفرع األول

  يال حقوق اإلنسانالتمييز بني أج

االعتراف باحلقوق واحلريات الفردية واجلماعية على حد سواء هو مثرة كفاح طويل من 
جانب الشعوب يف مواجهة السلطة، فاالعتراف حبقوق اإلنسان يعد حتجيما للحقوق املطلقة 

                                                             

ل اجلديد هو أكثر يوحي بأن اجلي" أجيال"أو " جيل"، ومنها إن لفظ ته الكثري من العيوب واالنتقاداتإن تقسيم احلقوق إىل أجيال اعتر -)68( 
ان خمالف النسبة حلقوق اإلنس، كما أنه يعطي انطباعا أن اجليل الالحق قد جعل السابق الغيا أو على األقل هرما، وواقع احلال بتطورا مما سبقه

فمازالت حقوق اجليل األول هي األكثر هيمنة على اخلطاب القانوين املعاصر، ومازالت هناك شكوك حول التمتع حبقوق اجليل الثالث . لذلك
  .11ص  ،2لقانون الدويل حلقوق اإلنسان، جللمزيد أنظر حممد يوسف علوان، ا. بصفة احلق باملعىن القانوين للكلمة) نحقوق التضام(

  .61، ص 2003عبد العزيز النويضي إشراف هيثم مناع، اإلمعان يف حقوق اإلنسان، موسوعة عاملية خمتصرة، اجلزء الثاين، األهايل،  - (69)
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فجميع إعالنات احلقوق اليت ظهرت سواء يف . للسلطان، و إدراكا لوضع الفرد االجتماعي
سا أو إجنلترا أو أمريكا استطاعت أن حتقق مكسبا كبريا لشعوا وشعوب غريها، ومل يعد فرن

األمر  ومل يقف. دستور أي دولة من الدول تقريبا خيلو من النص على هذه احلقوق واحلريات
عند املستوى الداخلي للدول وإمنا شهد العصر احلديث الثورة اليت جعلت من حقوق اإلنسان 

، إذ أدركت الدول أن التأكيد على حقوق اإلنسان يف القوانني األساسية ليس مسألة دولية
كافيا وأن أمهية احترام حقوق وحريات اإلنسان، خاصة بعد األحداث املأساوية اليت وقعت 

مما أسفر عن اعتقاد واسع بأن . قبل احلرب العاملية الثانية وخالهلا، جيب أن يلقى قبوال دوليا
فكان االجتاه حنو تكريس . حلقوق اإلنسان شرط أساسي للسلم والتقدم الدويلاحلماية الفعالة 

حقوق اإلنسان سواء على مستوى اإلعالنات الوطنية أو العاملية أو على مستوى االتفاقيات 
وهكذا أصبح ما كان يف يوم ما مسألة . حلقوق اإلنسان) العاملية واإلقليمية(الدولية املتعددة 

الدولة أضحى دوليا وهذا ما أدى إىل تنوع يف احلقوق واحلريات الفردية  وطنية ختضع لسلطان
واجلماعية مما أثار جدال بني الفقهاء يف تقسيمها، ويعد ميثاق األمم املتحدة أول وثيقة دولية 

أهداف "على  03فقرة  01سجلت التطور احلاصل يف جمال حقوق اإلنسان إذ نصت املادة 
 حتقيق التعاون الدويل و يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األمم املتحدة املتمثلة يف

أمهية  1948وقد اكتسبت حقوق اإلنسان بصدور اإلعالن العاملي يف ". األساسية للناس مجيعا
والدول  غري أن االجتاه الغالب الذي يرى  دلدى عامة  األفرا قعاملية أكثر لكوا موضع اتفا

قط وأن توصياته غري ملزمة، أدى إىل أن تتجه جهود منظمة األمم أن لإلعالن قيمة أدبية ف
املتحدة إىل حتويل مبادئ اإلعالن إىل مواد قانونية، من خالل اتفاقيات عديدة ومنها العهد 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وكذا العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

  .ة اوالثقافية، والربوتوكوالت امللحق

وعليه فإن عملية التمييز بني حقوق اإلنسان، وبالنظر إليها وفقا ملعيار مضموا و أجيال 
خمتلفة، ليس إال لتسهيل دراستها وألن األصل يف حقوق اإلنسان هو ترابطها، إذ مت االعتراف 

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 52 -

والسياسية  املتعلقني باحلقوق املدنية 1966ذا الترابط مبناسبة حتضري عهدي األمم املتحدة سنة 
واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة وأن هناك من اقترح مجع تلك احلقوق يف 

من تصريح طهران الذي  13وثيقة واحدة، كما جند ذلك االعتراف منصوص عليه يف الفقرة 
تحدة متت املوافقة عليه باإلمجاع يف املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان املنعقد حتت رعاية األمم امل

ومييز الفقهاء واملختصني بني ثالث جمموعات من حقوق اإلنسان وهذا ما . )70(1968سنة 
يعرف باألجيال الثالثة حلقوق اإلنسان، بالنسبة للجيل األول فإنه يطلق على جمموع احلقوق 
 املدنية والسياسية واليت مت صياغتها يف القرن الثامن عشر، وتستهدف احلرية، وهي لصيقة بالفرد

ومتتنع عن التدخل يف ممارسة األفراد واألشخاص هلا .وحيتج ا على الدولة اليت جيب أن حتترمها
وتسمى هذه احلقوق كذلك باحلقوق السلبية ألن ممارستها من قبل الدولة يتطلب عدم تدخل 

  .من طرفها

 أما حقوق اجليل الثاين فقد ظهرت يف القرن التاسع عشر حتت تأثري الفكر االشتراكي
خاصة، وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسا تستهدف املساواة، وتقدم كديون على الدولة 

بصورة حسية ومادية، وتسمى كذلك باحلقوق  االجيابية  ألن تمتع ا الو )71(ويطالب بتحقيقها
    .)72(للدولة دور إجيايب يف متكني األفراد من التمتع ا

طموح "حقوق اجليل الثالث أو ما يطلق عليه باإلضافة إىل اجليلني السابقني توجد 
، حقوق التضامن والتنمية وتسعى إىل إدخال البعد اإلنساين، إىل جماالت "احلقوق اجلديدة

                                                             

  .27، ص 2008قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان، يف القانون الدويل والعالقات الدولية احملتويات واآلليات، دار هومة، اجلزائر،  - (70)
  .62ص املرجع السابق، هيثم مناع، اإلمعان يف حقوق اإلنسان،  ،يز النويضيعبد العز - (71)

،بينما احلقوق 18فهو يقول أن احلقوق املدنية ظهرت يف القرن الـ. يذهب األستاذ ووديويس إىل تقدمي ترتيب زمين آخر للحقوق  -)72(
،واآلن هناك حركة تسمى الرتوع العصري حنو املساواة 20لـ،مث احلقوق االجتماعية اليت ظهرت يف القرن ا19السياسية ظهرت يف القرن 

ملعلومات أكثر ميكن الرجوع إىل .سنة  250االجتماعية كمرحلة أخرية ألي تطور ملفهوم املواطنة الذي ظل يف حالة تقدم مستمر منذ 
  86صاملرجع السابق، ، يويس، حقوق اإلنسان ، منظور عصريوود
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كانت متروكة للدولة، وينصح املهتمني ا أن إعمال هذه احلقوق ال يتم إال بتضافر جهود كل 
  ).عامة وخاصة، اتمع الدويل دول، أفراد، كيانات(الفاعلني يف اللعبة االجتماعية 

 الفرع الثاين

  مضمون حقوق اإلنسان يف أجياهلا الثالثة

والثقافية واالجتماعية، و يف جمملها، هي اليت ختول األفراد بداية فإن احلقوق االقتصادية 
احلق يف احلصول على اقتضاء خدمة أساسية من الدولة باعتبارها اجلماعة السياسية اليت يعيشون 

فكثريا ما نظر إىل هذه احلقوق على أا حقوق من الدرجة الثانية مقارنة باحلقوق . كنفهايف 
فال تشكل سوى مبادئ يستعان ا لتوجيه عمل الدولة يف اال االقتصادي . املدنية والسياسية

 Droits"تعترب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوقا إجيابية   كما.)73(واالجتماعي

positifs " أو حقوق دائنيةDroits créance" " تتطلب إلعماهلا تدخل فعال من طرف
ونشاط صريح من جانبها، وهو أمر يقتضي بالتايل متويال ماليا، كما أن تطبيقها ال  )74(الدولة

ميكن أن يكون فوريا ولكنه يتطلب، وبصورة ضرورية تدرجا يعتمد على الوضع االقتصادي 
ويتأكد ذلك خاصة  .)75(لعوامل األخرى اليت ختص كل دولة على حدةوبعض ا واالجتماعي

عند ندرة املوارد يف العديد من الدول واليت متثل عقبة رئيسية أمام التطبيق الكامل والفوري هلذه 
من بني احلقوق االقتصادية حق الفرد يف العمل، وحقه . حىت ميكن كفالة التمتع ا)76(احلقوق

أما احلقوق . لعمل، وحقه النقايب واحلماية ضد البطالة، واملساواة يف األجريف الظروف املناسبة ل
االجتماعية فتتمثل يف احلق يف مستوى معيشة مالئم، واحلق يف ظروف صحية مواتية، وحق 

                                                             

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، رسالة ماجستري يف القانون الدستوري فرع حقوق، جامعة  قاسم المية، ضمانات تطبيق - (73)
  .1، ص2004-2003سطيف، 

  . 3املرجع نفسه، ص  - (74)
  .56ص  املرجع السابق،كلوديو زانغي، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان،  -(75)

الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر مد خليل املوسى، القانون حم -حممد يوسف علوان -)76(
  .13ص  ،2007والتوزيع، األردن، 
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محاية األسرة، ومن بني احلقوق الثقافية يأيت حق التعليم وحق املشاركة يف احلياة الثقافية، 
  .م العلميواالستفادة من التقد

تتطابق احلقوق االقتصادية واالجتماعية مع مفهوم املساواة، والعدالة االجتماعية ولقد 
حيث أدى . أبرز املفكرون االشتراكيون أمهية هذه احلقوق حبديثهم عن الدميقراطية االقتصادية

 دورا كبريا يف دخول طائفة جديدة من احلقوق االقتصادية 1917الدستور السوفيايت لعام 
، ومن التطورات األخرى اليت 1919واالجتماعية، وكذلك احلال بالنسبة لدستور فيمار لعام 

كانت مهمة يف تكريس احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف قضاء القانون ما احتواه الدستور 
كما عىن ميثاق احلكومة األساسية لإلحتاد األوريب الذي أقره جملس أوربا  1927لعام  يااليرلند

بالنص على هذا اجليل الثاين للحقوق وإقامة التوازن بينه  07/12/2000قمته املنعقدة يف نيس  يف
مما جعل من هذه احلقوق ترتقي من مرتبة مطالب يف النظرة الليربالية وبني اجليل األول 

  .الكالسيكية، إىل حقوق يف تصور الليربالية اجلديدة، وخاصة على املستوى األوريب

كاحلق يف احلياة " حقوق األفراد الشخصية"باحلقوق املدنية والسياسية يف حني يقصد 
ويف األمن ويف السالمة الشخصية، ويف عدم إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة 
قاسية أو غري إنسانية، وعدم استرقاق اإلنسان واستعباده، وعدم القبض على اإلنسان أو حبسه 

تنقل واإلقامة والعودة إىل الوطن واملساواة أمام القضاء، وحق إال مبقتضى القانون، وحق ال
الدفاع، وحق اإلنسان يف املشاركة يف سري احلياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلني، وحقه 

  . يف الترشح واالنتخاب

إن هذه احلقوق، املدنية والسياسة أطلق عليها القانونيون اجليل األول من حقوق 
يتطابق مع مفهوم احلرية باعتبارها احلقوق األساسية اليت سعت البشرية إىل  اإلنسان والذي

وألا األكثر شيوعا يف املراحل األوىل لنشأة االهتمام . حتقيقها عرب مسريا احلضارية الطويلة
حىت أن إعالنات ووثائق حقوق اإلنسان يف القرنيني الثامن .الدويل والوطين حلقوق اإلنسان
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مل تعترف إال بطائفة احلقوق املدنية والسياسية، فإعالن فريجينيا للحقوق عام  والتاسع عشر
  .على سبيل املثال مل يعترف سوى باحلق يف االنتخابات احلرة وحرية الصحافة 1776

إن احلقوق املدنية والسياسية قد نص عليها أول مرة ميثاق األمم املتحدة وتاله اإلعالن 
وهي تفترض، بصفة عامة، . العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةالعاملي حلقوق اإلنسان مث 

امتناعا من جانب الدولة حىت ميكن احترامها، ألا ختتصر يف احلق يف نظام حكم دميقراطي ويف 
ولذلك توصف احلقوق املدنية والسياسية بأا حقوق  .)77(الكرامة الشخصية والبدنية واملعنوية

 ا مع مفهوم الدولة احلارسة الذي مل يكن يلقي على عاتق الدولة يف سلبية تزامن االعتراف
  . جمال حقوق اإلنسان سوى حراسة التمتع باحلقوق وباحلريات وبعدم التدخل ا 

من حقوق اإلنسان إىل جمموعات من احلقوق اليت " اجليل الثالث"بينما يشري اصطالح 
تطورات مل يكن لألفراد عهد ا يف األزمنة  اقتضتها ضرورات احلياة املعاصرة، وما تشهده من

لذلك فقد خلت الكثري من الوثائق الدولية امللزمة من اإلشارة إىل هذه الطائفة من . القدمية
احلقوق، وبرهن على ذلك بأنه يف الوقت الذي مت فيه إعداد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مل 

د ظهرت بعد باخلطورة اليت هي عليها يف جمتمع ق ) 78(تكن مشكالت التلوث واألضرار بالبيئة 
اليوم، ومن مث كان طبيعي أال يتضمن اإلعالن اإلشارة إىل هذا احلق ما دام مل ينتقص منه أو 
يساء إليه، غري أن التهديد البيئي يف العصر احلديث بدأ يف األفق منذ النصف الثاين من القرن 

ت يف اإلضرار بالبيئة تعد تنبيها و إنذارا للعامل بأمهية العشرين ولعل احلوادث العاملية اليت تسبب
وما يقال على البيئة يقال على  )79(احلفاظ على البيئة، ألا ختص كل إنسان على األرض

ولعل القرار الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان حتت . التضامن والتنمية، والتراث املشترك للبشرية
                                                             

  .19ص  ،السابقرجع امل، )احملتويات واآلبيات(ات الدولية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالق،قادري عبد العزيز   - (77)
يف ستوكهومل  1982ق يف بيئة نظيفة أول مرة يف اإلعالن اخلتامي ملؤمتر األمم املتحدة حول البيئة اإلنسانية يف جوان متت اإلشارة إىل احل -)78( 

، واكتفى بالتشديد على واجب أكد على حق اإلنسان يف حياة صحية، الذي 14/06/92مث جاء إعالن ريو عن البيئة والتنمية الذي عقد يف 
  .الدول حبماية البيئة

الدولية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، ق محايتها يف القوانني احمللية وخنبة من أساتذة القانون، حقوق اإلنسان، أنواعها وطر -79)
  .304، ص 2008
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بأن احلق يف التنمية هو من حقوق  هباعتراف 1979ني عام خالل دورا اخلامسة واألربع 05رقم 
خالل دورا  133رقم  14/12/1981اإلنسان كما أن قرار اجلمعية العامة لألمم الصادر يف 

وكللت خمتلف اجلهود . )80(السادسة والثالثني واعتبار أن احلق يف التنمية غري قابل للتصرف فيه
بنوده املختلفة عليه وتوسع  1993لذي بىن مؤمتر فيينا لعام وا 1986بإعالن احلق يف التنمية عام 

  . فيه برنامج عمل فيينا كما سيوضح الحقا

وذلك حينما  "K.M'baye"رفقة " K.Vasak"اجليل الثالث حلقوق اإلنسان أول رواده 
قبيل ختليد الذكرى الثالثني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،  1977سنة  "K.Vasak" اقترح 

 أفق الذكرى املائتني للثورة الفرنسية، طائفة جديدة من احلقوق، معتربا أن أفضل ختليد هلذه ويف
احلق يف السلم، احلق (الذكرى سيكون هو البحث عن حقوق جديدة وإعداد ميثاق جديد هلا 

ذا وإ .)81()يف التضامن، واحلق يف التنمية، واحلق يف بيئة سليمة،واحلق يف التراث املشترك للبشرية
فإن جانبا   "vasak"كان جانب من الفقه الدويل قد دافع عن فكرة احلقوق اجلديدة، مثل 

آخر من الفقه قد اعترض على هذه الفكرة كون هذه احلقوق تفتقر إىل اخلصائص التقليدية 
حلقوق اإلنسان إذ أن موضوعها واملستفيد منها وامللزم ا غري واضحني، ورغم نبلها فإا 

إال أن هذه النظرة بدأت تضعف . )82(اب األحالم وأا غري قابلة للترمجة القانونيةتدخل يف ب
أمام أمهية هذه احلقوق ال سيما احلق يف التنمية الذي أصبح حمل اتفاق ومبوجب إعالن األمم 

وما تاله من إعالنات أخرى مثل إعالن فينا لعام  1986املتحدة حول احلق يف التنمية لعام 
بينما احلق يف التراث املشترك للبشرية فنجده يف معاهدة األمم املتحدة .ن األلفية مث إعال 1993

منه  نالثالثة لقانون البحار وهي حق قائم من حيث موضوعه واملخاطبني به واملستفيدي
                                                             

 يف دورا الواحد واألربعني نص املادة األوىل 128 مالقرار رق 04/12/1986كما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة كذلك يف  -)80(
تماعية أن احلق يف التنمية حق إنساين ال جيوز التصرف فيه ومبقتضاه حيق جلميع الناس االشتراك واملسامهة والتمتع بالتنمية االقتصادية واالج" منه 

 عن قرارات اجلمعية العامة املتاحة على موقع األمم املتحدة . والسياسية والثقافية واليت ميكن ا حتقيق مجيع حقوق اإلنسان
   www.un.org.أنظر
  . 61ص املرجع السابق،  عبد العزيز النويضي، اإلمعان يف حقوق اإلنسان، - (81)
  .65املرجع نفسه، ص  - (82)
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وهي عبارة عن قيعان البحار  ) The zone(،فموضوعه يتمثل يف الثروات املوجودة يف املنطقة 
أما املخاطيني به فهم األشخاص  The EEZ)(املنطقة االقتصادية اخلالصة واحمليطات خارج 

منه فهم السلطة الدولية اليت أنشأا املعاهدة وهي جهاز يتوىل  نالقانون الدويل بينما املستفيدو
  .التعامل مع الدول ولصاحل اجلماعة البشرية

  املطلب الثاين

  تصنيف حقوق اإلنسان حبسب نطاق تطبيقها

عمل على املستويني الوطين والدويل عموما، على تصنيف حقوق اإلنسان جرى ال
واحلريات األساسية وفقا للمعيار املستخدم واملتمثل يف نطاق تطبيق حقوق اإلنسان ،والذي 
يعرف باملعيار اخلاص باملستفيد من هذه احلقوق ومن تقررت ملصلحته، وهو املعيار الذي جاء 

وقسم مبوجبه احلقوق إىل حقوق فردية وحقوق مجاعية  karl vasak" كارل فازاك"به الفقيه  
الذي يرى أن حقوق اإلنسان هي حقوق فردية فقط وال ميكن أن تكون  هخمالفا بذلك االجتا

  .حقوق مجاعات

ورغم تعرض هذا املعيار إىل الكثري من االنتقادات وانقسام الفقه بني مؤيد ومعارض يف 
هذا اإلطار على جمموعتني أو طائفتني أساسيتني من احلقوق ميكن التحدث يف . هذا اخلصوص

وأخرى مجاعية يتمتع ا اإلنسان ليست بصفته فردا يف . واليت يتمتع ا اإلنسان بصفته فردا
  .املقام األول، وإمنا استنادا إىل كونه عضوا يف مجاعة معينة

فرعني، الفرع األول وهكذا تتحدد خطتنا يف تناول هذا املوضوع من خالل تقسيمه إىل 
  . ونتعرض فيه إىل احلقوق الفردية، والفرع الثاين خنصصه للحديث عن احلقوق اجلماعية
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 الفرع األول

  احلقوق الفردية

ظهرت احلقوق الفردية أول مرة يف اإلعالن األمريكي مث يف اإلعالن الفرنسي سنة 
ا اصطلحت النظريات ، وجتد مصدرها األول يف أصل نشأة اإلنسان نفسه، أو فيم1789

، وعليه فإا تعد هي األصل يف حقوق اإلنسان، "القانون الوضعي"الوضعية الغربية على تسميته 
إذ أا هي اليت يتعني أن يتمتع ا باعتباره فردا يعيش يف مجاعة سياسية منظمة، تتدخل هذه 

وصف باحلقوق السلبية مما األخرية فقط دف تنظيم محايتها وليس لتقريرها أصال، وهلذا فإا ت
ألا يف عمومها تسعى إىل . جيعل احلقوق املدنية والسياسية تدرج ضمن هذه احلقوق الفردية

سواء من جانب الدولة أو أي جهة  )83(محاية حياة اإلنسان وعدم السماح باالعتداء عليها
مبفرده كاحلق  وعليه فإن احلقوق الفردية هي حقوق  تثبت للفرد ويستطيع أن ميارسها.أخرى

يف احلرية واألمان وحرية التنقل وحرمة املسكن وحرمة احلياة اخلاصة واحلق يف حرية الفكر 
  . والضمري

 الفرع الثاين

  احلقوق اجلماعية

بداية ميكن القول أن هذه الطائفة من حقوق اإلنسان هي حقوق لصيقة مبجموعات 
موعة من األشخاص يشتركون فيما بينهم بشرية خمتلفة تستلزم ملمارستها والتمتع ا وجود جم

يف خصائص معينة هذه اموعات البشرية اليت ترتبط ا هذه احلقوق تتراوح من األسرة إىل 
  . شعب بكامله حمدد انطالقا من انتمائه االثين أو السياسي أو الثقايف

ها على وعليه فإن احلقوق اجلماعية ال ميكن ممارستها بشكل فردي رغم صحة النظر إلي
أا حقوق فردية وأن أشخاصها أفراد ولكن يف ذات الوقت يصح اعتبارها من قبيل احلقوق 

                                                             

  .137سابق، ص الرجع املأمحد الرشيدي،   -  (83)
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اجلماعية استنادا إىل أن مباشرة احلق يف التمتع به وممارسته يكون متعذرا ما مل ينخرط الفرد يف 
، واحلق واحلق يف اإلضراب) 84(مجاعة معينة يشاركه أفرادها احلق ذاته كاحلق يف تقرير املصري

يف التعليم، واحلق يف الصحة، وميكن القول أن احلقوق اجلماعية هي يف غالبيتها حقوق اقتصادية 
  .واجتماعية وثقافية

ارتبطت احلقوق اجلماعية من حيث نشأا حبركات سياسية اجتماعية خمتلفة وتأكدت 
احتوت عليها العديد  )85(بفعل النضال املشترك لكل من البلدان االشتراكية وبلدان العامل الثالث

من االتفاقيات والعهود واإلعالنات ويعد امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان اكرب جمسد لفكرة 
احلقوق اجلماعية أو حقوق الشعوب، ولعل ذلك يعود بدرجة كبرية إىل أن إلفريقيا مفاهيم 

يتناسب والنظرة خاصة ا يف موضوع حقوق اإلنسان تتعلق بالنمط اجلماعي لشعوا الذي ال 
والشيء نفسه ينطبق على املنظور . الفردية املطلقة حلقوق اإلنسان واليت تنادي ا الليربالية

األسيوي حلقوق اإلنسان رغم عدم وجود أي معاهدات إقليمية حول حقوق اإلنسان يف منطقة 
ية ولعل أهم ما ميكن إيراده خبصوص هذه احلقوق هو تقاسم االجتاهات الفقه )86(آسيا

  .خبصوصها بني مؤيد ومعارض

فمن أهم اآلراء اليت  أيدت  فكرة وجود حقوق مجاعية إىل جانب احلقوق الفردية 
واعتبارها حقوق  إنسان رغم  ما حتمله من  خصوصية  اجلماعة، آراء كارل ماركس الذي 

يوجد إال من  ينتقد اآلراء الليربالية خبصوص حقوق اإلنسان  دائما، ويعترب أن اتمع برمته ال
أجل أن يضمن ألفراده كرامتهم وحقوقهم وممتلكام وبالتايل ال يكون للفرد وجود حقيقي إال 

  .من خالل عضويته يف جمموعة اقتصادية

                                                             

  .145، ص املرجع نفسه -)84(
  .20سابق، ص الرجع املقادري عبد العزيز،  - (85)
  .يوي حنو احلقوق اجلماعية جبانب احلقوق الفردية من خالل مؤمتر بانكونكيتوضح اجتاه املنظور األس - (86)
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إىل جانب كارل ماركس جند الفقيه كارل فازاك والذي يعترب أن هناك عددا من حقوق 
 32/130هد بالئحة األمم املتحدة رقم   ، ويستشمورست مجاعيااإلنسان ليس هلا معىن إال إذا 

ال تكتمل إال باالعتراف حبقوق  نواليت أكدت بأن حقوق اإلنسا 16/12/77الصادرة بتاريخ 
  .الشعوب وضماا

أما االجتاه الذي حاول تكريس فردية حقوق اإلنسان وانتقاده حلجج االجتاه اجلماعي، 
ي يعتقد أن حقوق اإلنسان ال ميكن أن تكون الذ" دافيد فورسايث"فيتبناه  الكاتب األمريكي 

إال فردية وال بد أن تكون مقصورة على  احلقوق املدنية والسياسية، وقبول حقوق اقتصادية 
فيقول أن اعتبار حقوق الشعوب حقوق " جاك دونللي"وأما الكاتب . )87(فرديةواجتماعية 

انت اجلماعة هلا حقوق فإذا ك. إنسان يستلزم إعادة النظر يف حقوق اإلنسان كمفهوم
بالضرورة فإنه ال ميكن أن تكون حقوقا إنسانية، وما مل يعاد تعريف مصطلح حقوق اإلنسان 
فال ميكن إطالق تسمية حقوق اإلنسان على كل شيء خري وجيد، حىت ال يفرغ املصطلح من 

عية كاتفاقية ، وما احلماية املصاغة يف االتفاقيات الدولية اليت كرست احلقوق اجلما)88(حمتواه
قمع اإلبادة اجلماعية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ليست إال محاية 

فمثال احلق يف تقرير املصري، وهو احلق الوحيد " دونللي"حلقوق فردية يف األصل، ويقول 
جدا، للشعوب الراسخ الذي ال لبس فيه إال أنه يرتبط بشكل وثيق ببعض حقوق الفرد الراسخة 

ليس إال تعبريا عن حق الفرد يف املشاركة السياسة، واحلق يف حرية ) احلق يف تقرير املصري(فهو 
وأن نص هذه االتفاقيات على هذه احلقوق اجلماعية يكون ممكن التطبيق فقط، عند ما . التعبري

  .تكون الشعوب حتت وطأة االستعمار

ها ال تعدو أن تكون جمرد تقسيمات خنلص يف النهاية إىل أن هذه التقسيمات يف جمموع
تعين بأي حال من األحوال إعطاء أمهية حلقوق دون أخرى وأن  فقهية أو إيديولوجية ال

                                                             

  .46، ص املرجع السابقدافيد فورسايث،  - (87)
  . 33، ص 1998 ،جاك دونللي، حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والتطبيق، املكتبة األكادميية - (88)
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تصنيف احلقوق إىل حقوق فردية وأخرى مجاعية جيب أن يكون يف إطار تكاملي وال ميكن 
تفادي خماطر ما فصلهما عن بعضهما البعض، حىت يكون اتمع أكثر وحدة وانسجاما وبالتايل 

قد ينتج من مطالب انفصالية دد أمن الدولة وكياا، وهذا ما جاءت به  الشريعة اإلسالمية 
  . الغراء

  املطلب الثالث

  تصنيف حقوق اإلنسان وفقا لزمن تطبيقها

جيرى التمييز بني حقوق  اإلنسان وحرياته األساسية وفقا للمعيار الزمين، بالنظر إىل 
 أن تكفل خالله الضمانات كافة والالزمة للتمتع باحلقوق واحلريات املقررة الوقت الذي يتعني

لألفراد، سواء بصفام هذه أو باعتبارهم أعضاء يف مجاعة سياسية معينة بني طائفتني، الطائفة 
األوىل وتشمل ما اصطلح على تسميته حقوق اإلنسان يف حالة السلم، والطائفة األخرى 

يه حقوق اإلنسان يف حالة احلرب أو يف أثناء الرتاعات املسلحة، وهي وتشمل على ما أطلق عل
ولدراسة هذه . احلقوق اليت أضحت تنظم اليوم مبوجب قواعد تسمى بالقانون الدويل  اإلنساين

احلقوق من املنظور الزمين يتعني علينا التطرق للطبيعة القانونية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
والعالقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون ) الفرع األول(إلنساين والقانون الدويل ا
  ).الفرع الثاين(الدويل اإلنساين 

  

 الفرع األول

  الطبيعة القانونية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

فرعني يشكل كال من القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين 
مستقيلني من فروع القانون الدويل العام وإن كان جوهر بعض قواعدمها متشاا إن مل يكن 

ونظرا لتزايد  النداءات مببادئ حقوق اإلنسان، يف حاليت السلم واحلرب،فإن ذلك . متطابقا
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أدى إىل اخللو من الفوارق بني القانونني كوما يركزان على أساس مشترك وهو محاية أرواح 
ومن أجل حتديد طبيعة العالقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان .ألفراد وصحتهم وكرامتهما

والقانون الدويل اإلنساين، نتطرق إىل التعريف بكلى القانونني وبيان الطبيعة القانونية لكل 
  .منهما

  :تعريف القانون  الدويل حلقوق اإلنسان/ أوال

سان واملعروف بالشرعة الدولية حلقوق اإلنسان عرف الفقه القانون الدويل حلقوق اإلن
جمموعة من القواعد واملبادئ املنصوص عليها يف عدد من :" هوبعض االتفاقيات اخلاصة ا بأن

اإلعالنات واملعاهدات الدولية وبعض األحكام العرفية واليت تؤمن حقوق وحريات األفراد 
ولصيقة باإلنسان وغري قابلة للتنازل والشعوب يف مواجهة الدولة أساسا، وهي حقوق أصلية 
وعليه فإن هذه اإلعالنات  .)89("عنها، وتلزم الدولة حبمايتها من االعتداء أو االنتهاك

واملعاهدات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان معنية بالتقدم املستمر للفرد، والذي ال ميكن 
ولية حلقوق اإلنسان من اإلعالن العاملي وتتكون الشرعة الد.أن يتحقق بداية إال يف زمن السلم

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق  املدنية   1948ديسمرب  10حلقوق اإلنسان الصادر يف 
، وكذا العهد  الدويل اخلاص باحلقوق 1976والنافذ عام  1966والسياسية الصادر عام 

الربوتوكول االختياري  و1976والنافذ أيضا يف  1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 
، 1976والنافذ عام  1966األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 

وجتد قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان مصادرها الرئيسية يف املصادر الدولية العاملية منها 
  .مصادر حقوق اإلنسان واإلقليمية واليت ستكون حمل حبث يف املبحث القادم حتت عنوان

يطبق يف كل األوقات،  نوعليه فمن حيث املبدأ فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسا
ويتسع نطاقه ليشمل حىت الرتاعات املسلحة، أي أنه ينظم حقوق اإلنسان زمن السلم كما يهتم 

                                                             

ية حلقوق اإلنسان يف ضوء أحكام القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، مدهش حممد أمحد عبد اهللا املعمري، احلماية القانون - (89)
  .108، ص 2007املكتب اجلامعي احلديث، 
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دة عام وقد أصدرت يف هذا اخلصوص اجلمعية العامة لألمم املتح.ا يف حاالت الرتاع املسلح
إن حقوق اإلنسان كما وردت يف القانون "عددا من القرارات أكدت فيها ما يلي  1970

فحقوق اإلنسان تزدهر ". الدويل ويف املواثيق الدولية واجبة النفاذ يف حالة الرتاعات املسلحة
على أفضل وجه يف أوقات السلم واالستقرار  دون أن تكف عن الوجود يف أوقات الرتاع 

من العهد الدويل  4املادة (غري أن بعض معاهدات القانون الدويل حلقوق اإلنسان املسلح، 
تقر للدول احلق يف التحلل من التزاماا باحترام حقوق اإلنسان يف ) للحقوق املدنية و السياسية

وعليه فإنه يسمح للحكومات بأنه يف . أوقات الطوارئ وفقا للشروط العامة يف املادة املذكورة
رب أو حاالت الطوارئ العامة اليت دد حياة األمة، يسمح هلا جبواز وقف العمل زمن احل

ببعض احلقوق وتعليقها يف حدود يتعني أن يتناسب التعليق مع األزمة القائمة وأال يعمل ا على 
أساس من التمييز، وبشرط أال تتعارض هذه التدابري مع االلتزامات األخرى املقررة يف القانون 

 أو ما يعرف مببدأ عدم جواز التحلل يف الظروف االستثنائية من االلتزام باحترام حقوق الدويل
  .أو احلقوق املقدسة ذوات احلصانة املسماة واحلرياتوهي احلقوق  )90(اإلنسان األساسية

  :تعريف القانون الدويل اإلنساين/ ثانيا

أو " القانون اإلنساين الدويل"الكثري من الفقهاء يطلق على القانون الدويل اإلنساين اسم 
وهي تعد مصطلحات مترادفة وتعين شيئا واحدا " قانون الرتاعات  املسلحة"، أو "قانون احلرب"

واليت دف إىل محاية األشخاص ) االتفاقية(ويقصد به جمموعة القواعد العرفية والتعاهدية 
سلح دويل أو غري دويل كما املتضررين وممتلكام  وحل املشكالت الناشئة مباشرة عن نزاع م

وعليه، ميكن القول أن القانون الدويل اإلنساين هو قانون يطبق يف . تبني أساليب ووسائل القتال
فهو قانون ينطبق يف زمن الرتاعات املسلحة سواء كانت . أوضاع استثنائية ومتليه ظروف خاصة

                                                             

" jus cogens "وحيميها ما يسمى  نهناك نواة أساسية تظل غري قابلة للتعليق إطالقا و ال ميكن التخلي عنها يف حقوق اإلنسا - (90)
احلق يف احلياة وحضر أعمال التعذيب والعقوبات الالإنسانية أو املهينة، والتحرر من العبودية وحترمي الرق وعدم  : الدويل، وهذه احلقوق هي

وأعمال السخر وحظر إخضاع أي إنسان دون رضائه للتجارب الطبية أو العلمية، وعدم جواز سجن  .تنفيذ العقوبة اجلنائية بأثر رجعي
  .لتزامه التعاقدي وحرية الفكر والضمري واملعتقدالشخص لعدم قدرته على الوفاء با
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دولتني أو أكثر وحروب دولية أو غري دولية، والرتاعات الدولية هي احلروب اليت تشمل 
أما الرتاع املسلح غري الدويل فهو ذاك الذي يشهد قتاال بني القوات احلكومية .التحرير

  .)91(ومتمردين مسلحني أو تتقاتل خالهلا مجاعات متمردة فيما بينها

إن القانون الدويل اإلنساين مبفهومه الذي حيصره بفترات احلرب ينطلق من افتراضات 
فاحلرب كانت موجودة دائما، وبالتايل فإنه من الضروري توفري احلماية . دامسبقة وواقعية ج

إنه .املناسبة واألمن للشعوب املعنية وكل أولئك الذين مل يعد بإمكام الدفاع عن أنفسهم
يتدخل يف كل حاالت الصراع  املسلح وإزاء كل أطرافه سواء أكانت الدولة معتدية أم ضحية، 

  .)92(والواجبات لكل طرف من األطرافمع ضمان  نفس احلقوق 

تتعدد املصادر القانونية للقانون الدويل اإلنساين، وأمهها قانون الهاي الذي خيضع فيه 
وسائل وأساليب قتالية دف قصر احلرب على هجمات ضد  راملتحاربون لقيود يف اختيا

أطراف احلرب، وقانون جنيف الذي يفرض على . أهداف ضرورية لنتيجة العمليات العسكرية
حبماية األشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية أو مل يعودوا يف وضع  يسمح  مااللتزا

هلم باملشاركة فيها بوصفهم أسرى أو جرحى ويتضح هذا القانون يف اتفاقيات  جنيف األربع 
  .1997وبروتوكوليها اإلضافيني لعام  1949لعام 

 اإلنساين، يف حالة األعمال احلربية القائمة بالفعل، على تقع مراقبة تنفيذ القانون الدويل
عاتق الدول األطراف يف الرتاع  والدول األخرى على حد سواء، فاألوىل مسؤولة مباشرة عن 

                                                             

  .أوجه التشابه والتباين:  القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان - (91)
  http:/www:mhryemen.Org/activities/detail3ar.php?n-no=350. 

  . 2004/05/11:مستخرجة يوم
  .476، ص ملرجع السابقاكلوديو زانغي، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان،  -(92)
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احترام التزاماا اإلنسانية، وعليها بالتايل، التأكد من أن هذه النصوص قد مت احترامها من 
  . )93(جانب قواا املسلحة

القوى (ترف قانون جنيف للدول اخلارجية بسلطات واضحة للتفتيش واملراقبة كما يع
وهي تلك الدول اليت تعنيها األطراف املتصارعة وتكون مكلفة بتطبيق اتفاقيات جنيف ) احلامية

وتعد اللجنة الدولية للصليب األمحر قوة حامية ومنظمة حمايدة تدافع . األربع والربوتوكوالت
ت املسلحة وتضمن تطبيق أحكام االتفاقيات، إال أن اجلانب العملي أثبت أن عن ضحايا الرتاعا

األطراف املتصارعة السيما القوية منها ال تبدي أي احترام لنداءات اللجنة الدولية للصليب 
وغزة  2006لبنان طائفة : األمحر كما حدث يف العدوان اإلسرائيلي على املقاومة يف حريب

األمم املتحدة بل  تائيل على املدنيني واملنشآت  املدنية ومؤسسا، عندما اعتدت إسر2009
  .وموظفي اللجنة الدولية  للصليب األمحر

  الفرع الثاين

  :العالقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

كان ينظر إىل القانون الدويل اإلنساين الذي ينظم حقوق اإلنسان يف زمن الرتاعات 
يقف خارج نطاق القانون الدويل .ملسلحة على أنه فرع مستقل من فروع القانون الدويلا

غري أن هذه النظرة قد أخذت تتالشى تدرجييا لصاحل .حلقوق اإلنسان موازيا له وليس مندجما
اندماج قواعد القانون الدويل اإلنساين يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان عن طريق اجلهود 

يقول .رغم ما يوجد من جوانب التباين يف كل منهما. )94(ستمرة لألمم املتحدةاملكثفة وامل
األستاذ الدكتور حممد نور فرحات يف ورقته البحثية اليت قدمت إىل املؤمتر اإلقليمي العريب الذي 

                                                             

،ضمانة ضعيفة جدا، فقد اتضح أنه من الصعب ) اإلنسانية زمن حرب ااملسؤولية املباشرة للدولة على احترام التزاما(تعد هذه الضمانة  - (93)
ما يكون عليه، األمر أثناء جدا إن مل يكن من املستحيل أن تتعقب دولة أفراد قواا املسلحة يف فترة تتسم أصال بعدم االستقرار اجلسيم، مثل

  .480املرجع السابق، ص   -كلوديو زانغي: للمزيد من املعلومات  أنظر. الصراع املسلح
  .92، ص 2000خنبة من املتخصصني واخلرباء، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار املستقبل العريب ،القاهرة، الطبعة األوىل،  - (94)

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 66 -

مبناسبة االحتفال باليوبيل الذهيب التفاقيات  1999نوفمرب  16 -14انعقد يف القاهرة يف الفترة 
أن القواعد املكتوبة للقانون الدويل اإلنساين هي أقدم وأسبق : ، يقول)1999- 1949(جنيف 

يف الظهور من قواعد القانون  الدويل حلقوق اإلنسان، وأن كال من القانونني يستأثر مبجال 
  .قاعدي خاص به، مما جيعل فحص العالقة بينهما أمرا ذا أمهية أكادميية وعملية

اعد القانون الدويل اإلنساين وبعض قواعد القانون الدويل لقد تعزز التقارب بني قو
، إذ أدخلت 1977حلقوق اإلنسان عند اعتماد الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف عام 

بعض القواعد لتقنني حقوق اإلنسان ال جيوز خمالفتها يف جمال حقوق اإلنسان على هذين 
يف حمتواها، فقد استمدت الكثري من   الربوتوكولني، حيث كان حلقوق اإلنسان أثرها

 75أحكامهما مباشرة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومثال ذلك املادة 
من الربوتوكول اإلضايف الثاين   06واملادة ) الضمانات األساسية(من الربوتوكول اإلضايف األول 

  . )95()احملاكمات اجلنائية(

. الدويل اإلنساين يعترب امتداد للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ميكن القول أن القانون
فحينما يتوقف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بسبب الظروف الطارئة اليت تنجم عن أحوال 
الرتاع املسلح دوليا كان أم غري دويل عن التطبيق يدخل القانون الدويل اإلنساين إىل دائرة العمل 

ا ينتهي الرتاع تعود حقوق اإلنسان إىل احلياة واحليوية وتتسع فعندم. فورا والعكس صحيح
  . دائرة تطبيقها أكثر فأكثر مستلهمة قوا وشرعيتها من املصادر املختلفة واملتنوعة هلا

 املبحث الثالث

  مصادر حقوق اإلنسان

اهتمت اتمعات اإلنسانية، عرب تارخيها الطويل، مبوضوع حقوق اإلنسان، حيث كان 
فيه،  تمع، على حنو منفرد خيتص بتقرير حقوق الفرد وواجباته يف اإلطار الذي يعيشكل جم

                                                             

  . 116سابق، ص الرجع املاإلنسان،  ، احلماية القانونية حلقوقيمدهش حممد أمحد العمر - (95) 
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وحقوق اإلنسان باملفهوم املعاصر هلا إمنا ترجع من حيث األصل إىل ثالثة أنواع من املصادر 
وهي املصادر الفلسفية واملتمثلة يف نتاج الفكر اإلنساين وإسهامات الفالسفة واملفكرين 

يم الثورات اإلنسانية الكربى، مث املصادر الدينية، واملصادر االتفاقية أو املصادر السياسيني وق
 ).الداخلية(وكذا املصادر الوطنية ) الدولية واإلقليمية(الوضعية واليت قوامها املصادر العاملية 

  .ليةنتعرض هلذه املصادر كل على حدى  وبشيء من التفصيل يف  املطالب املوا

 املطلب األول

  صادر الفلسفيةامل

من أين حنصل على حقوق اإلنسان؟ هو سؤال شغل أذهان الكثري من املفكرين 
 توالفالسفة والفقهاء والسياسيني والقانونيني، وحىت علماء االجتماع منذ نشأة اتمعا

وظهرت اإلجابة عن هذا السؤال يف شكل إسهامات . السياسية املنظمة، وعلى مر العصور
تبطت ببعض القيم األخالقية واالنتماءات األيديولوجية واملعتقدات الدينية فكرية فلسفية ار

  .وذلك من أجل صياغة نظرية حقوق اإلنسان احلديثة واملعاصرة

لكي نتعرض بالتحليل هلذه اإلسهامات الفكرية والفلسفية،والسياسية وجب تناوهلا يف 
 تو املبادئ اليت جاء) ع أولفر(الفكر الفلسفي والسياسي كمصدر حلقوق اإلنسان : فرعني

  ).فرع ثان( واألمريكية يف ةا الثورات اإلنسانية الكربى الفرنسية االجنليزي

 الفرع األول

 الفكر الفلسفي السياسي كمصدر حلقوق اإلنسان

انطلقت يف القرون الوسطى الدور األساسي يف نشوء للنهضة الفكرية األوربية اليت  كان
اليت أبرزت وكفلت حقوق اإلنسان وحرياته األساسية كما كان آلراء معظم الدساتري الغربية 

الفالسفة أمثال جون لوك وتوماس جيفرسون ومبادئ ولسن يف أمريكا وجان جاك روسو 
هذه اجلهود تبلورت يف  .وسواريز األثر الكبري الذي أدى إىل اكتساب الشعوب حلريات خمتلفة
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فة واملفكرون واليت تقول أن للفرد حقوقا طبيعية سابقة يف املعتقدات التقليدية اليت رددها الفالس
يف الطبيعة البشرية بسبب إنسانيتها وا يدخل الفرد إىل  ةوجودها على وجود اجلماعة، كامن

  . اجلماعة اليت تقوم قواعدها القانونية على وجود هذه احلقوق

اردة واملرجعية هكذا يعرض أنصار مدرسة القانون الطبيعي، ذي املبادئ األزلية 
األعلى للحقوق والواجبات على أنه احملرك لكل احلياة القانونية واملصدر الذي يستمد منه 

وعليه  )96(القانون الوضعي مضمونه، وذلك باعتبار القانون الطبيعي املبدأ األصلي لتنظيم الدولة
يف العصر " انحقوق اإلنس"فقد لعب مفهوم القانون الطبيعي دورا أساسيا يف وضع قواعد 

احلديث خاصة يف جمال احلرية ومناهضة السيادة املطلقة ووضع القيود القانونية للحد من سلطة 
ألنه يف احلقبة الزمنية اليت سبقت القرون الوسطى عرفت بعض القوانني . )97(الدولة وجربوا

بل امليالد وقوانني ق 800قبل امليالد يف بالد الرافدين، وقانون أثينا عام  1750كقانون محورايب 
نوما وسيال يف روما، كل هذه القوانني تضمنت بشكل مؤكد محاية احلق يف احلياة حىت وإن 

غري أن هذه احلقوق واحلريات الفردية يف العصور الوسطى .كان ذلك عن طريق عقوبة القتل
للمطالبة انتهكت وقمعت ، ويف هذه املرحلة تظهر النظريات الفلسفية للقانون الطبيعي كأساس 

ولقد سبق هؤالء املفكرين احملدثني، فالسفة اإلغريق والرومان الذين ربطوا  )98(حبقوق اإلنسان
مثل عليا مرتبطة (فكرة القانون ومن مث حقوق اإلنسان بفكرة احلرية والعدالة بأوسع معانيها 

  .)99(ن، معتربين أن احلرية هي املفهوم احلقيقي واألصيل حلقوق اإلنسا)بقواعد األخالق

من أبرز املفكرين الذين " هوبز ولوك وروسو"ويعترب فالسفة نظرية العقد االجتماعي 
ويف . أسهموا يف إثراء هذه املدرسة، اليت تعد املصدر الذي تبين عليه حقوق اإلنسان الوضعية

هذا اال يفرق الدكتور ساسي سامل احلاج بني حقوق اإلنسان املعروفة لدنيا اآلن، ويعتربها 
                                                             

 .184، ص املرجع السابقنعيم عطية، الفلسفة الدستورية للحقوق الفردية،  -)96(
 .45، ص 1995ساسي سامل احلاج، املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكان، منشورات اجلامعة املفتوحة،  -)97(
 .10-09سابق، ص ص الرجع امل زانغي،كلوديو  -)98(
 .21، ص املرجع السابقساسي سامل احلاج، املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكان، -) 99(
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نتاج الفلسفة احلديثة اليت تفتحت يف القرن السابع عشر، ذلك أنه منذ اية القرون الوسطى 
وظهور الربجوازية حتولت الثقافة من الهوتية إىل علمانية، ومبوجب هذا التحول نشأت الفلسفة 
مبعناها احلقيقي بعدما حتررت من آثار الدراسات الالهوتية، وبني حقوق اإلنسان يف ظل 

غري أنه يعود فيقول أن الفلسفة احلديثة مل . فة القدمية املبنية على الدراسات الالهوتيةالفلس
  . تنقطع انقطاعا كامال عن الفلسفة القدمية ألا يف حقيقة األمر ابنتها ووريثتها

  :وفكرة احلقوق الطبيعية عند هؤالء املفكرين تقوم على ثالث ركائز هي

1-  ا على أن هذه احلقوق وما يرتبطا من حريات تعترب سابقة من حيث نشأ
مما يعين أن هناك مسؤولية تترتب على هذه اجلماعة السياسية وذلك ) الدولة(الوجود السياسي 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفرد وحقوقه .بعدم املساس ذه احلقوق ووجوب احترامها
  .يشكالن األساس الذي يقوم عليه بنيان اتمع بكامله

وبني حقوق األفراد ) السلطة(عند وجود تنازع وتناقض بني اجلماعة املنظمة  -2
اليت  )100(وحريام وجب فضه لصاحل األفراد ألن الفرد هو الغاية من وجود اجلماعة السياسية

وجدت أصال وأساسا من أجل محاية الفرد، ووضع النظام القانوين العام الذي يتيح لكل فرد أن 
  .رياته مبوجبه وال خيرج عليهميارس حقوقه وح

فحريات األفراد ال ميكن املساس . إن مبدأ احلرية يشكل قاعدة الوجود السياسي -3
ا حىت من طرف السلطة التشريعية واضعة القوانني، وأن التشريع الذي يصدر ضد حرية الفرد 

ا حرية منحتها يستوجب املقاومة، فهذه احلرية ال تعرف قيدا من قيود القانون أو العرف أل
  . الطبيعة لإلنسان

رغم ما قدمته إسهامات هؤالء املفكرين يف حماولة بناء نظرية حقوق اإلنسان إال أنه 
فصحيح أن هناك . كما يقول الدكتور نعيم عطية أا فكرة خاطئة ومناوئة للتنظيم االجتماعي

                                                             

 .100سابق، ص الرجع املأمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان،  - )100(
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وأن هلذه املبادئ قيمة  مبادئ عامة يستخلصها املنطق السليم من تقصي الطبيعة اإلنسانية،
من كل فرد رد أنه إنسان، ومن كل جمتمع باعتباره هيئة من هيئات اتمع  -أصولية تقتضي
مراعاا، ولكن عمومية هذه املبادئ حتول دون أن خيتص ا القانون باحلالة  - اإلنساين الكبري
  .)101(اليت هي عليها

 الفرع الثاين

  مبادئ الثورات الكربى

االهتمام  الغريب حبقوق اإلنسان كما استند يف صياغته لنظرية حقوق اإلنسان الشك أن 
، فإنه أستند أيضا إىل الثورات العاملية الكربى وإسهاماا يف بلورة مبادئ ةإىل أفكار الفالسف

فالقواعد اليت تعىن حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية مل تكن سوى وليدة . حقوق اإلنسان
وب األرض اليت ال تزال تناضل من أجل ضمان متتع أفراد اجلنس البشري نضال شاق من شع

واألفكار اليت جاءت ا الثورة اإلجنليزية من خالل . باألمن والسالم واالستقرار واملساواة
بالعديد  فوالذي مت فيه االعترا 1215الشهري يف عام  "Magna Karta"ميثاق احلرية األعظم "

إسهام يف  عدم إطالة حبس اإلنسان بال حماكمة، ونظام احمللفني خريمن حقوق األفراد ومنها 
كما أعطى الربملان الناشئ سلطة على املال اختذا األمة فيما بعد سالحا ملقاومة .هذا اال

االستبداد، وجعل امللكية املطلقة ملكية دستورية مقيدة، مث تطور النظام السياسي اإلجنليزي عرب 
مدا وجزرا بني الربملان من جهة والتاج من جهة أخرى حىت " للعهد األعظم"القرون التالية 

وأهم بنوده " ملتمس احلقوق" 1628عام " شارل األول" متكن الربملان من االشتراط على امللك 
ورغم تواصل الصراع بني الربملان .عدم سجن أي إنسان إال بناء على مة حقيقية حمددة

                                                             

 .185سابق، ص الرجع املنعيم عطية،  -)101(
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قانون احلقوق الذي أصبحت امللكية مبوجبه "ليقر  1689هز الفرصة سنة والتاج، فإن الربملان انت
  .)102(مقيدة وليست مطلقة

إن مجيع هذه املواثيق تنص على مبادئ احلرية والضمانات الكفيلة برد السلطات امللكية 
بعد حتليل ومناقشة مضامني هذه املواثيق، أن احلريات " جون لوك وبالكستون"التعسفية، معتربا 

وأعقبت املواثيق الربيطانية، إعالن االستقالل . جنليزية تعد رواسب للحريات واحلقوق الفرديةاال
الذي جنم عن حرب التحرير اليت خاضتها املستعمرات الربيطانية يف أمريكا  1776األمريكي يف 

  . ومطالبتها باحلصول والتمتع بذات احلقوق اليت يتمتع ا الشعب الربيطاين

القارئ لنظريات " جورج ماسون"عالن األمريكي املستقى من أفكار لقد جاء يف اإل
واملكافح الشديد ضد نظام الرق، النص على مبدأ املساواة بني الناس واحملافظة على " لوك"

كما ظهرت إىل جانب ذلك العديد من املبادئ .حقوق األفراد باالعتماد على املذهب الفردي
ادئ جيفرسن ومقترحات ولسن وغريها لضمان حقوق والدعوات ومنها إعالن الدستور ومب

  . اإلنسان بصفة عامة واألمريكي بصفة خاصة

هذا وقد تأثرت الثورة الفرنسية بثورة االستقالل األمريكية بالرغم من االختالف بينهما 
، وبعد اندالعها "جون لوك"يف الدوافع واألسباب، كما تأثرت بأفكار الفيلسوف االجنليزي 

والذي تضمن مبادئ احلرية  1789ار إعالن حقوق اإلنسان واملواطن سنة توجت بإصد
واملساواة والشرعية واحلق يف امللكية الفردية ومحاية األرواح ومنع الظلم ومقاومة القمع 
ومسامهة الشعب يف تسيري شؤون البالد السياسية وحرية الرأي واالعتقاد وحرية الصحافة 

ففي هذا اإلعالن املستوحي من فلسفة التنوير ومن . الرمسينيوالفكر ومسؤولية كبار املوظفني
اإلعالن عن احلقوق الطبيعية الثابتة لإلنسان، والسيادة الشعبية والفصل مت  )103(التراث املسيحي

بني السلطات، ليصبح بعد ذلك أحد املصادر األساسية العاملية حلقوق اإلنسان،وكما يقول أحد 
                                                             

 .232ص  ابق،سالرجع املساسي سامل احلاج،  - )102(
 .11املرجع السابق، ص  كلوديو زانغي، -)103(
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ن يقتصر على البالد الفرنسية وإمنا هو إعالن يتعدى احلدود فهو ليس جمرد إعال: الكتاب
السياسية إىل أرجاء العامل، قابل للتطبيق يف كل زمان ومكان وذلك حينما وردت فيه  العبارات 

مصطلح حقوق  1789عام  ةوهكذا أدخلت الثورة الفرنسي".املبادئ اخلالدة"، "كل البشر"
  .)104(سية وبصورة واضحةاإلنسان يف احلياة االجتماعية والسيا

 املطلب الثاين

  املصادر الدينية

الشك أنه من العدالة أن يرجع الباحثون يف دراسام إىل اجلذور التارخيية األوىل ملفهوم 
حقوق اإلنسان، ألن قراءة احلاضر واستقراء املستقبل يكمن يف حماولة استخالص العرب والنتائج 

احلضارات اإلنسانية القدمية إمنا تفسر الكيفية اليت تسري فدراسة حقوق اإلنسان يف . من املاضي
ويتفق الكثري من املؤرخني والدراسيني للحضارات القدمية على . عليها الدول يف العصر احلديث

حقيقة أن التعاليم الدينية، واألديان السماوية، ومنها الشريعة اإلسالمية كان هلا دور ال ينكر يف 
  .اإلنسان احلديثة صياغة وبناء نظرية حقوق

وبعض الفالسفة وعلماء الالهوت قد اعترفوا بأن الديانة املسيحية " شيشرون"فإذا كان 
رفعت من قيمة اإلنسان، ونادت باملساواة واحملبة بني بين البشر، وألغت االمتياز الذي منحه اهللا 

فو واحترام اآلداب لليهود باعتبارهم شعب اهللا املختار، كما قامت على اإلخاء والتسامح والع
فإن مشولية وعاملية اإلسالم استهدفت منذ بدايتها  ،)105(العامة، والفصل بني الدين والدولة

                                                             

على مجلتني منفصلتني، أحدمها تنص على حقوق  ائهاحتو 1789ما يالحظ على اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن لعام  -)104(
اد وهي ذا املفهوم تعين احلرية املدنية، واجلملة الثانية اإلنسان وتتضمن احلرية، امللكية، السالمة، الشخصية، إلغاء التفرقة القانونية املرتبطة باملو

ومل يتعدها إىل احلقوق  ،هي حقوق املواطن وتعين جمموع احلقوق السياسية، وعليه فإن هذا اإلعالن اقتصر على احلقوق املدنية والسياسية
  .األخرى

 . 25سابق، ص الرجع املساسي سامل احلاج،  - )105(
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حتديد املقصد األول للشريعة اإلسالمية أال وهو العدل الذي ينال فيه اإلنسان حقوقه، ويتمتع 
  ".و إذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل: "فيه حبرياته لقوله تعاىل

وإسهاماا يف ) املسيحية واإلسالمية(انطالقا من هذا نتعرض إىل دور األديان السماوية 
الفرع األول خنصصه إلسهامات الديانة : جمال صياغة النظرية العامة حلقوق اإلنسان يف فرعني

املسيحية يف إرساء قواعد تتعلق حبقوق اإلنسان والفرع الثاين خنصصه للشريعة اإلسالمية 
  .ئيسي حلقوق اإلنسانكمصدر ر

 الفرع األول

  الديانة املسيحية

أن والدة املسيحية كانت من أهم التطورات اليت ظهرت يف عصر ساده يعترب البعض 
" مدينة اهللا"يف مؤلفه " سان أوجستيان"الظالم واجلهل واضطهاد لرجال الدين، وقد أشار الفقيه 

وانتصار حقوق اإلنسان ترجع إىل الديانة  أن الكنيسة حتمي املظلومني من التعسف وأن انتشار
املسيحية اليت تقوم على مبدأ وجوب احترام حقوق كل إنسان بدون متييز، ويف كل مكان 
وزمان باعتبار أن اإلنسان هو الكائن احلي الوحيد، الذي اصطفاه اخلالق جل وعال لعمارة 

ض، وذلك من خالل التأكيد فهذا اإلنسان هو صورة اهللا ومثاله على األر. األرض وإصالحها
وتأكيدا على ذلك، يستشهد مبا ورد يف القرآن . على مبادئ احملبة والعدالة واملساواة واإلحسان

إين عبد اهللا آتاين الكتاب و جعلين نبيا، : "الكرمي يف صورة مرمي عن سيدنا عيسى عليه السالم
ا، وبرا بوالديت ومل جيعلين وجعلين مباركا أينما كنت وأوصاين بالصالة والزكاة مادمت حي

لقد مسعتم من قبل أنه "قول السيد املسيح عليه السالم " مىت"وقد ورد يف إجنيل ". جبارا شقيا
قيل لألولني ال تقتل، فإن كل من قتل يستوجب الدينونة، أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب 

العدل، ) لوقا،يوحنا(ل اآلخر كما ورد يف بعض اإلجني".على أخيه، وإن مل يقتل استحق الدينونة
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واحملبة والتسامح وإعطاء كل ذوي حق حقه، وقيم احلرية واملساواة بني البشر، وأنه ال فرق 
  .)106(بينهم، ألي سبب من  األسباب

وكذا علماء الالهوت، فإن هذا  وإذا كانت هذه هي نظرة فالسفة التاريخ التقدميني
  .ارخيية واحلقائق العلميةالرأي ال ميكن أن يصمد أمام الوقائع الت

وبناء على ما سبق وحسب مقالة كتبها الرائد الركن محد بن حممد الغزي يقول فيها 
... ميكن أن حنكم على املسيحية بأامل تعط اإلنسان حقوقا، ألا تفرق بني ديانته وعقيدته"

صب أن حرم فالتعصب املسيحي مل يقف عند اضطهاد األديان األخرى فقط بل وصل ذا التع
، وقد بلغ األمر حدا مبالغا فيه للتعصب األعمى، عندما الوظائف الكربى على غري املسيحيني

يرفض أصحاب املذهب املسيحي الواحد كاثوليك، أرثودوكس، أرمن، بروتستانت، عمال يف 
 وبناء على ما سبق .)107("شركام ومؤسسام لغري صاحب املذهب املسيحي الذي يعتنقونه

اإلنسان ليست وليدة التعاليم املسيحية وحدها كما يدعي أنصارها ولكن احلضارات  فحقوق
اإلنسانية مجيعها سامهت يف بروز نظرية حقوق اإلنسان وإن اختلفت مفاهيم حقوق اإلنسان 

ويف الوقت ذاته ال ميكن ألحد أن ينكر أثر الديانة املسيحية على تطوير . من فترة زمنية ألخرى
الدولة للفرد وإعطائه  مبضرورة احترا) توماس االكويين(وذلك عندما نادى  الفكر البشري

وانتهاء . حرية كاملة واالبتعاد به عن الظلم والتعسف مقابل احترامه لقوانينها وسلطتها احلاكمة
بضرورة خضوع اجلميع إىل القانون الذي يهدف إىل حتقيق اخلري العام، حىت لو كان قانونا ظاملا 

  .ميس القواعد الالهوتيةطاملا ال 

                                                             

 62سابق، ص الرجع ملا أمحد الرشيدي ، -)106(
( 107) - http://www. Al-difaa.com /Detail.asp? 
InissueNo= 127 § Inservice ID = 12 and insection ID = 13 54.  
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 الفرع الثاين

  اإلسالم مصدر حلقوق اإلنسان

يرى جانب من الباحثني أن الدين اإلسالمي يشكل حبق األساس ملنظومة حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية واليت بنيت عليها اليوم القوانني والتشريعات الوطنية والدولية، ولعل 

م عن غريه من الديانات السماوية األخرى وعن املواثيق السبب يف ذلك يعود إىل متيز اإلسال
فهو دين يتسم بالشمولية والعاملية مل يكن مقتصرا على مكة وما حوهلا، . الدولية احلديثة

والرسول العريب مل يكن مبعوثا لقوم دون آخر ولكنه كان رسوال للناس مجيعا بصريح اآليات 
يف اإلسالم مل تأت نتيجة ضغوط وطنية أو إقليمية  وهكذا فإن حقوق اإلنسان.القرآنية الكرمية

أو عاملية، ومل يكن إقرارها نتيجة مطالبات ومظاهرات وتضحيات وإمنا هي حقوق نابعة من 
نواة الشريعة اإلسالمية فكل من القرآن الكرمي والسنة الشريفة يعد املرجعية األساسية هلذه 

  . املفهوم الغريباحلقوق اليت ليست أمرا نظريا كما هو احلال يف

إن الوقوف على النظرية اإلسالمية حلقوق اإلنسان يستوجب التركيز على جوانب 
أوهلا اجلانب الذي ينظر إىل اإلنسان ككائن بشري . عديدة حظيت باهتمام الشريعة الغراء

تعترف له الشريعة مبجموعة من احلقوق واحلريات، بصرف النظر عن جنسه، ولونه وديانته 
ه الطبقي أو اإلجتماعي، وثانيها اجلانب الذي يتعلق باحلماية اخلاصة اليت كفلها اإلسالم وانتمائ

  .لبعض األفراد استنادا إىل اعتبارات خاصة

فاحلياة من املنظور اإلسالمي هي هبة من اهللا إىل اإلنسان، وقد كرمه اهللا بأن نفخ فيه 
ء خلقه، وبدأ خلق اإلنسان من الذي أحسن كل شي"روحه وجعل له السمع والبصر والفؤاد 

طني، مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني، مث سواه ونفخ فيه، من روحه، وجعل لكم السمع 
وعليه فإن أهم ما أقره اإلسالم من حقوق لإلنسان حرمة الروح أو احلق ". واألبصار واألفئدة
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 روحه، ومن أجل ذلك يف احلياة إذ ليس ألحد أن ميس حياة هذا اإلنسان ال يف جسمه وال يف
  .   )108(حرم اهللا قتل اإلنسان نفسه مهما كانت الظروف

وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال "كما حرم قتل النفس البشرية أيا كانت إال باحلق، 
واحلق يف احلياة ورد يف ". باحلق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل

أول حادثة قتل، وكانت أول واقعة يف تاريخ اإلنسان  أزهق فيها إنسان روح  القرآن الكرمي مع
األمر حينذاك أن يعرف اإلنسان احترام الروح وحق كل إنسان يف احلياة  ىإنسان آخر فاقتض

ليحياها ويتمتع ا، وفسح له اال إلشباع ) احلق يف احلياة(ألجل هذا فإن اإلنسان منح احلياة 
ته منها ما عدا ما فيه ضرر له أو يتسبب يف إحلاق أذى باملخلوقات مجادا كانت رغباته وحاجا

يسألونك ماذا أحل لهم، قل  أحل لكم : "أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا لقوله تعاىل
  . )109("الطيبات

االعتقاد واعتربها حقا من حقوق   ةإىل جانب احلق يف احلياة فإن القرآن الكرمي قرر حري
بعد أن زوده بالعقل والقدرة على التمييز وأبان له السبل، ترك له حرية االختيار اإلنسان، ف
إنا . إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا: "لقوله تعاىل

ال "كما يؤكد على ذلك يف اآلية الكرمية  )110("هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
كما أقر احلق يف املعرفة واحلق يف  )111("لرشد من الغيإكراه في الدين، قد تبين ا

  .)112(التملك واحلق يف االختالف واحلق يف التنقل واحلق يف العمل وغريها

رغم إدعاءات األمم الدميقراطية .يعد اإلسالم أول من قرر مبدأ املساواة ومبدأ احلرية
فاملساواة يف اإلسالم تكون بني . احلديثة من أن العامل اإلنساين مدين هلا بتقرير هذين املبدأين

                                                             

  . 209ص  ،1994لبنان، الطبعة األوىل  ،لعربية، مركز دراسات الوحدة اابري، الدميقراطية وحقوق اإلنسانحممد عابد اجل -)108(
   .  ن سورة املائدة04اآلية  -)109(
   .  ، سورة اإلنسان02اآلية  -)110(
   .  ، سورة البقرة256اآلية  -)111(
   .   210، 209، ص ص السابقحممد عابد اجلابري، املرجع  -)112(
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البشر مجيعهم يف احلقوق والواجبات ذلك أن مجيع البشر خلقوا من نفس واحدة ومنشأهم 
وأن مقياس التفاضل هو " وآدم من ترابكلكم آلدم، ": "ص"مجيعا من التراب لقوله 
  ".إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم"التقوى والعمل الصاحل 

واهللا لو أن ): "ص(ام القانون يف اإلسالم يف قول نبينا حممد ويظهر مبدأ املساواة أم
أما املساواة أمام القضاء فليس أدل على ذلك من ". فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

ويف هذا الشأن يقول . )113("وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل: "قوله
ى مبدأ املساواة جاءت لتفرغ احلقوق أن الثورة الفرنسية القائمة عل" الدكتور فتحي الدريين

واحلريات من القيم اليت ترقى إىل مستوى املعقولية أو املعىن اإلنساين الذي يليق بقوله تعاىل 
حيث أطلقتها أو أفرغتها من املعىن االجتماعي واإلنساين لتمألها " ولقد كرمنا بني آدم"

اتمع، تطرقنا منها يف تقديس الفرد مبعىن الفردية واألنانية املطلقة والتجاهل التام حلق 
  .)114(وحقوقه

أما اجلانب اآلخر الذي يتعلق باحلماية اخلاصة اليت كفلها اإلسالم لبعض األفراد استنادا 
العتبارات خاصة، أو ما ميكن تسميته حبماية الضعفاء، فيتمثل يف اعتراف الشريعة  اإلسالمية 

فاملرأة قبل اإلسالم كانت تعاين الظلم واهلوان، وملا . االسمحاء حبقوق املرأة واإلعالء من مرتلته
: جاء اإلسالم كرمها وأعطاها من احلقوق مثل الذي عليها من واجبات تطبيقا لقوله تعاىل

، ومل  مييز من حيث املبدأ بينها وبني الرجل )115("ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"
ومل يفرق بينهما إال لضرورات اقتضتها إما وإمنا سوى بينهما يف معظم احلقوق والواجبات، 

، وإما للحفاظ على صاحل اتمع أو األسرة )اجلهاد مثال(الطبيعة اخلاصة لكل منهما 

                                                             

 .، سورة النساء51اآلية  -)113(
  .34ص  ،التيبة، بريوت، الد األول، الطبعة األوىل وحبوث يف الفكر اإلسالمي املعاصر، دار تفتحي الدريين ، دراسا -)114(
 .، سورة البقرة228اآلية  -)115(
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، هذا من جهة  ومن جهة أخرى اهتم اإلسالم بالرقيق وأوالهم عناية فائقة )116()اإلرث(
ن كان ينظر إىل الرق على أنه باعتبارهم أحد أصناف البشر الذين حيق هلم العيش بكرامة، بعد أ

لقد . أمر طبيعي وضروري يف احلضارات القدمية والعصور الوسطى إىل مشارف القرن العشرين
اإلسالم وجعل من حترير العبيد عمال تعبديا ، فاخلطأ الذي يرتكب يف الدين يتحرر املؤمن  ءجا

عتق العبد وإطالق  أي " فك رقبة"اليت من بينها " الكفارات"من تبعاته مبا يسمى بـ 
إضافة إىل ما سبق . وهذا كله للوصول إىل مبدأ أن اإلنسان خلق حرا ال يستعبد. )117(سراحه

يف حرصه على حقوق الضعفاء يف األمن والسالم " ص"ميكن اإلشارة إىل قول الرسول الكرمي 
دون عند إرساهلم وكان اخللفاء الراش..." ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغريا وال امرأة"قوله 

اجليوش ملالقاة العدو يوصوم أال تنال أيديهم أثناء هجومهم على العدو الضعفاء ومثال ذلك 
وإين موصيك "ألمريه يزيد ابن أيب سفيان ) رضي اهللا عنه(وصية اخلليفة األول أبو بكر الصديق 

 ختربن عامرا وال تقتل امرأة وال صبيا وكبريا وال هرما وال تقطعن شجرا مثمرا وال بعشر ال
  ..." .تعقرن شاة

إن ما ميكن قوله أن حقوق اإلنسان يف اإلسالم، شرعها اهللا تعاىل، خالق اإلنسان 
وموجده من العدم، ميكن النظر إليها ليس كمجرد حقوق وإمنا هي فرائض إهلية وواجبات 

ويف هذا  .)118(آمثاأن يتنازل عنها أو يفرط فيها وإال كان ) اإلنسان(شرعية ال جيوز لصاحبها 
عنصر الواجب يف احلقوق الفردية هو التكليف مؤيد "الشأن دائما يقول الدكتور فتحي الدريين 

                                                             

هو " إنسان مكرم"تعترب فئة من الباحثني أن احلديث عن املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات اليت أقرها اإلسالم لوصفهما  -)116(
واليت تتناول حق املرأة يف اإلرث ، و أداء الشهادة والقوامة قد فهمت من جانب هؤالء حديث قائم على غري أساس، فبعض النصوص القرآنية  

على أا  أحد املظاهر املهمة لالفتئات على حقوق املرأة عموما وعدم مساواا بالرجل يف اإلسالم،ملزيد من املعلومات  أنظر أمحد  الباحثني
 .وما بعدها 78الرشيدي، مرجع سابق، ص 

 .233سابق، ص الرجع امل عابد اجلابري، حممد -)117(
 .49سابق، ص الرجع املمدهش حممد أمحد عبد اهللا املعمري، احلماية القانونية حلقوق اإلنسان،  -)118(
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باملسؤولية وعنصر الواجب هو حق اتمع، فاحلقوق إذن يف التشريع اإلسالمي آلت إىل أن 
  .")119(تكون واجبات مبقتضى أصل التكليف قبل أن تكون حقوقا

 املطلب الثالث

  ادر الوضعيةاملص

تعترب كل من النصوص القانونية الداخلية للدول اليت تكفل حقوقا للمواطنني وكذا 
واإلعالنات الدولية سواء على املستوى الدويل العاملي أو على املستوى  قاالتفاقيات واملواثي

العامة  الدويل اإلقليمي املتعلقة حبقوق اإلنسان، أحد املصادر املهمة اليت تقوم عليها النظرية
  .حلقوق اإلنسان يف وقتنا املعاصر

ذو أولوية على املصدر الدويل يف مسار ) الوطين(بعض الفقهاء يعترب املصدر الداخلي 
نظرية حقوق اإلنسان، ألنه عند حدوث انتهاك للحقوق اإلنسانية فإن الضحية يتجه أوال إىل 

ن دستورا أو تشريعا عاديا أو البحث عن وسائل محاية يف قانون دولته سواء كان هذا القانو
عرفا ملزما، قبل أن يلجأ إىل أي مصدر دويل حلماية حقوقه، وهذا ما تشترطه املواثيق 
واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان حينما نصت على أن الدولة أو الفرد الذي يشكو 

اللجوء إىل وسائل  لا قباعتداء على حقوقه أن يلجأ أوال إىل وسائل الدفاع احمللية واستنفاذه
كضمانة ) الدستورية والعادية(وملا ثبت عدم فعالية النصوص الداخلية . )120(الدفاع الدولية

حلماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من تالعب احلكومات وعدواا، أدى ذلك إىل 
يق إدراجها يف خروج هذه احلماية من دائرة القانون الداخلي إىل دائرة القانون الدويل، عن طر

  .الدولية العاملية منها و اإلقليمية نمواثيق حقوق اإلنسا

                                                             

   .34ص  سابق،الرجع امل، فتحي الدريين -) 119(
، 2004املعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشأة  الشافعي حممد بشري، قانون حقوق اإلنسان، -)120(

 . 87ص 
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مواثيق وإعالنات حقوق اإلنسان الدولية  من خالل ما سبق سوف نتعرض بالدراسة إىل
القانون الداخلي كمصدر حلقوق ىل إالعاملية منها واإلقليمية يف الفرع األول من هذا املطلب و

  .اين من هذا املطلب دائماالفرع الث اإلنسان وهذا يف

  الفرع األول

  املصادر الدولية العاملية واإلقليمية

مل ينشط اتمع الدويل لوضع نصوص حلماية حقوق اإلنسان قبل احلرب العاملية الثانية 
إال يف قليل من األمور،كوضع نصوص حلماية األقليات يف املعاهدات املنشئة لدول جديدة 

غري أنه . 1926ىل، واتفاقية منع االجتار بالرقيق واملعاقبة عليه يف عام عقب احلرب العاملية األو
أصبح اإلنسان حمل اهتمام متزايد من اتمع الدويل ومؤسساته، حيث كان  1945ومنذ عام 

تفكري احللفاء يدور حول فكرة أساسية لعامل ما بعد احلرب، وهي فكرة احترام حقوق اإلنسان 
نه للسالم السياسي واالجتماعي داخل كل دولة وللسالم العاملي والشعوب كأساس ال غىن ع

إىل  1945ولقد ترمجت هذه املعاين ترمجة فعلية على مراحل متفاوتة منذ  )121(يف نفس الوقت
  .غاية اليوم

فعلى املستوى العاملي ميكن القول أن عقد العديد من املعاهدات و املواثيق الدولية، تعد 
ة حلقوق اإلنسان ويأيت يف مقدمتها ميثاق األمم املتحدة الذي ينص يف أغزر املصادر القانوني

تعزيز احترام حقوق اإلنسان "مادته األوىل الفقرة الثالثة على أن مقصد األمم املتحدة هو
واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك دون متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين 

منه على حق الشعوب يف تقرير املصري  56و 55وتؤكد املادة ". لنساءأو تفرقة بني الرجال وا
منه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة  60ويف احترام حقوق اإلنسان، يف حني تعهد املادة 

. باملسؤولية الرئيسية لتحقيق هذه األهداف ويعاوا يف ذلك الس االقتصادي واالجتماعي

                                                             

 .50ص  ،نفسهرجع امل -)121(
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هام يف جمال حقوق اإلنسان ويظهر يف تقدميه توصيات فيما خيص هذا األخري الذي يقوم بدور 
إشاعة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاا وإنشاء جلان لتعزيزها ومن أهم 

جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان "هذه اللجان العاملة يف جمال حقوق اإلنسان 
حبقوق اإلنسان وضمان احترامها ووضع اليت تعمل على تعزيز االعتراف  )122("واحلريات

  .)123(التوصيات الدولية ومشروعات االتفاقيات الدولية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف

وتلى ميثاق األمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مث العهدين الدوليني األول 
عهد الدويل للحقوق يتمثل يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والثاين يربز يف ال

إن نقطة االنطالق األساسية لصياغة اإلعالن العاملي حلقوق . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اإلنسان هي القناعة بأن ما ورد يف ميثاق األمم املتحدة مل يكن كافيا، وصار من الضروري أن 

مستقلة تكون يف  تظهر املنظمة اهتماماا مبوضوع حقوق اإلنسان عن طريق صياغة وثيقة
  . متناول اجلميع ويفهمها اجلميع حكاما وحمكومني، أفرادا وهيئات

وفعال اعتمد مشروع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من طرف اجلمعية العامة لألمم 
لتكتسب بعده حقوق اإلنسان الطابع القانوين والدويل، وذلك حينما  1948املتحدة سنة 

تأصلة يف الطبيعة البشرية وحبقوق مجيع البشر الثابتة كأساس للحرية اعترف اإلعالن بالكرامة امل
  .واملساواة والعدالة واإلخاء وعدم التمييز

غري أن القيمة القانونية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كانت حمل جدل بني الفقهاء، 
بادئ العامة اليت فجانب منهم جيرد اإلعالن من أية قيمة قانونية ويعتربه جمرد جمموعة من امل

                                                             

من  68إن اللجنة العاملة يف جمال حقوق اإلنسان واملسماة بلجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واحلريات  مت إنشاؤها مبوجب املادة  -) 122(
حلقوق اإلنسان عندما تبني عدم قدرا على مسايرة التطورات احلاصلة يف اتمع مبجلس األمم املتحدة  2006امليثاق وقد مت استبداهلا سنة 

أعاله على أن للمجلس  68وتنص املادة  الدويل ملا بعد احلرب الباردة واملتسم بكثرة االنتهاكات واحلروب وغريها من التحديات األخرى
  ...تماعية ولتعزيز حقوق اإلنساناالقتصادي واالجتماعي أن ينشئ جلانا للشؤون االقتصادية واالج

املرجع ودور شرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزها،  حقوق اإلنسان وحرياته، ،علي عليان حممد أبو زيد -صاحل الدباس علي حممد -)123(
  .54، ص السابق

 

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 82 -

صدرت على شكل توصية من أكرب عدد من الدول، وجانب فقهي آخر يرى أن اإلعالن 
. يتضمن تفسريا رمسيا ملضمون حقوق اإلنسان مما يؤدي إىل االعتراف له بقيمة قانونية ملزمة

تصف انطالقا من هذه اجلدلية، أُعدت من قبل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عهود دولية ت
باإللزام أكثر مسيت بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق االقتصادية 

ومها عبارة عن معاهدتني دوليتني  1976ليبدأ نفاذمها يف  1966واالجتماعية والثقافية يف عام 
ن يتحول وذين العهدي. ملزمتني، ترتبان التزامات قانونية على عاتق الدول األطراف فيها

االعتراف باحلقوق واحلريات وكذا محايتها إىل التزامات قانونية مصدرها القانون الدويل 
  .)124(اإلتفاقي

أما على املستوى الدويل اإلقليمي فقد ظهرت العديد من االتفاقات واملواثيق 
واإلعالنات عملت على تثبيت مبادئ خاصة حلقوق اإلنسان مبجموعة من الدول كما  

اما ذات صلة باحلقوق واحلريات الفردية مما جيعلها أحد املصادر الوضعية احلديثة تضمنت أحك
 وكما يشري إىل ذلك األستاذ .اليت تنهض عليها النظرية العامة حلقوق اإلنسان يف عاملنا املعاصر

أمحد الرشيدي فإن هذه املواثيق واإلعالنات الدولية اإلقليمية جاءت لتعرب عن الرؤى اخلاصة 
و  )125(اموعات من الدول ذات االنتماءات الثقافية احلضارية واإلقليمية املشتركة ببعض

لتطرح فيما بعد ذلك قضية العالقة بني فكرتني العاملية واخلصوصية عند دراسة حقوق اإلنسان 
  .عموما

إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية  - على سبيل املثال –ونشري 
بروتوكوال من  13والربوتوكوالت الالحقة واملعدلة هلا والبالغة حلد اآلن  1950مة عام املرب

                                                             

إعالن حقوق الطفل : لألمم املتحدة ومنهاباإلضافة إىل ما سبق ميكن القول أن هناك جمموعة إعالنات أخرى أصدرا اجلمعية العامة  -) 124( 
، إعالن مبادئ التعاون الدويل يف تعقب واعتقال 1971، إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف 1959عام 

، 1975ق املعوقني عام ، اإلعالن اخلاص حبقو1973وتسليم ومعاقبة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية عام 
وأخريا وليس آخرا 1986، اإلعالن اخلاص باحلق يف التنمية عام 1982اإلعالن اخلاص مبشاركة املرأة يف تعزيز السلم والتعاون الدوليني عام 

  .إعالن األلفية
 .126سابق، ص الرجع حقوق اإلنسان دراسة مقارنة بني النظرية والتطبيقية، املأمحد الرشيدي،  -)125(
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الذي يلغي اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان ويبقي على احملكمة اليت  11أمهها الربوتوكول الـ 
  .تنظر مباشرة يف الشكاوى الفردية

  .1967واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان عام  -

  .1976اجلزائر حول حقوق الشعوب إعالن  -

  .1981امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب عام  -

  .1986مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعوب يف الوطن العريب  -

  .1990إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم  -

ية عام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان والذي وافق عليه جملس جامعة الدول العرب -
1994.  

  الفرع الثاين

  )الداخلية( املصادر الوطنية 

تشكل القواعد القانونية الداخلية امللزمة مصدرا داخليا تبىن عليه النظرية العامة حلقوق 
اإلنسان فال أحد ينكر أن األصل يف حقوق اإلنسان، هو نشأا وتطورها يف النظم القانونية 

الدويل املتزايد بضمان ومحاية حقوق اإلنسان، وانتقال الداخلية أو الوطنية، رغم االهتمام 
فجميع التشريعات الداخلية سواء كانت نصوص الدستور أو . الفكرة تدرجييا حنو أفق أوسع

  .األحكام التشريعية العادية أو جمموع األعراف تعترب حجر األساس يف تشكل حقوق اإلنسان

ة، أو هو جمموعة القواعد األساسية وحيث كان الدستور هو القانون األعلى يف الدول
اليت يتم وفقا هلا تنظيم الدولة وممارسة احلكم فيها، كما يتم حتديد نطاق وسلطات الدولة 
وحقوق األفـراد فيها وواجبام، وكذا العالقة اليت ينبغي أن تقـوم بني أجهزة هذه الدولـة 

السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، السلطات الرئيسية الثالث، السلطة التشريعية، و -حتديدا-
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وملا كان هو ذلك الدستور، صار هو املصدر األول أو املباشر حلقوق األفراد وحريام داخل 
غري أن إقراره وكفالته للحقوق تعد جمرد عناوين مبلورة ملاهية حقوق اإلنسان . اتمع الوطين

فيسن القوانني الالزمة واملطابقة هلا، كما  إذا مل يكن هناك التزاما من املشرع بأحكام الدستور،
تعمل السلطة على إدارة البالد يف إطار ما رمسه هلا الدستور وما سنه املشرع، وتسعى السلطة 
القضائية مبا تتسم به من نزاهة وحيدة واستقاللية إىل محاية احلقوق واحلريات وترسيخ مبدأ 

  .الدستوريةالعدالة والشرعية واملساواة يف إطار املبادئ 

 )126(أضحت الدول اليوم تتفاخر بأا دول قانونية، إذ ال توجد دولة إال وا دستور
يتضمن نصوصا صرحية بشأن حقوق األفراد وحريام وذلك حتت مسميات خمتلفة مثل 

احلقوق املدنية " "احلقوق غري القابلة للمساس" "احلقوق واحلريات العامة" "احلقوق األساسية"
وبذلك اكتسبت حقوق اإلنسان أول " احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" "والسياسية

ضمانة ومحاية فعالة، أال وهي احلماية الدستورية، غري أن تضمني حقوق اإلنسان يف أبواب أو 
نصوص يف صلب الدستور ال يكفي وحده لتحقيق الضمانة املنشودة هلا، وإمنا يتعني أن تكون 

هذا ما يتضح من خمتلف  )127(ياج من الترابط بني سائر القواعد القانونيةمصحوبة بإقامة س
التشريعات اليت تضطلع مبهمة التطبيق الفعلي ملا جاء يف الدستور من نصوص وأحكام يف خمتلف 

وهكذا ويف درجة ثانية تكتسب حقوق اإلنسان . جوانب حياة األفراد ومنها حقوقهم وحريام
تتمثل يف احلماية التشريعية من خالل الضمانات الواردة يف القوانني ضمانة أخرى ومحاية مثلى 

مبدأ الرباءة (والضمانات الواردة يف القوانني اجلنائية ) حق امللكية واحلقوق الشخصية(املدنية 
وكذا الضمانات الواردة يف قوانني العمل والقوانني اإلدارية ) وعدم رجعية القوانني العقابية

  ).حق الدفاع واملثول أمام االس التأديبية) (والتضامن االجتماعي والراحةاحلق يف العمل (

                                                             

 )126(
توجد بعض الدول اليت ال متلك دستورا مكتوبا رغم ما يوجد فيها من قواعد و أعراف دستورية غري مكتوبة مثل بريطانيا وليبيا  –

  . والسعودية
 .49ص  سابق،الرجع املخبابة أمرية،  -)127(
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يعد واحدا من مجلة الدساتري  1996جتدر اإلشارة إىل أن الدستور اجلزائري لسنة 
 -وبدرجات متفاوتة - واليت تضمن كل واحد منها 1963اجلزائرية، اليت صدرت تباعا منذ 

  .ق اإلنسان وحرياتهالعديد من األحكام ذات الصلة حبقو

من أرقى الدساتري يف جمال احلقوق واحلريات على األقل من ) 1996(هذا ويعترب دستور 
القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات "الناحية الظاهرية حيث نص يف ديباجته أنه 

وال ميكن  كل املواطنني سواسية أمام القانون: "على أن 29وينص يف مادته " الفردية واجلماعية
أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف 

 52وإذا كان الدستور اجلزائري يضمن امللكية اخلاصة يف مادته ". آخر شخصي أو اجتماعي
الفقرة األوىل، من جهة،و يوجب على كل مواطن محاية امللكية العامة ومصاحل اموعة 

منه ،فإن القانون املدين اجلزائري جاء مدعما هلذه  66طنية، وحيترم ملكية الغري يف نص املادة الو
امللكية هي حق التمتع " 274النصوص الدستورية وذلك حينما نص على حق امللكية يف املادة 

، وأوجب يف نص "والتصرف يف األشياء بشرط أال يستعمل استعماال حترمه القوانني واألنظمة
على املالك أن يراعي يف استعمال حقه ما تقضي به التشريعات اجلاري ا العمل  290ادة امل

وعلى صعيد القوانني اجلنائية، واليت تعد أهم . واملتعلقة باملصلحة العامة أو املصلحة اخلاصة
ط القوانني اليت تبسط احلماية الفعالة على احلقوق واحلريات العامة وجتعلها يف حصن منيع بتسلي

تعد ضمانة فعالة ملا نصت ) اجلنائية(اجلزاءات على كل منتهك ومعتد هلا، فإن هذه القوانني 
كل شخص يعترب بريئا : "جاء فيها اليت 1996من دستور  45عليه الدساتري ومنها نص املادة 

فاألصل يف ". حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون
انني اجلنائية املعمول ا أن املتهم بريء ويبقى على هذه احلال إىل غاية ثبوت عدم سالمته القو

من االام املنسوب إليه مبوجب حكم قضائي، وهي قاعدة استقر العمل على تطبيقها يف الدول 
عام  الدميقراطية وأخذت ا اإلعالنات العاملية ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف
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وباعتبار أن . )128(1966كما أكد عليها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام  1948
، فإن هذه الضمانات حباجة إىل آليات )قانونية وسياسية(كل ما سبق يشكل ضمانات أساسية 

جتسدها وتنقلها من املستوى التجريدي إىل املستوى اإلجرائي عن طريق اآلليات اإلجرائية 
سساتية اليت ستكون موضوع الباب األول من الدراسة بعنوان اآلليات املختلفة حلماية واملؤ

  . حقوق اإلنسان يف اجلزائر

                                                             

 .94ص  ،نفسهرجع امل -)128(
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 اإلنسان
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  الباب األول
 اآلليات املختلفة حلماية حقوق اإلنسان يف اجلزائر

أدى شيوع منوذج الدولة الدستورية يف اتمع السياسي املعاصر إىل قيام نظام احلكم يف 
مبدأ كفالة احلقوق واحلريات، ومبدأ الفصل بني  و ول العامل على مبدأ سيادة الشعبغلب دأ

وتعيني احلكام باالنتخاب، وضمان الرقابة مبختلف صورها، وغريها من املبادئ  السلطات،
  .القانونية اليت تقوم عليها اليوم دولة القانون

درجات متفاوتة على طريق وتعد اجلزائر واحدة من الدول العربية اليت راحت ختطو، ب
التحول الدميقراطي بإجراء إصالحات دستورية وتشريعية وعقد انتخابات عامة وإقامة 

ومن  ،دولة االستقالل ،لة بناء الدولةأتح استقالل البالد، مسبداية فقد فَوِ. مؤسسات وطنية
، ولعل من مجلة ما كان يف أولويات ذلك البناء، إقامة مؤسسات دستورية حتظى بثقة الشعب

ما تاله من دساتري و 1963أقوى اإلشارات السياسية الدالة على ذلك التوجه، إنشاء دستور 
ما رافقه بعد ذلك من جمالس وطنية شعبية، جنمت جملس وطين تأسيسي و أخرى، وتشكيل أول

ا اعن انتخابات عديدة شهدأو  البالد، وإنتاج أجهزة للرقابة سواء على عملية االنتخابات ذا
   .على القوانني ومدى دستوريتها أو على أعمال اإلدارة

آليات  إجرائية (ما عليها من إجراءات رمسية لقد كانت هذه املؤسسات مبا هلا و
من  ،ولو احلد األدىن ،املدخل الضروري حنو فتح باب إجياد آليات حكومية وفرت) حكومية

هذا من جهة، ومن  .ات واالنتهاكاتاحلماية حلقوق وحريات املواطن اجلزائري من التجاوز
والذي  1989مشروع التحول الدميقراطي باملصادقة على دستور تبين جهة ثانية فإا مبجرد 

الرمسية  شكل منعطفا قانونيا جذريا أمضى رمسيا وقانونيا على شهادة وفاة األحادية احلزبية
على مستوى النصوص بصياغة الدميقراطية  شبه واالحتكار السياسي، ورسخت مبوجبه املمارسة

حقوق وحريات  ةلامنظومة قانونية تسمح بالتعددية السياسية واالختيار احلر للشعب، وكف
أمام خمتلف منظمات اتمع املدين للدفاع عن  مرة أخرى فتح االو ،املواطنني بدرجة كبرية

وحريات حقوق لترقية حقوق اإلنسان لتشكل بعد ذلك آليات مؤسساتية غري حكومية 
متخذة من بعض أنشطتها، ومطالبها ومسامهاا ومبادراا آليات  وإشاعتها اإلنسان اجلزائري
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ن أمهية هذا الباب املعنون إوعليه ف ،إجرائية غري حكومية حلماية حقوق اإلنسان اجلزائري
ا تنقلنا مما هو حلقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية تظهر يف أاملختلفة  ليات احلماية آب

نظري ومنصوص عليه يف الدساتري والقوانني التشريعية من إقرار واعتراف حبقوق اإلنسان 
واملواطن اجلزائري، كما تنقلنا من التطرق إىل املبادئ القانونية والسياسية اليت حتمي حقوق 

بعد، أهو أعمق و اإلنسان واملعروفة بضمانات حقوق اإلنسان سواء القانونية أو السياسية إىل ما
 .واليت تستلزم التنفيذ والتطبيق) ةتيومؤسسائية آليات إجرا( إىل احلماية الرمسية وغري الرمسية

هي البحث يف طبيعة العملية اليت تسعى إىل ترمجة القواعد الغاية من هذا الباب خر، آوبتعبري 
تقرير احلقوق بتطبيقاا يف ال املتعلقة حبقوق اإلنسان من الورق إىل سلوك، إذ أن العربة يف جم

جمرد التأكيد عليها وإقرارها يف صلب الدساتري والتشريعات  داحلياة العملية، وليس الوقوف عن
ان االستعمار الفرنسي يلمح إبولعل املتتبع للتاريخ اجلزائري يف جمال حقوق اإلنسان و.الوطنية

ستيطان الوحشي، لتأيت الثورة أن الفرد اجلزائري حرم من أدىن احلقوق األساسية بفعل اال
اجلزائرية مدافعة عن املثل العليا الشاملة للحرية واملساواة واالستقالل وتنشأ بعد ذلك الدولة 
اجلزائرية الفتية ويقع على عائقها جمموعة من احلقوق األساسية ومحايتها، خاصة أن أزمة الديون 

أحداث الثمانينيات وديدها ألهم  راخلارجية وتأثريها على التقدم االقتصادي للبلد وتفج
احلقوق واحلريات األساسية  أجربت الدولة اجلزائرية على محاية حقوق اإلنسان وعلى كثري من 

  .األصعدة
، وعلى غرار مشرعي الكثري من فقد رسم املشرع الدستوري اجلزائرييف هذا اال 

اإلجراءات احلكومية  جمموعة خالل منمحاية حقوق اإلنسان آليات  دول العامل العريب والغريب،
فإننا  ،لذلك .الرمسية وغري الرمسية، وغري احلكومية ومن خالل املؤسسات الدستورية الوطنية

اليت يعول عليها يف  )إجرائيا ومؤسساتيا( ا الباب من الدراسة ألبرز اآللياتذنتعرض يف هس
اخلط الرمسي أو : متوازيني ال محاية حقوق اإلنسان واليت هي يف الغالب تسري يف خطنيجم

مع منهجية البحث واتساقا . احلكومي، واخلط غري الرمسي أو غري احلكومي من جهة أخرى
اآلليات الوطنية املقررة حلماية  وتأثر فإننا نتعرض يف فصل ثالث من هذا الباب إىل مدى تأثري

إىل سنشري هذا  كن قبلل. حقوق اإلنسان باآلليات الدولية اليت أنشأا هيئة األمم املتحدة
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التصنيفات املختلفة آلليات حقوق اإلنسان على املستويني الوطين والدويل مع التركيز على 
  .اآلليات الوطنية اجلزائرية اإلجرائية منها واملؤسسية

عديدة سواء اإلجرائية منها أو  تفاملختصون يصنفون عادة اآلليات إىل تصنيفا
أما . ميكن تصنيفها إىل قضائية وغري قضائية رمسية وغري رمسيةفاآلليات اإلجرائية . املؤسسية

جهاز العدالة،الوسيط اإلداري،الوسيط (اآلليات املؤسساتية فهي تقسم كذلك إىل قضائية 
و اآلليات املؤسسية غري ). اآلليات اإلدارية والسياسية والتربوية(وغري قضائية ) القضائي

ونظرا ).غري حكومية(وغري رمسية ) حكومية(سسية رمسية القضائية ميكن تفريعها إىل آليات مؤ
لصعوبة البحث امليداين يف الواقع اجلزائري، فإن البحث سيلقي الضوء على هذه اآلليات مع 

الرقابة بأنواعها، عملية التعليم واحلماية (التركيز على بعض اآلليات اإلجرائية احلكومية 
احلزبية مث  ةاملقاطعة ومقاومة الطغيان والصحاف(احلكومية مث اآلليات اإلجرائية غري ) الدبلوماسية

أما الفصل الثاين فيتناول . وكل هذا يف إطار الفصل األول من الباب األول) الرصد واملراقبة
اللجنة االستشارية لترقية ومحاية حقوق (اآلليات املؤسساتية حلماية حقوق اإلنسان احلكومية 

األحزاب السياسية ( غري احلكومية  ةاملؤسساتي تواآلليا) دستورياإلنسان، والربملان والس ال
  ). واملؤسسات األخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان يف اجلزائر
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  الفصل األول

  اآلليات اإلجرائية حلماية حقوق اإلنسان

املدنية والسياسية وكذا الربوتوكول االختياري  قباحلقوتعرض العهد الدويل اخلاص 
إجراء الرقابة على أوال : إىل جمموعة من اإلجراءات تتمثل يف وق اإلنساننة حق، وجللاألو

أساس نظام التقارير املقدمة من الدول دوريا عن النشاط الذي متارسه ويعد مبثابة إلزام رمسي 
والذي يعد  ،نظام البالغات الدوليةثانيا اللجنة حتقيقا، والدولية جتري بشأنه  ةتنص عليه االتفاقي

صاحلة تعتمد بصورة رئيسية على النوايا احلسنة للدول، ومبوجبه تقدم الدول بالغات آلية للم
ن دولة عضو أخرى أعي فيها دولة عضو بختضع للفحص من جانب جلنة حقوق اإلنسان، تد

ال تطبق قواعد امليثاق، وال تفي بااللتزامات املنبثقة عنه، ثالثا نظام البالغات الفردية اليت 
ة وتبحث فيها وهي عبارة عن البالغات اليت يرفعها أفراد يؤكدون أم ضحايا تستلمها اللجن

حلقوق الواردة يف امليثاق، إىل جانب بعض اإلجراءات املتمثلة يف القرارات احد أ تانتهاكا
 هذه اآلليات اإلجرائية الدولية الرمسية يف مقابلو .)129(والتوصيات ومشروعات املعاهدات

دولية غري رمسية كالفيدرالية الدولية لروابط حقوق اإلنسان واليت تعد آليات مؤسساتية  توجد
رابطة،  114األكثر متثيال للمجتمع املدين واألكثر مصداقية وموضوعية وحيادا، وباحتوائها على 

وبتبنيها آللية توجيه التحذيرات، وتقدمي الشهادات وإرسال بعثات التحقيق واملراقبة القضائية 
  .)130(ومات دقيقة تسمح هلا بتعبئة الرأي العام العامليللحصول على معل

يف هذا الصدد يفرق الكاتب األمريكي دافيد فورسايث بني عدد كبري من اإلجراءات 
تقدمي الدول تقارير  وجوب :املتاحة للحماية الرمسية الدولية حلقوق اإلنسان واليت تتراوح بني

لزما من منظمة دولية، إىل مساح الدول إىل منظمة دولية، إىل دول جيب أن تقبل حكما م

                                                             

  .94سابق، ص الرجع املكلوديو زانغي،  -)(129
  .215سابق، صالرجع امل احلريات العامة وحقوق اإلنسان، خضر خضر، مدخل إىل -)(130
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لرعاياها بتقدمي التماس إىل منظمة دولية بشكل مباشر، وبني اإلجراءات الدولية غري الرمسية 
احلصول على بني واليت تقوم ا مؤسسات غري حكومية أو مستقلة تتراوح هي األخرى 

قناع النخبة احلاكمة معلومات عن مواقف حقوق اإلنسان إىل تنظيم ضغط املواطنني إىل إ
  .  )131(ة السجون وأماكن االعتقال لتحسني أحواهلارمباشرة إىل مراقبة احملاكمات وزيا

الرمسية وغري (ن تناول موضوع اآلليات اإلجرائية احلكومية منها وغري احلكومية إوعليه ف
يف جل الوصول إىل اخلوض أحلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل كان من ) الرمسية

على املستوى الداخلي والذي تقل أو تكاد تنعدم فيه الدراسات اإلجرائية موضوع اآلليات 
العلمية ولكن ورغم قلة املعلومات ذا اخلصوص ميكن القول أن املقصود باآلليات اإلجرائية 

هي جمموع اإلجراءات اليت عن طريقها حتقق  )احلكومية وغري احلكومية(على الصعيد الوطين 
وبتعبري ات املؤسساتية الوطنية احلكومية وغري احلكومية دورها يف محاية حقوق اإلنسان، اآللي

، سعيا اإلجرائية اليت يعمل بواسطتها اجلهاز ويؤدي وظائفه الضغط وسائلجمموع هي آخر 
حلقوق  يحلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الداخلي وهذا انطالقا مما أكد عليه املؤمتر العامل

بتزايد احلاجة إىل آليات التنفيذ وهذا دائما يف إطار مبادئ باريس لعام  1993لعام  اإلنسان
1991  .    

                                                             

  .115 ص ،سابقالرجع امل ،حقوق اإلنسان والسياسة الدولية لدافيد فورسايث: ملزيد من املعلومات أنظر -)(131
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 املبحث األول

  اآلليات اإلجرائية احلكومية حلماية حقوق اإلنسان

خمتلف األنشطة احلكومية حلماية حقوق اإلنسان يف  ميكن حصر اآلليات اإلجرائية
القانون  ورافق واهليئات الرمسية اليت أعطاها الدستور أواألعمال الصادرة عن املؤسسات وامل

ووسائل وصفة النشاط العام يف حدود ختصصها واختصاصها املوضوعي والعضوي  سلطات
  .)132(واملكاين والزماين

وعموما تتمثل هذه األنشطة واألعمال الصادرة عن املؤسسات الوطنية الرمسية يف خمتلف 
ىل اجلهات املعنية إية اليت تعدها املؤسسات الوطنية وتقدمها التقارير، سواء التقارير السنو

كما تتمثل يف تبين الدولة ، كرئيس اجلمهورية، أو التقارير اليت تقدمها الدولة ذاا لألمم املتحدة
 ىل جانب ذلكإو، وما تبذله من مساعي يف هذا اال واليت ميكن وصفها بالفعالة، آللية التعليم

، ألا آلية فعالة تضمن جتسيد وتطبيق فكرة دولة القانون الرقابة بكافة أنواعها يتم التركيز على
باإلضافة إىل ذلك فإن البالغات والتحقيقات . ومحاية حقوق وحريات اإلنسان واملواطن

إال أنه، ونظرا . والشكاوي واملساعي احلميدة، مث الوساطة كلها تندرج ضمن اآلليات اإلجرائية
راءات أو لنقص فادح فيها كما هو الشأن خبصوص نظام التقارير الدورية أو لتشعب هذه اإلج

اخلاصة وخصوصا يف حالة اجلزائر، فإننا سنكفي بتقدمي مناذج هلذه النشاطات والوقوف على 
 .   )133(مدى فعاليتها كآليات للحماية

                                                             

  .126ص  سابق،الرجع املشطاب كمال،  -)(132
 ة االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان مل تكن عند حسن التوقعاتيشري موقع الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان إىل أن اللجنة الوطني -)133(
فموقع اللجنة خايل من التقارير .ألا فشلت يف مهامها املمثلة يف الرقابة واإلنذار املبكر و التقييم وال سيما هذا  األخري 2001ها عام نذ إنشائم

وهذا يتناىف مع مبادئ .جية فكأا أنشأت لتكون ديكور ا أو هيكل بدون روحمما جعل اللجنة عرضة لالنتقادات والضغوط الداخلية واخلار
   :على 01/01/2010كما سنرى ذلك الحقا   أنظر املوقع يوم  1993إعالن فيينا لعام  ،وكذا 1991باريس لعام 

http:// ghropgr.Jeeran.Com/0/0/90 alg.html http://ar.wikipedia.Opg/Wiki. 
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  املطلب األول

  الرقابة املختلفة

باعتباره ضمانة أكيدة وفعالة حلقوق  ،يةتأخذ خمالفة السلطات العامة ملبدأ املشروع
خروج السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية على أحكام ومنها اإلنسان وحرياته، صورا عديدة 

والذي يعد القيد األول على السلطات وعملها والضامن الرمسي األمسى حلقوق األفراد  ،الدستور
ونفاذها، ومحاية حلقوق املواطنني  وحفاظا على مسو هذه الوثيقة الدستورية .وحريام
وجب توفري آلية إجرائية فعالة من قبل املواطنني باعتبارهم مالكي السيادة الشعبية  ،وحريام

للرقابة  اختصاص األصيل يف تأسيس وإنشاء دستور حيمي حقوقهم ويقيم نظامإلوأصحاب ا
 يساعدسل وقوي وحمكم فوجود نظام رقايب وطين شام .على توازن السلطات وعدم احنرافها

جتسيد وتطبيق فكرة دولة القانون ومحاية حقوق وحريات اإلنسان واملواطن واملصاحل وسيضمن 
وحىت يكون النظام الرقايب الوطين فعاال يف  .العامة احليوية للمجتمع والدولة يف الوقت نفسه

حل، أن يكون لنظام أدائه، يقرر علم التنظيم ومنطق تنظيم وتسيري الدولة يف ظل احلكم الصا
ن أالرقابة يف الدولة سياسة عامة وإستراتيجية حمددة وواضحة، قابلة للتطوير واإلثراء واملالئمة، و

تتنوع وسائل الرقابة على النشاط العام يف الدولة من عملية الرقابة السياسية الرمسية، اىل الرقابة 
  .)134(رقابة االقتصاديةعملية الفعملية الرقابة اإلدارية، فالشعبية الرمسية، 

ميكن تعريف عملية الرقابة على أعمال الدولة واإلدارة العامة  ،سبق ترتيبا على ما
تلك العملية اليت تتضمن األعمال السياسية واالقتصادية واالجتماعية «بصورة عامة، بأا 

تضطلع ا  واملعايري اليت والقانونية والقضائية، وكذا كافة اإلجراءات واألساليب والوسائل
املؤسسات واهليئات واملرافق الدستورية والشعبية والقضائية واإلدارية املختصة لتحقيق أهداف 

                                                             

، اجلزائر، املؤسسـة الوطنيـة   1، عملية الرقابة الربملانية ودورها يف الدفاع على حقوق املواطن، جملة الفكر الربملاين، العددعمار عوابدي -)(134
  .49، ص 2002 لالتصال واإلشهار، ديسمرب
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النظام الرقايب يف الدولة بكفاءة وفعالية حلماية املصلحة العامة وحقوق وحريات اإلنسان 
 .)135(»معا واملواطن يف نفس الوقت و

مبدأ قانوين داخلي، ألنه يف هذه احلالة ن حديثنا عن الرقابة املختلفة ليس كإوعليه ف
يشكل إحدى الضمانات األساسية واملهمة حلماية حقوق اإلنسان، وإمنا التناول ملوضوع الرقابة 

آلية إجرائية تبنته املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان يف ممارساا العملية املختلفة كيتم 
  .وأعمال اإلدارة العامةالسلطات رمسية على أعمال  أا آلية إجرائية ىوهذا ما جيعلها تصنف عل

الرقابة الربملانية  مث أعمال السلطة التشريعية الرقابة إىل انطالقا مما تقدم ميكننا التعرض
وأخريا الرقابة على . من أنواع النظام الرقايب يف الدولةأصيل وباعتبارها نوع أساسي وحيوي 

      . أعمال اإلدارة

Ι- أعمال السلطة التشريعية الرقابة على:  

السلطة التشريعية، املعرب احلقيقي يف النظم الدميقراطية عن إرادة الشعب، ألا تعترب 
حتد من ا تكون حبسب األصل شديدة احلرص على محاية املواطنني وحريام، فال تضع قيود
ا اهلدف ممارسة هذه احلقوق أو حتول دون تطبيقها، وإذا مارست هذه السلطة ملتزمة هذ

مشروعا، أما إذا احنرفت عن هذا اهلدف بقصد أو بغري قصد ووضعت  اوالعمل، كان عملهم
تشريعات تؤثر سلبا على حقوق اإلنسان كان ذلك خروجا منها على مبدأ املشروعية، ومن 
هنا تأيت حكمة خضوع هذه السلطة آللية الرقابة من طرف هيئة أخرى، وذلك بقصد احترام 

 وقد . فيها دة يف الوثيقة الدستورية وضمان حقوق اإلنسان وحرياته املكفولةاألحكام الوار
الصادرة عن السلطة  الدستور اجلزائري احلق يف الرقابة على مدى دستورية القواننيخول 

إىل هيئة ذات طابع سياسي ختتص باحليلولة دون صدور ، وحىت التنفيذية أحيانا ،التشريعية
إن املؤسسات « على 162ام الوثيقة الدستورية، حيث تنص املادة قانون خيالف قواعد وأحك

                                                             

  .124سابق، ص الرجع املشطاب كمال،  -)(135
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تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، يف الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق 
  .»ادية واألموال العمومية وتسيريهاويف ظروف استخدام الوسائل امل

ي الس الدستوري أوكلت مهمة وقد أسندت اجلزائر الرقابة الدستورية هليئة مستقلة ه
إخطاره بالرقابة لكل من رئيس اجلمهورية أو رئيس الس الشعيب الوطين أو رئيس جملس 

الداخلية  األنظمة األمة، وهي إما رقابة مطابقة وهي إجبارية وتكون على القوانني العضوية، أو
على القوانني العادية واألوامر، ولنا  لغرفيت الربملان واملعاهدات الدولية، أو رقابة اختيارية وتكون

بعد ممارسته الختصاصه ، أن قرارات وآراء الس الدستوري اجلزائري هل: هنا أن نتساءل
املتمثل يف آلية الرقابة على القوانني غري املطابقة للدستور والقاضية بوجوب إدخال التعديالت 

   .ة املعنية؟قد احترمت فعال من طرف اجله ،الالزمة جزئيا أو كليا

ن احملكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية يف أيف إطار مقارنة بسيطة ميكن القول 
رقابتها على دستورية القوانني قامت بدور كبري يف محاية احلريات وحتقيق املساواة بني املواطنني 

التفرقة والتمييز ىل حد كبري على إزالة العديد من مظاهر إومحاية حقوق امللونني، مما ساعد 
العنصري يف أرجاء الواليات املتحدة األمريكية وذلك من خالل قضائها ألول مرة بعدم 

وهذا يف  1954سنة  »براون«دستورية الفصل بني البيض وامللونني يف املدارس العامة يف قضية 
  .)136(إطار التشريعات الصادرة واليت تنتقص من احلريات األساسية بطريقة خمتلفة

ا اليت يقوم  يف حالة الرقابة ين عن الس الدستوريرالقرار أو الرأي الصادك فإن لذل
ويف هذا  .الدستور هي عبارة عن نتيجة لتحقيق قام به بناء على إخطار واملنصوص عليها يف

ن أول قانون عضوي صادر عن الربملان اجلزائري طرح على هذه املؤسسة الوطنية كان إاإلطار ف
من طرف رئيس اجلمهورية واخلاص باألحزاب السياسية والذي وافق عليه  24/02/1997يف 

الس الشعيب الوطين االنتقايل يف دورة استثنائية، وصدر رأي الس الدستوري يف 
                                                             

ص  ، 1987، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القـاهرة  ،ةالسياسية املعاصر يوسف أمحد كشاكش، احلريات العامة يف األنظمة -)(136
441.  
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بعدما أبدى اعتراضه على بعض العبارات والشروط الواردة يف النص، واليت هي  06/03/1997
فهي  »وكذا ألغراض سياسية« 1/3لك ما ورد يف نص املادة غري مطابقة للدستور ومن أمثلة ذ

منه اليت تنص على شرط اجلنسية واإلقامة،  13من الدستور أما املادة  42غري مطابقة لنص املادة 
يف أعمال  1942احلزب إذا كان من مواليد ما بعد جويلية  سمؤس يبوشهادة عدم تورط أبو

 احليثيات الالزمة اعتربت هذه اإلجراءات غري دستورية ضد الثورة التحريرية، بعد حتليل وتقدمي
بناء على هذه االعتراضات أعيد تنقيح هذا . )137(من الدستور 31،34،32بناء على نص املادة 

وعليه  .القانون على ضوء مالحظات الس الدستوري، وصدر حسب اإلجراءات املعمول ا
على  ةارسته الختصاصه واملتمثل يف آلية الرقابفإنه ميكن القول أن الس الدستوري، و بعد مم

كما حدث  .النصوص القانونية املخالفة للدستور، احترمت إرادته من طرف السلطة التشريعية
أن الس الوطين االنتقايل عندما صادق على نص تعديل القانون االنتخايب الصادر مبوجب 

لس الدستوري ذا الشأن األمر الذي ا فمل يراع موق 19/07/1995املؤرخ يف  95/21األمر 
يذكر فيه  1995جويلية  25دفع بالس الدستوري إىل عقد اجتماع له وإصدار بيان بتاريخ 

بعد علمه باألمر الصادر عن الس الوطين االنتقايل بالطابع امللزم لقراراته وأنه ال داعي للفصل 
هل كل ما : لذي يطرح نفسه بإحلاح هوغري أن السؤال ا. مرة أخرى يف مطابقته للدستور

يعرض على الس الدستوري ليبدي رأيه فيه ال ميس حبقوق املواطن اجلزائري وحرياته 
باقتراح من رئيس اجلمهورية  1996لدستور )2008(األساسية؟ لعل قضية التعديل األخري 

ذا التعديل لبعض شعيب يف مثل ه ءومصادقة الربملان على هذا التعديل دون املرور باستفتا
. واملختصني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ءنصوص الدستور كانت حمل جدل كبري بني الفقها

بانتقاد الس الدستوري يف قراره املوافق هلذا التعديل واملاس حسب هؤالء املختصني بإرادة 
  .  الشعب

                                                             

  .148 ، ص2006 ،ر الفجر للنشر والتوزيع، القاهرةدا رشيدة العام، الس الدستوري اجلزائري، الطبعة األوىل، -)(137
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ليت أصدرا بشأن الرقابة على دستورية القوانني ايتراوح موقف الس الدستوري 
إما القبول أو اإللغاء، أو التحفظ، ويف احلالة األوىل يتم : بني ثالث حاالتالسلطة التشريعية 

إصدار النص القانوين من طرف رئيس اجلمهورية إذا مل يكن يعترض عليه، أما يف حالة اإللغاء 
قانون لنص غري دستوري فان هذا األخري يفقد كل اثر له، ومثال ذلك إلغاؤه ملقترح 

حيوله إىل سلطة مشرعة على رأي الفقيه  االتعويضات والتقاعد لعضو الربملان ورفضه هذ
إن اجلهاز الذي ميلك سلطة إلغاء القوانني يكون بالنتيجة عضوا يف السلطة « النمساوي كلسن

 أما احلالة الثالثة فتتمثل يف. رغم حصول النص القانوين على تصويت الربملان عليه »التشريعية
التحفظ والذي بناء عليه يقوم الس الدستوري بتعديل القانون كما أو كيفا وبكل حرية 
دستورية مما خيلق منه آلية مؤسساتية يف إعداد القانون واحلفاظ على حقوق األفراد وحريام أو 

 واليت احنرفت السلطة التشريعية يف غرفة برملانية ثالثة تستطيع تغيري مضمون وشكل القوانني
صياغتها وهذا كله سعيا من الس الدستوري من خالل رقابته إىل محاية حقوق وحريات 

لذا، يالحظ الرقابة اليت ميارسها الس الدستوري تتميز بأا رقابة سياسية وليست  .األفراد
قضائية كون هذا الس يشكل هيئة سياسية حتت وصاية الرئيس على األقل من حيث 

  .التشكيلة

П – رقابة الربملانيةال: 

ويف حدود   –عضوية  –وهي تلك اآللية املتخصصة واملنظمة مبوجب قوانني أساسية 
الشروط واإلجراءات الدستورية والقانونية املقررة، وذلك حلماية املصاحل العليا واحليوية 

ة قوق وحريات اإلنسان واملواطن، تضطلع ا اهليئات الربملانيحلماية حللمجتمع والدولة و
اليت جيب أن يأيت على رأس قائمة اهتماماا املختصة دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية 

كما تعد يف النظرية الدستورية عبارة عن ممارسة الشعب . مصاحل اموعة الوطنية كلها
للسلطة، وصلة الشعب بالسلطة عن طريق املمثلني، كما جيب أن تكون مستمرة يف الظروف 

ستثنائية، فهي من أسباب جناح احلكم ورشادته ألنه بواسطة الرقابة يسعى النائب إىل العادية واال
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الكشف عن مواطن تقصري احلكومة ومظاهر احنرافها يف برناجمها ومن مث كشفها أمام الرأي 
     .)138(العام وحتميلها املسؤولية أمامه حتسبا لالنتخابات املقبلة

تستهدف أساسا احملافظة على املصلحة العامة يف ملانية ترتيبا على ذلك، فإن الرقابة الرب 
مفهومها العام والشامل من كافة أسباب وخماطر البريوقراطية واالحنرافات واألخطار والفساد 
اإلداري والسياسي والتخريب والتالعب، واستغالل النفوذ واالختالس والتعقيد واالستخفاف 

وكل هذه املظاهر السلبية هلا انعكاس . )139(العامةبقيم وأخالقيات دولة القانون واملؤسسات 
 الدستور وضعذه احلقوق هلومحاية لذلك . رض الواقعأفراد حبقوقهم وحريام على ألعلى متتع ا

الدستورية أمام االلتزام بالوفاء لثقة الشعب وحتسس  هاجلزائري عضو الربملان يف إطار اختصاصات
الشعبية والساهرة على محاية مصاحلها رادة ممثلة اإلإذ منحت السلطة التشريعية، . تطلعاته

تتمثل أساسا يف االختصاص ، وعلى اهليئة التنفيذية اآليات رقابية إجرائية متارسه، اجلوهرية
الرقايب من خالل آليات بيان السياسة العامة، والرقابة عن طريق اللجان الدائمة واملتخصصة 

قضايا الساعة، عن طريق مجع املعلومات وإعداد وكذا آلية استجواب أعضاء احلكومة حول 
التقارير اليت تكشف حقيقة القضية أو الوضعية املعروضة عليها، إىل جانب تقدمي بعض 

ان الربملانية دور رقايب وتقوميي للسياسات جوهكذا يصبح لل .االقتراحات والتوصيات الضرورية
وقد مارست اللجنة الدائمة  .د وحريامالعامة للحكومة واليت قد تؤثر سلبا على حقوق األفرا

للشؤون القانونية واإلدارية واحلريات اختصاصها خبصوص النصوص القانونية احملالة عليها وهذا 
الفترة التشريعية اخلامسة للمجلس الشعيب الوطين، وهي ثالث مشاريع، واقتراحا واحدا  خالل

اجلزائري قائما على طغيان السلطة التنفيذية  غري أن بقاء النظام السياسي .ومثانية أوامر رئاسية
وتفوقها على السلطة التشريعية، بالنظر إىل الصالحيات الواسعة اليت خوهلا الدستور لرئيس 

                                                             

موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات  السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة يف النظام الربملاين، يوم دراسي حولاألمني شريط،  -)(138
  .68،ص 2001الرقابة الربملانية،  اجلزائر، 

اجلزائر، ديـوان املطبوعـات    3عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف اجلزائر يف النظام اجلزائري، طبعة  -)(139
  .9 ، ص1994اجلامعية، 

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 14 -

اجلمهورية، جعل الرقابة الربملانية بعيدة عن األسس النظرية اليت حددها النظام النيايب 
  .)140(الدميقراطي

 Ш – الرقابة على أعمال اإلدارة:  

يتطلبها  عدم خروج ممارسة احلريات العامة عن احلدود اليت ،احلديثة تفرض التشريعات
اليت يتعني  تضع األسس والضوابط) التشريعات(فإا ، لذا. احلفاظ على النظام العام يف اتمع

فراد ممارسة حقوقهم وحريام يف إطارها وتتوىل اإلدارة حتديد أساليب ووسائل ألمبوجبها على ا
فراد حقوقهم انطالقا من مبدأ املشروعية ووجوب احترام القواعد القانونية من األعلى ألممارسة ا

إىل األدىن، لكن املمارسات اإلدارية قد متيل أحيانا إىل جتاوز سلطتها مما يؤدي إىل التعسف 
 لقانونوسيلة وأكثرها فعالية لضبط تصرفات اإلدارة واحترامها ل عجنأولعل  .)141(حبقوق األفراد

 تتحقق يف الرقابة القضائية باعتبارها آلية إجرائيةومن مث احلفاظ على حقوق األفراد وحريام 
حيث تشري املادة الثامنة من اإلعالن العاملي .توفري احلماية الطبيعية للحرية الفرديةتسعى إىل 

نصافه الفعلي لكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إل": حلقوق اإلنسان إىل أن
 ".أو القانون رمن أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية لإلنسان، اليت مينحها إياه الدستو

لذلك فإن القضاء والذي هو ميزان العدالة يلعب دورا أساسيا سواء يف تنظيم العالقات 
الفات اليت تنشأ بينهم أو يف كفالته حقوقهم يف اخل تبني األفراد عن طريق الفصل يف املنازعا

من الدستور اجلزائري  143ما أكدت عليه املادة اليت تقوم بينهم وبني اإلدارة ممثلة الدولة  وهذا 
ن القضاء املستقل يف إ، وعليه ف"ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية"نه أعلى 

عوا ضحية أحكامه وقراراته القضائية يلعب دور احلامي الطبيعي حلقوق األفراد الذين وق
ن آلية الرقابة تفقد معناها ويصبح مبدأ إصرفات اإلدارة أما إذا فقد القضاء استقالليته فلت

                                                             

الشفوي كآلية من آليات الرقابة يف النظام الربملاين، يوم دراسي حول موضوع السؤال الشفوي كآلية مـن  كيبش عبد الكرمي، السؤال  -)(140
  .54ص.2001آليات الرقابة الربملانية، اجلزائر، 

  .260سابق، ص الرجع املخضر خضر، مدخل إىل احلريات العامة وحقوق اإلنسان،  -)(141
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من هذا األمر فإن إجبار اإلدارة من  انطالقا .)142(خضوع الدولة للقانون ومها ال وجود له
كأن مل سواء مت ذلك بإلغاء القرارات اإلدارية املخالفة للقانون واعتبارها طرف القضاء يتم 

تم عن طريق احلكم ية كربى ومباشرة حلقوق األفراد، أو يتكن، ويعد مثل هذا احلكم آلية رقاب
نه إفوفقا هلذه اآللية األخرية ف. )143(بالتعويض املناسب عند توافر مسؤولية اإلدارة اجتاه األفراد

ى جتاوز السلطة اإلدارة الذي ال ميكن إزالته عن طريق دعو أيتم جرب آثار الضرر الناتج عن خط
وبتأكيد احملاكم على .ن احلد األدىن من آليات احلماية ضد تعسف اإلدارة قد توفرأل )اإللغاء(

الطعن بتجاوز السلطة اإلدارية لصالحياا، (خمتلف أنواعها ودرجاا على هاتني الوسيلتني 
األفراد اللجوء  يستطيع) وإجبار هذه السلطة اإلدارية على التعويض عن الضرر الذي تسببت به

  . إىل هيئات القضاء لضمان حقوقهم ومحايتهم من تعسف اإلدارة يف تطبيق القوانني

إذا كانت الصور املختلفة للرقابة تشكل األساس القانوين لدولة احلق والقانون، فإن هذا 
اإلجراء يشكل بدون شك هدف تكويين قانوين أعلى يف اتمع ولكن ذلك يتوقف على مدى 

ألن صاحب احلق البد أن يعرف كيف . ل إليه اتمع من وعي و ثقافة حقوق اإلنسانما وص
وهنا نطرح التساؤل التايل " ما ضاع حق وراءه طالب: "يطالب به وهذا متاشيا مع املثل القائل

إىل أي مدى تشكل العملية التربوية احلافز يف محاية حقوق اإلنسان وهي أهم صورة لذلك؟ 
ق املشاركة السياسية؟ هذا ما سنتوىل اإلجابة عليه يف املطلب املوايل من هذا وهل تتم عن طري

  .املبحث

                                                             

  .427، ص السابقرجع املنظمة السياسية املعاصرة، احلريات العامة يف األ أمحد يوسف كشاكش، -)(142
  .397، ص 1986حمي شوقي أمحد، اجلوانب الدستورية حلقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق،  -)(143
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  املطلب الثاين

  التعليم

إن احترام حقوق اإلنسان ينطوي أساسا على إشراك األفراد يف دائرة الفعل السياسي و 
م وخدمة مسامهني وبفعالية يف تقدم جمتمعا ،االجتماعي، وخلق أفراد منتمني إىل جمتمعهم

وتعد املؤسسة التعليمية اليت ينسب هلا دور بالغ األمهية فيما يتلقاه األفراد من قيم  .اإلنسانية
بقيم التسامح املؤمنني وأهداف، هي املكون الرئيسي يف العملية التعليمية هلؤالء األفراد الواعني، 

، اره آلية إجرائية رمسيةباعتب ،لذلك ميكن تعريف تعليم حقوق اإلنسان. والتعددية واالختالف
اجلهود املبذولة يف جماالت التدريب والنشر واإلعالم الرامية إىل إجياد ثقافة «تلك يعين نه أعلى 

تعزيز : عاملية حلقوق اإلنسان عن طريق نقل املعرفة واملهارات وتشكيل املواقف، واملواجهة حنو
 لة لشخصية اإلنسان وإحساسهالتنمية الكاموحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،  احترام

  .)144(»متكني األشخاص من املشاركة الفعالة يف جمتمع حرو بكرامته،

حد األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان، أن تعليم حقوق اإلنسان يشكل إهلذا ف
ن السبيل إىل احترام اإلنسان يبدأ مبعرفة ألوميثل خطوة هامة لتفعيل هذه احلقوق وتنفيذها، 

حلقوقه، حيث تساهم هذه املعرفة يف خلق وعي بضرورة التمسك ا والدفاع عنها، الفرد 
ديثة النشأة، إىل جانب احلاألكادميية املواد لذلك كله اعترب تدريس مادة حقوق اإلنسان من 

ثابتا يف  اموقع آليات أخرى، وتعد جسرا رئيسيا ميكن أن تعرب منه تلك احلقوق لكي تشيد هلا
  .)145(ويف النسق اتمعي وترمجتها يف صناعة وتنفيذ السياسات العمومية شخصية الناشئة

حلقوق اإلنسان وأجهزة األمم املتحدة تبذل جهودا  إذن ومنذ اعتماد اإلعالن العاملي
بتدريس حقوق اإلنسان، وهو ما أكدته اجلمعية العامة لألمم  كبرية لتنفيذ االلتزام الدويل

                                                             

-161ص ص  ،2007ىل، كمال املنويف، على املرى، دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف الدول العربية، الطبعـة األو  -)(144
162.  
  .193ص املرجع نفسه،  -)(145

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 17 -

بدعوا الدول األعضاء  1966الدويل حلقوق اإلنسان سنة  لعهدبا املتحدة مبناسبة االحتفال
ن أب 1977عام  لتشجيع الدراسة األكادميية حلقوق اإلنسان كما أوصت جلنة حقوق اإلنسان يف

تكون الذكرى الثالثون لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مناسبة طيبة لبذل جهود خاصة لتعزيز 
وقد  .الهتمام بنشر أحكامها على سائر مستويات الدراسةاحترام حقوق اإلنسان، عن طريق ا

سعت منظمات اليونسكو بصورة دائمة إىل تعزيز الدراسة والبحوث يف جمال حقوق اإلنسان 
بدأت اليونسكو بإعداد كتاب دراسي لتعليم حقوق اإلنسان  1973باجلامعات، ويف عام 

 .1978وقد نشر هذا الكتاب سنة  »األبعاد الدولية حلقوق اإلنسان «باجلامعات بعنوان 

تعود  ،سيوية والدول الناميةآفروألخاصة يف الدول ا ،إن ضرورة تدريس حقوق اإلنسان
التفرقة العنصرية، وجود أقليات، ومتييز ضد  :بدرجة كبرية إىل اعتبارات عديدة وعلى رأسها

هذه  فكل .لسلطة التنفيذيةاملرأة، وشيوع األمية العلمية، وظهور التيارات اليت تدعو إىل تقوية ا
ن هذه االعتبارات جتعل من إأزمات ومشاكل على كافة املستويات، لذلك فولّدت  االعتبارات

نه أكثر أمهية ألنه يساعد على حتقيق إمرا ضروريا يف هذه الدول، بل أتدريس حقوق اإلنسان 
يف هذا اخلصوص دائما و .اليت يتحقق معها مبدأ احترام احلقوق واحلريات )146(البيئة السياسية

يف مراحل التعليم  التدريس حقوق اإلنسان دور بارز ىتؤكد منظمة اليونسكو على أن يعط
 السابقة على مرحلة التعليم اجلامعي والعايل، على أن يكون يف املرحلة األخرية شامال، سواء يف

حقوق  عام ملشكلةالدراسات االجتماعية أو السياسية أو القانونية، مع االهتمام بالتطور ال
وكل هذا يؤدي  اإلنسان ووضعها الراهن، واجلمع بني الدراسة النظرية األكادميية والتطبيقية،

 .بصورة عامة على حقوقه وحرياته األساسية اليت يكفلها له القانون الدويل بإىل وقوف الطال

الناس  إن تشجيع التعليم يف حقوق اإلنسان ينظر إليه من حيث تعزيز احلقوق وتعريف
ن فيه إمناء للشخصية اإلنسانية بالكامل وعدم املساس بكرامتها، وأشهر معهد ألباملوضوع 

                                                             

  .6ص  ،1987 عبد العزيز حممد سرحان، اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، - )(146
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دراسية  تاحلق يديراملعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف ستراسبورغ بفرنسا، الذي  ،لذلك
وقد واكبت اجلزائر هذا التطور  )147(وبرامج تدريس حقوق اإلنسان، وينشر جملة عن املوضوع

براجمها التعليمية وعلى مستويات خمتلفة، إىل جانب عقد العديد من الندوات واحللقات يف مجيع 
لدويل مواعيد هلا، ا خذ التواريخ اليت حيتفل ا على الصعيدعلى أساس أ الدراسية باستمرار،
تربط اجلزائر بباقي العامل، وجتعلها تشارك اإلنسانية مجعاء احتفاهلا باإلرث  التصنع منها جسور

، )148(حلقوقي اإلنساين، وتعمل على نقله من جيل إىل جيل كإرث حضاري إنساين مشتركا
مع تزايد االهتمام حبقوق اإلنسان وطنيا وإقليميا وعامليا أن تسعى  ،لذلك كان من الطبيعي

لة تدريس حقوق اإلنسان والعمل على نشر أاجلهات املعنية يف اجلزائر إىل إعطاء عناية كبرية ملس
يف خمتلف مراحل التعليم وبالذات يف مرحلة التعليم اجلامعي ملا تلعبه من دور فاعل يف ثقافتها 

ترسيخ ثقافة تدافع عن حقوق اإلنسان ويف تنمية العنصر اإلنساين وتثقيف قيمه وسلوكه 
مثال على مستوى الربامج التعليمية أكد منهاج التربية  .)149(كمدخل لتنمية اتمع وحتديثه

  ر الثالث أن من أهم أهدافه التعليمية املدنية للطو

تنمية الروح االجتماعية لدى التلميذ، واليت تتمثل يف حسن التعامل مع اآلخرين  –
  .ومعرفة احلقوق والواجبات اليت يلتزم ا التلميذ إزاء نفسه واتمع

حقوق اإلنسان، وشرح أبعادها وتربيتهم على احترامها  متوعية التلميذ مبفاهي -
 .العمل ا ، واالستعداد للدفاع عنها وذلك من خالل أمثلة ووضعيات مناسبةوفرض 

 .اجتاه احلركات التحررية يف العامل ئيإبراز موقف اجلزائر املبد -

وأخذا مبا جاء يف توصيات الندوة العاملية حول حقوق اإلنسان املنعقدة بفيينا سنة 
د حقوق اإلنسان والقانون حيث تطلب من مجيع الدول واملؤسسات إدراج موا  1993

                                                             

  .113 ، صالسابقرجع املدافيد فورسايث، حقوق اإلنسان والسياسة العاملية،  - )(147
.117ص  ،السابق رجعامل قوق اإلنسان يف اجلزائر، بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود،كمال شطاب، ح - ) 148 ) 

. 123ابق، ص الس رجعامل علي املري، -كمال املنويف -) 149)  
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اإلنساين والدميقراطية وسيادة القانون، كمواضيع يف املناهج الدراسية جلميع املؤسسات التعليمية 
يف األنظمة الرمسية وغري رمسية، فإن املنظومة التربوية اجلزائرية قامت بتحديد احملتويات التعليمة 

  .واالختيارات املنهجية اليت تعاجل حقوق اإلنسان

على مستوى مضامني الطور الثاين مت التركيز على مفهوم املسؤولية العائلية، حقوق ف
تكريس مبدأ (السلطة التشريعية ) احلق يف اختيار ممثليه(املواطن وواجباته، االنتخابات 

، األحزاب )احلريات األساسية للمواطن(، الدميقراطية )الدميقراطية جتسيد السيادة الشعبية
التنظيم النقايب للدفاع عن احلقوق املادية واملعنوية (النقابة ) يف النشاط السياسي احلق(السياسية 
  .)150(جماالا، خرق حقوق اإلنسان، الدفاع عن حقوق اإلنسان: ، حقوق اإلنسان)للعمال

 املطلب الثالث

  احلماية الدبلوماسية

اخلارج، كما أا الدبلوماسية أداة من أدوات محاية حقوق املواطنني يف  ةتعترب احلماي
تشكل من جهة أخرى وسيلة من وسائل وضع املسؤولية الدولية موضع التطبيق إذ تتخذ صورة 
تدخل دولة اجلنسية من خالل حكومتها أو بعثاا الدبلوماسية أو عن طريق القضاء الدويل 

ملعنويني ورتب ملطالبة دولة اإلقامة إذا وقع انتهاك اللتزام دويل يف حق األفراد الطبيعيني أو ا
، ومبقتضى نظام ))151م جراء خرقها اللتزاماا الدوليةحلق ضررا هلم وضرورة تعويضهم عما 

                                                             

.)اليونيسيف ( برنامج التعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة  - )  150) 

.شرع يف إعداد ملف بيداغوجي حول حقوق الطفل  -  
. شرع يف إعداد ملف بيداغوجي حول ثقافة السلم -  
سجل مشروع إدراج التربية يف جمال حقوق اإلنسان  -) املبادرة األوربية للدميقراطية وحقوق اإلنسان ( ويف إطار التعاون مع اللجنة األوربية     

اللجنة الوطنية ) جتارب وآفاق(ية على حقوق اإلنسان أشغال امللتقى الدويل حول الترب: من املعلومات أنظر دملزي. يف املناهج التعليمية
  .   االستشارية لترقيه ومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر

 ص ،سـابق الرجع امل حممد خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، املصادر ووسائل الرقابة، اجلزء األول، -حممد يوسف علوان -)(151
18.  
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ملضرور من العمل غري املشروع قضيته دوليا يف حالة نزول دولة ااحلماية الدبلوماسية تتبىن دولة 
  .اإلقامة عن مستوى املعاملة اليت حيتفظ ا القانون الدويل لألجانب

ليه فاحلماية الدبلوماسية هي إحدى الوسائل اليت تعرب ا الدولة عن االختصاص وع 
هل اجلزائر، ويف يوم من األيام تبنت نظام : والسؤال الذي يطرح نفسه .الشخصي اجتاه رعاياها

أو املعنويني عما حلق م  احلماية الدبلوماسية وطالبت بضرورة تعويض أفرادها سواء الطبيعيني
  ارج بلدهم؟من ضرر خ

ميكن للدولة ممارسة  لقد استقر الفقه والقضاء على ضرورة توافر عدد من الشروط حىت 
أن يكون املضرور أو اين عليه متمتعا جبنسية الدولة الراغبة  :أوال احلماية الدبلوماسية، وهي

قانوين بني بوصف هذه الرابطة حتقق نوعا من الوالء السياسي واالرتباط ال ،حبمايته دبلوماسيا
فتوافر رابطة اجلنسية يوجد مصلحة قانونية  .الدولة املباشرة للحماية وبني الشخص املضرور

على  يتعني ،لذلك .تربر تدخل الدولة حلماية التابعني هلا باجلنسية إذا ما حلق م ضرر أو أذى
مرفوضا النتفاء  الدولة عند تدخلها حلماية رعاياها أن تثبت متتعهم جبنسيتها وإال كان تدخلها

غري أن متتع الشخص املضرور جبنسية دولتني أو أكثر يعترب  .وجود مصلحة قانونية هلا يف ذلك
من أهم املشكالت املرتبطة مبباشرة احلماية الدبلوماسية، خاصة يف انعدام اتفاق دويل بني الدول 

ا قانونا أن تباشر حيدد أيا من هذه الدول هي اليت حيق هل، اليت حيمل هذا الشخص جنسيتها
يف قضية  1955حكم حمكمة العدل الدولية عام على اثر  هإال أن .احلماية الدبلوماسية لصاحله

م الشهرية، اجته الفقه إىل  إيثار االعتماد على ما أطلق عليه نظرية اجلنسية الفعلية، وهي تبوهون
ومتتع فيها بكل ما يتمتع به جنسية الدولة اليت اندمج الفرد يف مجاعتها فعال وعاش يف كنفها، 

طرق  ذضرورة استنفا فيمثل يف: أما الشرط الثاين مل به من التزامات،الشخص التابع هلا ومبا حت
الداخلية اليت يكفلها القانون الداخلي للدولة التظلم  الطعن الداخلية املتاحة، وتشمل سبل

مبختلف درجاا وكافة السلطات  احملاكم العادية واإلدارية -الصادر منها الفعل غري املشروع
واألجهزة اإلدارية والتنفيذية اليت ميكن بواسطتها إصالح الضرر بطريقة فعالة وكافية ومقبولة 
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غري أن هذا املبدأ املتمثل يف شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية  .من وجهة نظر القانون الدويل
مباشرة الدولة محاية رعاياها دبلوماسيا،  ليس مبدأ مطلقا وإمنا ترد عليه استثناءات، ميكن معها

إغالق الدولة : ميكن إمجاهلا يف و. الداخليةالتظلم مل يثبت استنفاذ الشخص املضرور طرق  ولو
دون الشخص املضرور بدعوى أا حترم االدعاء ضد تصرفات التظلم املسؤولة كافة سبل 

انتشار الفساد داخل اجلهاز القضائي السلطة العامة وهذا ما يعرف بنظرية أعمال السيادة، أو 
للدولة املدعى عليها واشتهاره باضطهاد األجانب، أو حالة وجود اتفاق دويل بني الدولة 

والدولة املدعى عليها خيول كلتا الدولتني أو الدولة املدعية وحدها مباشرة احلماية  ةاملسؤول
  .الدبلوماسية لرعاية مواطنيها

ني يشترط يف ممارسة الدولة للحق يف احلماية الدبلوماسية عالوة على الشرطني السابق
وهذا ما ) شرط األيدي النظيفة(عدم مسامهة املضرور بسلوكه يف اخلطأ أو العمل غري املشروع 

يعرب عنه يف الفقه القانوين بصفة عامة، ويف الفقه االجنلوسكسوين بصفة خاصة بشرط األيدي 
إخالل الشخص املضرور بقواعد القانون الداخلي للدولة والقصد من هذا الشرط عدم  .النظيفة

كمشاركته فعال يف حركة مترد أو انقالب ضد احلكومة الشرعية أو قيامه بعمل من ،املقيم فيها
أعمال السلب والنهب والتخريب أو ضبطه يف حالة التجسس، أو إتيانه نشاطا خمالفا للقانون 

ضرورة وجود عمل غري أما الشرط األخري فيظهر يف الدويل كاالجتار يف الرقيق أو القرصنة، 
  .مشروع دوليا من جهة دولة اإلقامة

إنكار العالقة الوثيقة بني حقوق اإلنسان ونظام احلماية  كنال ميمما سبق نتوصل إىل أنه 
محد الرشيدي، إذ ال تقوم هلا قائمة إال ملنفعة أالدبلوماسية كآلية تقليدية كما يصنفها األستاذ 

اطنني الذين يتمتعون جبنسية الدولة احلامية أو ملصلحة األشخاص املرتبطني برابطة قانونية املو
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أخرى خالف رابطة اجلنسية، كتلك اليت كانت تربط سكان األقاليم املستعمرة واملشمولة 
  .)152(نتداب أو الوصاية أو احلماية والدول القائمة باإلدارةإلبنظام ا

ماسية تطورا مهما على يد حمكمة العدل الدولية حيث لقد شهد نظام احلماية الدبلو
على  وألول مرة يف تاريخ القانون الدويل أن حق الدولة يف احلماية الدبلوماسية ال يقتصر قررت

األضرار االقتصادية أو املالية اليت تصيب مواطنيها يف اخلارج، بل تتسع لتشمل محاية أي حق 
قانون الدويل، وهذا ما قضى به احلكم الصادر عن حمكمة من احلقوق املقررة لألفراد مبوجب ال

  . )153()الجراند(املعروفة بـيف القضية  27/06/2001العدل الدولية يف 

تسعى إىل إجياد أطر ) وزارة التضامن(وإجابة على السؤال أعاله فإن السلطات اجلزائرية 
محاية حقوق العمال املهاجرين حلماية العمالة اجلزائرية يف اخلارج يف ظل اتفاقية دولية تؤطر 

وأفراد عائالم من خالل تنصيب جملس استشاري للجالية اجلزائرية باخلارج واختاذ مجيع 
  .اإلجراءات حلمايتها وذلك بالتعاون مع الشبكة اجلمعوية اجلزائرية يف اخلارج واتمع املدين

لى مستوى املطارات وخبصوص إجبار اجلزائريني على اخلضوع إىل املراقبة والتفتيش ع
أكد رئيس اللجنة ) ألن عددا من الدول األوربية ماضية يف تعميم هذه اإلجراءات(الدولية 

املتخذ باطال ) املذل واملخزي(االستشارية السيد فاروق قسنطيين على ضرورة التنديد باإلجراء
هذا األساس يف يف حق اجلزائريني، حيث يتحول اجلزائري إىل إرهايب حمتمل تتم معاملته على 

هذا وقد دعت مؤسسات اتمع املدين الدبلوماسية اجلزائرية إىل التعامل حبزم . مطارات العامل

                                                             

، ص السـابق رجع املخليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، املصادر ووسائل الرقابة، اجلزء األول،  حممد -حممد يوسف علوان -)(152
19.  

يف هي قضية تنازعت فيها أملانيا مع الواليات املتحدة األمريكية اثر إعدام هذه األخرية اثنني من الرعايا األملان مها األخـوان الجرانـد    -)(153
أعلن قضاة حمكمة العدل الدولية الذين أدانوا الواليات املتحدة األمريكية عن قبول مجيع الطلبات املقدمة من أملانيا يف  وقد. 1999أريزونا عام 

وقـد أشـار   . هذه القضية ورأوا أن احلقوق القنصلية واحلقوق الفردية لألخوين الجراند إضافة إىل حق أملانيا بالدفاع عن مواطنيها قد خرقت
كمة الدولية إىل أن هذا احلكم يؤكد أن اللجوء إىل العدالة الدولية هو اخليار احلقيقي جلميع الدول اليت يدان رعاياهـا يف  مصدر مقرب من احمل

  ).1963(اخلارج بشكل خمالف التفاقية فيينا 
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انتفاضة دولة حلماية صورة وحق وكرامة الفرد : مع هذا اإلجراء الذي أقل ما يقال عنه أنه
  .  اجلزائري

قد تستهدفها اليت ت إذن حتمى حقوق وحريات مواطين الدولة يف اخلارج إزاء االنتهاكا
  .ةعن طريق هذه اآللية الوطنية التقليدية واملتمثلة يف نظام احلماية الدبلوماسي

 املبحث الثاين

  اآلليات اإلجرائية غري احلكومية

بعض املؤسسات الوطنية غري احلكومية كاألحزاب تشكل ضغوط وانتقادات ومطالب 
أو ما يعرف مبنظمات اتمع املدين ت املختلفة السياسية واجلمعيات املدنية والنقابات والتنظيما

وتعزيزها نظرا ملا هلذه اآللية من تأثري قوي  ري حكومية يف محاية حقوق اإلنسانآلية إجرائية غ
  .على متخذي القرارات املتعلقة حبقوق املواطنني

ية وكذا مجيع املنظمات اتمع الدور املؤثر الذي تقوم به خمتلف التجمعات الشعبية،ف
سواء من حيث اختاذ القرارات، أو من حيث التأثري على بنيان الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان 

وهيكل السلطة السياسية بقصد احلفاظ على حقوق األفراد وحريام األساسية، يعد دورا 
 أساسيا، إذ يصل إىل حد اعتبارها آلية إجرائية تؤديها هذه املؤسسات الوطنية غري احلكومية

، سواء من حيث اتصاهلا املباشر بأعضاء السلطة التنفيذية بغية التأثري ية حقوق املواطننيحلما
فيهم للحصول على القرارات اليت تنمي وحتمي مصاحل أعضائها، أو تلك اليت حتول دون 

يصل ا األمر إىل الضغط على اهليئة النيابية للموافقة على كما املساس مبصاحلهم وحقوقهم 
من خالل تقدمي املشورة واخلربة الفنية وبناء  قوانني اليت ختدم املصلحة العامةمشروعات ال

تكتالت وحتالفات للضغط على صناع السياسة باإلضافة إىل تنظيم محالت إلثارة وعي 
اجلماهري حبق معني أو جمموعة من احلقوق حىت ميكن االستناد إىل هذه اجلماهري الواعية بأمهية 

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 24 -

ى صانعي القرار لتحقيق مطالب هذه املؤسسات املتعلقة بتلك احلقوق احلقوق يف الضغط عل
 .واحلريات

دورا كبريا يف الرقابة على السلطة مما يسهم الدفاع عن حقوق اإلنسان تلعب مؤسسات 
من االعتداء على احلقوق، وتستمد هذه املؤسسات قوا وفعاليتها يف هذه األخرية يف منع 

العاملية  وراتحلقوق واحلريات اليت نادت ا الدساتري الوطنية والثمن ا، عملية الضبط اجلماعي
كما أن قدرة هذه املؤسسات غري احلكومية وجناحها يف التأثري على عملية صنع  واملواثيق الدولية

 ،السياسة مرتبط باإلطار القانوين الذي تضعه الدولة لتنظيم وجود ونشاط هذه املنظمات
تلف هذه املنظمات خاصة منظمات حقوق اإلنسان اليت تتسم عالقتها وبالعالقة بني الدولة وخم

بالدولة بصفة عامة بطابع من عدم الثقة والتوتر قد تصل إىل حد التأزم حبل املنظمة من طرف 
برز ما متلكه هذه املؤسسات غري احلكومية من آليات غري أولعل . الدولة أو اعتقال أعضائها

وإنفاذها بعض األساليب اليت ميكن القول عنها  راد وحريامفألحكومية للدفاع عن حقوق ا
اليت ال ختوهلا سلطة وضع القوانني ) غري السلطوية(أا غري مباشرة نظرا للطبيعة غري الرمسية 

املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته وفرض تطبيقها ومعاقبة من ينتهكها، ويتم ذلك من خالل 
وكذا  ،تراض وتوقف عن العمل أو اإلضراب أو االعتصامالضغط الذي يأخذ شكل مقاومة واع

. صحافة حزبية قد يأ لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتداول املعلومات على نطاق واسع
وكل هذه . إضافة إىل أسلوب الرصد واملراقبة ملختلف االنتهاكات احلاصلة على حقوق اإلنسان

وتكون البداية باملقاطعة ومقاومة الطغيان كآلية العناصر سيتم شرحها اآلن بصفة أكثر تفصيال 
  .إجرائية غري حكومية
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  املطلب األول

  املقاطعة ومقاومة الطغيان

تعد املقاطعة واالعتراض أدوات سلبية للتعبري عن عدم الرضا اجتاه موقف السلطة 
الشك أن و .لة تعد من املسائل ذات األثر الفعال يف اجتاهات الرأي العامأاحلاكمة خبصوص مس

تظهر بدرجة كبرية  غري احلكومية تاملنظما اهريمجهذه اآللية السلبية املتفشية بني صفوف 
فتفرض القيود على احلقوق واحلريات، ،حينما يسود النظام التسلطي جمتمعا من اتمعات

نعدام التوافق بني اوتنعدم بعد ذلك قنوات االتصال بني الشعب وقادته مما يؤدي بدوره إىل 
لون إىل هذه السلبية واإلسراع يف القضاء عليها أو تغيريها ؤوحلكام واحملكومني وإذا مل ينتبه املسا

ن االعتراض واملقاطعة ينقلبا إبإشاعة املساواة احلقيقية يف احلقوق واحلريات بني فئات اتمع، ف
ن واجبان على إىل مقاومة يف هذه احلالة وكما يرى بعض الفقهاء أن مقاومة الطغيان والعصيا
  .اإلنسان العصري ملا يف السلطوية من مسات منافية لكرامة الفرد وحريته ومصلحته

أوائل القرن الثامن عشر أصبحت فكرة و ومع بداية النصف الثاين من القرن السابع عشر
ويعترب جون  .مقاومة احلاكمني واخلروج عليهم فكرة حية بعد أن مت بناؤها على أسس عقالنية

ومة واخلروج على السلطة بفكرة اوسعى إىل تربير فكرة املق، أنصار املقاومة للسلطة لوك من
األزيل الذي يهيمن على البشر، وهو الذي وفر لألفراد احلرية واملساواة قبل قيام  القانون الطبيعي

ون وحريام اليت كانوا يتمتع الدولة اليت كان الغرض من قيامها هو احملافظة على حقوق األفراد
نه يف هذه احلالة حيق إالسلطان تلك الغاية وجينح حنو الطغيان ف يراع ا يف حياة الفطرة، وإذا مل

كما دعا إىل هذه الفكرة الكثري من أعالم فقه القانون العام  .واخلروج عليه تهلألفراد مقاوم
العميد يف القرن العشرين مثل العميد دجيي وموريس هوريو، وجيين وبريدو، وأيد  يالوضع

دجيي فكرة مقاومة احلكام والثورة عليهم انطالقا من مبدأ سيادة القانون الذي يعترب مبدأ 
ن خروج احلكام فعليا عن األهداف ألضروريا يف كل دولة وبدونه تصبح الدولة دولة بوليسية، 
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 ةجلها خيلع عن حكمهم صفة الشرعية مما يربر لألفراد حق مقاومأاحلقيقية اليت جاءوا من 
 ،جل إعادة مبدأ سيادة القانون إىل مكانهأطغيام وعصيام، وما فعلهم هذا إال من احنراف 

ألنه يف األنظمة الدميقراطية ترتكز السلطة فيها على املفهوم التعاقدي بني احلكام واحملكومني، 
ه حق قابلين كل خرق من جانب احلكومة هلذا األساس الدستوري يف التعاقد، البد أن إف ،ولذا

ن إف"باملقاومة من جانب املواطنني، ومع أا مجاعية يف ممارستها كما يقول جورج بريدو 
  .)154("مقاومة الطغيان فردية يف جوهرها

) آلية إجرائية(ن احلق مبقاومة الطغيان جيب أن يكون أداة أويضيف جورج بريدو قائال ب
ا كفل حرية احلاكم يف ممارسة الدستور كم فلهالصيانة احلقوق واحلريات الفردية اليت يك

فاملقاومة إذن هي الدفاع الوحيد للمجتمع ضد تعسف السلطة ولكي تكون شرعية  .سلطته
يكون من الضروري أن يظهر يف سلوك احلكام جتاهل منهجي ومنظم لفكرة سيادة القانون، أما 

فالدولة عندما  .الفقيه هوريو فيربر حق املقاومة والثورة على احلكام بفكرة الدفاع الشرعي
حد سوى دفاع األفراد عن أنفسهم أنه ال يردعها إتكون هي املعتدية ويتعذر أن تعاقب نفسها ف

ومن األمثلة التارخيية ما تبناه احلزب الشيوعي الفرنسي خليار مقاطعة  .وحقوقهم وحريام
طاعون، ويف مدعيا بأنه ال جمال للخيار بني الكولريا وال 1969سنة  ةاالنتخابات الرئاسي

قاطع اللبنانيون بشكل عام واملسيحيون بشكل  1992االنتخابات النيابة العامة يف لبنان لسنة 
كما أن اجلزائر . خاص هذه االنتخابات ويعزي سبب هذه املقاطعة إىل قانون االنتخاب اجلائر

ي يلجأ الذ" F.F.S"حافلة ذا الشكل من املقاومة خاصة عند حزب جبهة القوى االشتراكية 
يف كل مرة إىل مقاطعة االنتخابات والدعوة إىل عامة الشعب ملقاطعتها بدعوى أا ستكون غري 
. شفافة و ستفرز واقعا سياسيا مشوها وستكرس الديكتاتورية اليت يصعب مقاومتها الحقا

وأصبح هذا الشكل من املمارسة السياسية ظاهرة عامة لدى الكثري من األحزاب السياسية 
ولكنه أسلوب ثبت فشله يف ظل إصرار هذه النظم على جتسيد . ئرية بل واألحزاب العربيةاجلزا

                                                             

  .254، ص املرجع السابقخضر خضر، مدخل إىل احلريات العامة وحقوق اإلنسان،  -)(154
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أجندا السياسية ويف ظل تقاعس اتمع الدويل عن ردع السلطات وعدم إلزامها باحترام 
  .قواعد اللعبة السياسية

 املطلب الثاين

  الصحافة احلزبية

عدم وجود  ،مببدأ سيادة القانونكومة احملمن السمات املميزة للمجتمعات الدميقراطية 
ووسائل اإلعالم، فحرية الصحافة هي حرية جوهرية، وقد حدد  )155(أية رقابة على الصحافة

 .»إا حرية بدوا ال تقوم للحريات األخرى قائمة«الفقيه مريابو صفتها اجلوهرية تلك بقوله 
ى وال ميكن أن تقوم حرية ن حرية الصحافة متثل شرطا ضروريا للحريات األخرإوعليه ف

لألفراد بتوجيه  يف السماح الصحافة إال يف بلد حر وذلك لطابعها السياسي املباشر واملتمثل
وهذا ما يوضح السبب يف أن حرية  .النقد للحكومة وكشف أخطاءها أمام الرأي العام

 ن األخطاروتعتربه م ،الصحافة هي دائما مطلب أساسي تدافع عنه املعارضة وختشاه احلكومة
ستطيع أن أبقى يف أإنين ال «ويف هذا اخلصوص يقول نابليون يف رسالته ملترنيخ .اجلادة عليها

كما أوضحت اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان  »احلكم ثالثة أشهر مع وجود صحافة حرة
والشعوب يف إحدى العرائض الفردية املطروحة أمامها أن منع نشر منشورات وإصدارات 

لى انتقاد احلكومة، وإنشاء آلية جديدة لتسجيل املطبوعات واملنشورات والصحف تنطوي ع
من امليثاق  09يشكل خرقا فاضحا ألحكام املادة ، حتد من حرية الصحافة ووسائل اإلعالم

من حق كل فرد أن حيصل على : "حلقوق اإلنسان والشعوب ، واليت نصها ما يلياإلفريقي 
  ". أن يعرب عن أفكاره وينشرها  يف إطار القوانني واللوائحاملعلومات، وحيق لكل إنسان 

                                                             

 :وثانيهاحق الفرد يف االنضمام إىل املعترك السياسي،  :أوهلامخس قيم ومصاحل  –وفق مفهوم اتمع احلر  – ةختدم حرية الصحاف - ) 155(
كبح مجاح الطغيان والفساد والعجز يف األداء،  :ورابعهاتسهيل الوصول إىل حكم األغلبية،  :وثالثهاالسعي إىل معرفة احلقيقية السياسية 

  .االستقرار :وخامسها
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حرية الصحافة تعين عدم تدخل احلكومة يف نشر الصحف، أو فرض إرادا عليها إن 
  بإلزام أو منع، كما تعين عدم قيام احلكومة بوقف الصحف أو مصادرا أو إلغائها، ، فيما تنشر

ما ينشر فيها، كما تعين من جهة أخرى وذلك بصرف النظر عن اجتاهاا وأفكارها و
فنجد أن هناك  .)156(حق إصدار الصحف ومتلكها ملن يشاء من األشخاص الطبيعية واملعنوية

إىل  1995عام  34دوال يتمتع فيها اإلعالم بدرجة عالية من احلرية واالستقاللية وارتفعت من 
واإلعالم للحرية متاما، وزادت  ، ويف املقابل هناك دوال تفتقد فيها الصحافة2004يف عام  38

، وهناك دوال ال يتمتع 2004عام  36إىل  1995عام  32درجة انعدام االستقاللية واحلرية من 
  . 2004عام  26و 1995عام  34فيه اإلعالم إال حبرية جزئية بني 

  

                                                             

جلبهة التحرير  االستقالل وقيام الدولة اجلزائرية هيمنت احلكومة واحلزب الواحد على الصحافة واملكتوبة خاصة، حيث اجتمع املكتب السياسي بعد - )156(
  ب الشيوعيزالوطين مع أول دستور للبالد وقرر تأميم الصحف اخلاصة مثل جريدة اجلماهري اليت أصدرها الكاتب الطاهر وطار واجلريدة الناطقة باسم احل

Publicain Alger  اهد،و اجلمهورية، و هكذا عملت احلكومة وأقامت نظام اشتراكي لإلعالم يتمثل يف توجيهوعوضت بصحف أخرى كالنصر وا
ميارس حق " على تنص  1982من قانون اإلعالم عام  03الصحافة احلكومية واحلزبية حىت تكون أداة تستعملها الدولة لتعزيز سياستها، وقد جاءت املادة 

اق الوطين مع مراعاة اإلعالم بكل حرية ضمن نطاق االختيارات اإليديولوجية للبالد، والقيم األخالقية لألمة، وتوجيهات القيادة السياسية املنبثقة عن امليث
حرية التعبري وبالتايل تكرس النظرة الواحدة تشكل قيود على : واملشكلة مع هذه املادة هو مجعها بني املتناقضات مثل .األحكام اليت يتضمنها الدستور

احلقيقي وال متكن الرأي العام من قول كلمته وال إعطاء فرصة لوسائل اإلعالم لكي  يواألحادية لألمور مما جيعلها مرفوضة ألا ال تقوم بالدور اإلعالم
سلطتها كما أا تغطي على واقعة فقدان السلطات األخرى السيما لذا، ويف هذه الظروف فإن السلطة الرابعة تفقد .بكل حرية وشجاعة اتسجل مواقفه

  .لوحدها بتسيري شؤون األمة واتمع اوانفراده ةالتشريعية والقضائية لسلطاا وهكذا نكون أمام سلطة واحدة مهيمنة على احلقيقة أال وهي السلطة التنفيذي
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  2004و  1995والشكل التايل يوضح لنا مستوى حرية اإلعالم يف العامل يف عام 

  

  

  

  
Source :www.wordbank.org/wbi/govarance/pdf/human-rights-kopcnhagen- 6.06 

يظهر هذا الشكل نوع من التطور بصفة إمجالية فنسبة الالحرية تراجعت أمام احلرية 
، كما ارتفعت نسبة اتمعات احلرة من 2004عام  %26إىل  1995عام  % 34اجلزئية من 

كافية حىت متارس الصحافة دورها األساسي السيما هذه النسبة غري أن إال  %38إىل  34%
الصحافة املستقلة وغري املنتمية، بالضرورة إىل أحزاب سياسية، أما الصحف املنتمية لألحزاب 

  . سائل اإلعالمية لألحزاب السياسية كما سيتضح ذلك أدناهفإا شكلت أهم الو

الرئيسي للمعلومات، كما أا وتعترب الصحافة احلرة يف معظم الدول واتمعات املصدر 
من أهم الوسائل للتعبري وإبداء الرأي والتغيري االجتماعي، حيث يعتمد عليها معظم الناس يف 

  .احلصول واالستقصاء عن املعلومات املتعلقة بالقضايا ذات االهتمام لديهم

 من هنا تأيت ضرورة وأمهية مراكز البحوث واألجهزة األخرى، واليت تم بدراسات
واستطالعات وقياس الرأي العام، اليت تعترب إما ممنوعة أو مقصورة على أو حمددة على أجهزة 
معينة وغري مصرح ا خارج نطاق اجلهاز احلكومي يف كثري من الدول، وخاصة إذا كانت 

  .)157(تنتمي إىل منظمات غري حكومية أو من املتطوعني وجمموعات اتمع املدين

أصبح هلا  ذوقت مبكر، إ سياسية الفرنسية إىل هذا األمر منذتنبهت األحزاب الوقد 
  .العديد من الصحف اليومية والدورية وغريها من املطبوعات

                                                             

.32عم ثقافة اتمع املدين، ص سعد الدين إبراهيم، دور وسائل اإلعالم العربية يف د -) 157)  
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تظهر الصحف احلزبية يف أشكال متعددة، إذ ميكن أن تكون الصحيفة هذا وميكن أن 
نشرة احلزبية صحيفة خرب، كما ميكن أن تكون أيضا أداة تثقيف، وميكن أن تتخذ شكل ال

  .)158(متخذة األشكال الثالثة السابقة يف مرة واحدة ةالداخلية، وقد تظهر الصحيف

ولقد كانت املنظومة اإلعالمية يف اجلزائر، ويف املرحلة السابقة على إقرار التعددية 
النظام السائد آنذاك  مرتبطة بطبيعة ،اليت تعترب منعطفا حامسا يف تاريخ اجلزائر السياسي السياسية

ر على خمتلف أبعاد تطورها كما ونوعا وخري مثال ثّأالطابع السياسي وأضفى على الوظيفة مما 
واليت كانت تنشط قبل  «Publicain Alger»باسم احلزب الشيوعي  على ذلك اجلريدة الناطقة

وتوقفت عن الصدور بدعوى أا صحافة تذكر  1963تأميمها يف  و قرر. وبعد االستقالل
غري أا استأنفت نشاطها، . وجودها ال يتالزم مع السيادة الوطنية، وأن بالعهد االستعماري

وأصبحت تؤيد أعمال احلكومة واحلزب وبراجمها حنو االستقالل التام وحنو الثورة الزراعية، 
والتقدم االجتماعي، ولكن ورغم هذا االعتدال بقيت صحافة حرة ال تقوى عليها الصحافة 

يقلق كثريا الدولة اجلزائرية، ويعرقل سياستها اجتاه وسائل اإلعالم، احلكومية، وكان هذا الوضع 
مما أدى إىل التفاوض مع مسؤويل هذه اليومية حىت يتم إدماجها يف الصحف احلكومية يف 

، أين توقفت اجلريدة بإرادة من مؤسسيها، 1965جوان  19، ومل حيصل هذا إال يف 1964
على وجه العموم  هيمنة احلكومة واحلزب على الصحافةوبزوال هذه اجلريدة متت بصفة ائية 

  .احلزبية على وجه اخلصوص  ةوالصحاف

الذي مسح بتأسيس اجلمعيات السياسية وحبرية و 1989لكن ومبجرد صدور دستور 
السياسة أحزاب عديدة ذات توجهات وآراء خمتلفة، فترتب  ةظهرت على الساح الرأي والتعبري

قانون إعالم جديد، يتماشى مع الوضع اجلديد، كما أعلنت عن عن ذلك املطالبة بصياغة 
  .صحافتهاونفسها مبمارسة حقها يف العمل السياسي وطرح خطاباا وبراجمها 

                                                             

  .322، ص السابقرجع املحسن البدراوي األحزاب السياسية واحلريات العامة،  - )(158
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احلزبية بصفة  حرية الصحافة بصفة عامة والصحف ذلك عرفت اجلزائر بعدوهكذا 
أفريل  03زائري يف القانون املتعلق باإلعالم اجل حيث أصدرت حكومة مولود محروش، خاصة
الدولة واحلزب الواحد وليتدعم بذلك اإلعالم  راحتكا يكسرليكرس حرية الصحافة و 1990

ذلك اجلهوي بإصدارات جديدة ومتعددة بتعدد اجلمعيات السياسية الناشئة ومنذ  العمومي و
ها، وهي صحافة رمسية متوهلا الدولة وتوجه :توزعت الصحافة اجلزائرية إىل ثالثة أصنافالوقت 

وصحافة مستقلة بل وساخرة أيضا، وصحافة حزبية ناطقة باسم األحزاب، ، اإلذاعة والتلفزيون
ضرورة اقتسام األجهزة الصحفية املوروثة عن احلزب  - طالب رؤساؤها من دون جدوى

، ومع هذه املرحلة اجلديدة يف تاريخ )159(-الواحد بني خمتلف احلركات السياسية بالتساوي
ومنها املتنكرة وتظهر على سبيل املثال يف  ةت صحف حزبية خاصة، منها الظاهراجلزائر نشأ

وهذه األخرية تعد صحيفة مقربة من حزب النهضة،  »املنقذ، النهضة، النبأ والسبيل« :صحيفة
ما إف »البالغ والفرقان« ،والتضامن فهما مقربتان من حزب محاس شادرأما صحيفيت اإل

، وكانت الصحيفة املقربة من حزب جبهة ذقانإلهة اإلسالمية لصحيفتان مقربتان من اجلب
وأخريا صحيفة احلرية املقربة من حزب  ،» احلق «: ب القوى االشتراكية هي املسماة

هذا وتعترب صحيفة املنقذ أهم صحيفة حزبية حيث كان متوسط سحبها يقدر  .اخل...األمة
أشرفت على توزيعها وبيعها القاعدة و يف بداية التسعينيات ألف نسخة أسبوعيا 500حبوايل

النضالية حلزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ الذي كان يشرف عليها، وقد علقت ائيا بقرار إداري 
  .اللتان كانتا تعربان عن تيارات حزبية داخلية) البالغ، الفرقان (هي ومثيالا 

قروئية قارب سحبها أما صحيفة اإلرشاد كانت تعترب ثاين دورية حزبية من حيث امل
  . ألف نسخة أسبوعيا وكانت تابعة حلزب محاس 230حوايل 

                                                             

  .193، ص 2002مستقبل الدميقراطية اجلزائرية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت،  -)(159

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 32 -

معظم هذه الصحف احلزبية كادت أن تكون ذات تأثري يف توجيه الرأي ميكن القول أن 
إال فكرا واحدا، هو حبيث مل تعد الصحف تنشر العام مما خيلق تنوعا وتباينا يف األفكار واآلراء، 

غري أن دخول اجلزائر  .1988أكتوبر  05كان احلال قبل أحداث  فكر وصحافة السلطة كما
عقب أول انتخابات تشريعية دميقراطية حقق فيها حزب اجلبهة اإلسالمية  ئيف حالة طوار

 )حالة الطوارئ(  هذه احلالةسيريتبصدور القانون اخلاص وما أعقبه من لإلنقاذ فوزا ساحقا 
ضي على احلرب السياسية اإلعالمية، حيث أوقفت ق بل كاد يقضيياألمر الذي أدى إىل الت

 متن كانت حكومية، وأيومية الشعب اليت أضحت تابعة حلزب جبهة التحرير الوطين بعد 
زعيم احلزب اإلسالمي " راشد الغنوشي" بسبب نشرها حوار 1992مارس  25إيقافها يف 

النظام العام والتدخل يف ن احلوار يتضمن اإلخالل بأالتونسي،كما أوقف صحيفة النهضة بتهمة 
 ملتابعة قضائية بعد أن قضى مدير املؤسسة ثالثة أيام يف ربشؤون البالد وتعرضت جريدة اخل

 4يف  "عبد القادر حشاين"تصرحيا ألحد قادة حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ لنشرها السجن 
وظف مثله مثل املوظفني جمرد م النتيجة النهائية أن الرجل اإلعالمي حتّول إىل يفو 1992مارس 

   .العموميني مع الفارق أنه ال خيضع لقانون الوظيف العمومي أو يتلقى راتبه الشهري منه

 إذن تلعب الصحافة احلزبية احلرة دورا مهما يف توجيه الرأي العام وتكوين الوعي
ميكن لرغبات ال  السياسي ألنه من خالهلا تتم املمارسة العادية واليومية حلرية الرأي، وبدوا

يف محاية آلية فعالة يف استطاعتها أن تكون  اجلماهري أن تصل إىل السلطات احلاكمة، فهي
سواء من خالل مراقبتها للبىن التنظيمية للدولة وأمهية وعدم تعرضها لالنتهاك  حقوق اإلنسان

ليات صرفها، آو ومصادرها) امليزانية(هذه البين واهلدف من إقامتها، أو من خالل مراقبة املوازنة 
وحجم املبالغ والنسب اليت تصرف على محاية النظام، أو حىت من خالل مراقبة اإلجراءات 

  .احلكومية وتطابقها مع النصوص القانونية والدستورية ومدى مالءمتها ملصلحة الشعب
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 املطلب الثالث

  الرصد واملراقبة

يت متكن منظمات اتمع املدين يعد أسلوب الرصد واملراقبة من بني اآلليات اإلجرائية ال
من رصد  ،املنظمات املدافعة عن حقوق اإلنسان ةغري احلكومية، خاصأو ما يسمى باملؤسسات 

 احلقائق من يويتم هذا بتقص .خمتلف التجاوزات املاسة حبقوق اإلنسان ومراقبة القائمني ا
فعملية . لصدق يف العملخالل مجع املعلومات عن مواقف حقوق اإلنسان وتوثيقها مع توخي ا

الرصد تعين احلصول على معلومات دقيقة وموثقة عن حالة حقوق اإلنسان، اهلدف الرئيسي 
تتم من خالل عملية البحث عن  .تعزيز مسؤولية الدولة عن محاية حقوق اإلنسان امنه

تمع املدين منظمات ا ااملعلومات واليت تتمثل بدورها يف خمتلف النشاطات اليت يقوم ا ناشطو
يف سبيل احلصول على املعلومات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان املدافعة عن حقوق اإلنسان 

بتحديد املشكالت اليت يتم رصدها : تتم عملية البحث عن املعلومات أوال .داخل الدولة
ليجري التحقيق يف العناصر واملعلومات اليت مت مجعها وتقييمها فيما إذا ما كانت تسفر عن 
وجود أو عدم وجود انتهاكات، ألن الكشف عن عدم وجود انتهاكات حلقوق اإلنسان يؤدي 
إىل غلق القضية، وإذا أثبت التحقيق وقوع انتهاك يقوم ناشطوا حقوق اإلنسان باختاذ التدابري 

وثانيا فإن البحث . للحد أو على األقل للتخفيف من هذه االنتهاكات )160(واخلطوات الالزمة
ات عن التجاوزات يتم بإجراء املقابالت اليت توفر لراصد حقوق اإلنسان املعلومات عن املعلوم

املراد احلصول عليها حيث يذهب راصدوا حقوق اإلنسان إىل األشخاص الذين يعتربون 
أنفسهم ضحايا انتهاك ومساع شهادام دون دفعهم أي أموال للشهادة بأي حال من األحول، 

اية هؤالء الشهود بداية من املراحل األوىل للمقابلة ووصوال إىل مع األخذ بعني االعتبار مح

                                                             

مفوضية حقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويـورك جنيـف    07لترتيب على رصد حقوق اإلنسان، سلسلة التدريب املهين رقم دليل ا -)(160
2001 .http://www.amanjordon.org/   
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مرحلة ما بعد املقابلة مبختلف الوسائل، وتنتهي املقابلة بإعداد مالحظات كاملة  اإليصاالت يف
  .ميكنها أن توفر التفاصيل الالزمة لتقرير ما وقع ومىت وقع وأين وقع؟

ملعلومات تتم على مستوى ثالث مبراقبة إىل ما سبق فإن عملية البحث عن ا ةباإلضاف
احملاكم وكيفية سري إجراءات احملاكمة ومراقبة مدى إلتزام القائمني ا باملعايري الوطنية والدولية 

من اإلعالن العاملي  10اخلاصة باحملاكمات العادلة واملنصفة وهذا طبقا ملا تنص عليه املادة 
حلة ما قبل حماكمة املتهم، حيث تؤدي منظمات حقوق تبدأ مراقبة احملاكم مبر. حلقوق اإلنسان

اإلنسان دورا يف الرقابة على إجراءات القبض ومدى مطابقتها للقانون من خالل الزيارات 
املتكررة ألماكن احلجز، وحضور التحقيق للتأكد من سالمة إجراءاته، مث تأيت مرحلة احملاكمة، 

ان من خالل حضور جلسات احملاكم حيث يتجسد دور منظمات الدفاع عن حقوق اإلنس
ويف األخري تأيت مرحلة ما بعد احملاكمة، وتنصب الرقابة . ومراقبة صحة تطبيق القوانني اإلجرائية

يف هذه املرحلة على مدى التزام الدولة مبجموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، ويتم 
  .معاملتهم ذلك بزيارة السجون وتفقد حالة السجناء وكيفية

اجلدير بالذكر أن عملية املراقبة تشمل حىت مراقبة االنتخابات بأنواعها، فيما إذا أجريت 
انتخابات حرة ونزيهة، وتتم هذه الرقابة باحلضور امليداين املباشر لراصدي حقوق اإلنسان 

ات وبعد أن تنتهي منظم. الذين ترسلهم منظمات حقوق اإلنسان إىل مكان إجراء االنتخابات
حقوق اإلنسان من عملية الرصد من خالل البحث عن املعلومات بوسائل متعددة، تأيت املرحلة 
الثانية واليت تتمثل يف عملية التوثيق اليت تعرف على أا عملية التسجيل القانوين والدقيق 
ملختلف الوقائع واألحداث واألدلة املتعلقة بارتكاب فعل خمالف ألحكام قواعد حقوق 

باستخدام خمتلف أدوات التسجيل، وكل ما من شأنه أن يؤكد صحة ما رواه من  )161(ناإلنسا
  .أحداث شاهدها راصدوا ومراقبوا حقوق اإلنسان متثل انتهاك حلقوق اإلنسان

                                                             

  .دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان، املرجع السابق  -) (161
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اهلدف من هذه العملية اإلستناد عليها إلعداد تقارير باالنتهاكات اليت مت رصدها، 
يف تفسريات هذه املنظمات غري احلكومية املدافعة  وللتخلص والتحرر بواسطتها من اإلامات

وبعد إعداد التقارير فإا توزع على خمتلف اجلهات املختصة املعنية . )162(عن حقوق اإلنسان
فمثال، فإن . حبماية حقوق اإلنسان سواء داخل الدولة أو على املستوى اإلقليمي والعاملي

جمال رصد ومراقبة حقوق اإلنسان هي مجع  اخلطوة األوىل يف عمل منظمة العفو الدولية يف
املعلومات املوثوق منها عن سجناء الرأي والضمري وعن السجناء الذين يواجهون التعذيب أو 
اإلعدام وكتابة رسائل تذهب اىل مسؤولني وطنيني ومنظمات دولية أو إىل السجن نفسه يكون 

ذا الصدد كان ملنظمة العفو ويف ه .)163(اهلدف منها إطالق سراح السجني أو حتسني حالته
يف حماكمة نيلسون مانديال وال شك أن  1963الدولية حضور عن طريق مراقبني عنها يف سنة 

منظمة العفو الدولية تعمل بالتنسيق مع املنظمات احلقوقية الوطنية مثلما هو الشأن يف الرابطة 
  . اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 

                                                             

حكومية دون التعامل مع هيئات رمسية يف جمال مجع املعلومات والبيانـات  الدول إىل التعاقد مع منظمات غري  ضيف هذا الصدد تلجأ بع -)(162
وتوثيقها يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته على سبيل املثال فقد تعاقدت حكومة النرويج مع معهد أكادميي هو معهد ميثليسن يف بريجن لكـي  

عونة رمسية للتنمية، وباملثل فإن وزارة اخلارجية األمريكية تصـدر  وضع حقوق اإلنسان يف الدول اليت حتصل من النرويج على ميقدم تقرير عن 
تقريرها السنوي عن أحوال حقوق اإلنسان يف كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة  ويراجع بعد ذلك، التقرير ال بواسطة الكونغرس املكلـف  

  .به فحسب، بل وأيضا بواسطة جمموعات خاصة حبقوق اإلنسان
  .117ايث، املرجع السابق، ص دافيد فورس-)  (163
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 الفصل الثاين

  ؤسساتية حلماية حقوق اإلنساناآلليات امل

مل تتوقف جهود الدولة اجلزائرية يف إجياد آليات حلماية حقوق اإلنسان على املستوى 
اإلجرائي فحسب، بل عملت اجلزائر على إجياد مؤسسات وطنية حكومية وأخرى غري 
حكومية ساعدت على محاية حقوق اإلنسان، سواء على مستوى التصدي لالنتهاكات احلاصلة 

ويقصد باآلليات املؤسسية تلك االس . أو على مستوى اإلسهام يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان
نشأا الدولة أو مسحت بقيامها لكي تضطلع أواهليئات واألجهزة واملؤسسات املتخصصة اليت 

خبة مبهام املتابعة والرقابة يف جمال رصد احلالة احلقوقية يف البالد، وسواء كانت هذه اهليئات منت
غري أن هناك من الباحثني من يرى أن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف  .)164(أو معينة

أنشأا احلكومات بصفة  العامل العريب بصفة عامة، وحتديدا املؤسسات الوطنية احلكومية اليت
ال غري احلكومية العاملة يف جم) املؤسسات( ت، تأخر ظهورها حنو عقدين باملقارنة باملنظماةرمسي

حقوق اإلنسان واليت تأسست يف سبعينيات القرن املاضي، فيما ظهرت املؤسسات الوطنية 
وذلك عندما تأسس الس االستشاري املغريب حلقوق اإلنسان، مث تبعه  1990احلكومية يف عام 

أما من حيث نشأا فترى مجاعة الباحثني أا ظهرت يف ظل . تأسيس عدد من اهليئات املماثلة
أزمات سياسية واجتماعية أحاطت بالبالد، ونتيجة ضغوط شعبية أدت إىل إصدار  ظروف

قرارات تأسيسها مبوجب إرادة سياسية عليا، مما يعين يف أغلب األحيان أا لن خترج يف مواقفها 
وخبصوص النمط  .واحلقائق اليت ستذكرها عن الفلك الذي ستدور فيه سياسات النظام القائم

بق يف الظهور، فيتمثل يف املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اآلخر، وهو األس
 .)165(اإلنسان، وهذا النمط ميلك ميزة اخلربة التراكمية الناجتة عن ظهوره يف وقت مبكر

وتنتمي هذه املنظمات حبكم طبيعتها إىل منظمات اتمع املدين الكثرية االنتشار واليت تتسم 
وتعدد جماالت عملها ونشاطها إذ تشمل كل أنواع وأجيال حقوق  حبيوية كبرية حبكم تنوع

                                                             

(164) -http://www.ikhwanonline.com/article.asp?artld=19738rsecld=343. 
  .210، 209،ص ص املرجع السابقعلى املري، دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف الدول العربية،  -كمال املنويف - )(165
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إىل جانب اهتمامها بفئات ) املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية وحقوق التضامن(اإلنسان 
  ). املرأة، الطفل، العمال، الفالحون وغريهم(خمتلفة 

زة الوطنية اليت تضمن ترتيبا على ما تقدم فإننا نعين باآلليات املؤسساتية، جممل األجه
إىل جانب املؤسسات الوطنية األخرى اليت أوكل إليها العمل . وتكفل حقوق اإلنسان واملواطن

على ضمان تطبيق واحترام النصوص الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان، وميكن التمييز بني نوعني 
سسات الوطنية احلكومية من اآلليات املؤسساتية املكونة هلذا اإلطار، النوع األول ويشمل املؤ

واليت أنشأها النظام احلاكم بناء على مراسيم وقوانني أساسية ويدخل يف عداد هذه الطائفة 
اللجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان، واملرصد الوطين حلقوق اإلنسان وغريها، أما النوع 

ي يف الواقع مؤسسات الثاين فيقتصر على ما يسمى باملؤسسات الوطنية غري احلكومية واليت ه
مستقلة عن احلكومة تعتمد يف وجودها واستمراريتها على اتمع املدين، حىت وإن كان قيامها 

كما سنرى يف .وقرارات إعتمادها يكون من السلطة احلاكمة. ونشوؤها يتم مبوجب قوانني
  .  املبحثني املواليني

 املبحث األول

  ق اإلنساناآلليات املؤسساتية احلكومية حلماية حقو

ملا كانت حقوق اإلنسان وحرياته األساسية هي حقوق يكتسبها مجيع البشر بالوالدة 
محايتها وتعزيزها مها املسؤولية األوىل امللقاة على احلكومات، فقد حرصت اجلزائر مثل  نوأ

إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مبوجب نصوص دستورية  ىباقي دول العامل تقريبا عل
وعلى الرغم من أن  طريقة إنشاء املؤسسة ال . تشريعية وأيضا مبقتضى أوامر ومراسيم وقوانني

تعرب دوما على نوعية وفعالية أداء املؤسسة املنشأة إال أن التجربة أثبتت أن أكثر املؤسسات 
فعالية هي تلك اليت يتم إنشاؤها بواسطة نص دستوري أو تشريعي، أما تلك املنشأة بواسطة 

أمر صادر عن السلطة التنفيذية، فهي أقل فعالية واستقاللية، وهي تعاين من إمكانية مرسوم أو 
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إن مثل هذا اإلسهام . )166(حلها أو خضوعها لضغوطات أخرى متارسها عليها السلطة التنفيذية
الفعلي الذي قامت به اجلزائر ميثل خطوة حنو إجياد أجهزة ومؤسسات وطنية رمسية كآليات 

إنفاذ حقوق اإلنسان وهذا ما جاء به إعالن باريس الذي يدعو فيه حكومات وطنية حلماية و 
الدول األعضاء، إىل املبادرة بإنشاء هذا النوع من املؤسسات املتخصصة بشكل يضمن استقالهلا 
عن الدولة، كما يدعوها أيضا إىل رعايتها ماديا وقانونيا، والتفاعل معها إجيابا فيما تتصدى له 

عات، وما تلعبه من دور يف بسط ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، واجلدير بالذكر من قضايا ونزا
أشاد بالدور اهلام والبناء الذي  1993أيضا أن مؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان الذي انعقد عام 

تؤديه املؤسسات الوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وخاصة بصفتها االستشارية 
ملختصة، ودورها يف عالج انتهاكات حقوق اإلنسان ويف نشر املعلومات لدى إزاء السلطات ا

عموم املواطنني، كما يشجع املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إنشاء وتقوية املؤسسات الوطنية مع 
حق كل دولة أن ختتار  مراعاة املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية، واالعتراف بأن من

أن  13ويف هذا الشأن جاء يف البند . حتياجاا اخلاصة على الصعيد الوطيناإلطار األنسب ال
مع املنظمات غري احلكومية إىل إنشاء الظروف  نالدول واملنظمات الدولية يف حاجة، بالتعاو

املالئمة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لضمان التمتع الكامل والفعلي حبقوق 
جيب مضاعفة اجلهود من أجل إنشاء "نقرأ  34يف البند  .37مث البند  34،36د للبنووفقا اإلنسان 

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ميكن أن تدعم دولة القانون والدميقراطية، والوعي 
 36أما البند ". حبقوق اإلنسان من خالل التدريب والتدريس واملشاركة الشعبية واتمع املدين

ؤمتر يعيد التأكيد على األمهية والدور البناء للمؤسسات الوطنية من أجل ترقية فيؤكد على أن امل
ومحاية حقوق اإلنسان وخاصة يف قدرا االستشارية للسلطات املختصة ودورها يف معاجلة 

 37انتهاكات حقوق اإلنسان، ويف ترويج املعلومات حول حقوق اإلنسان وتعليمها أما البند 
نظمات غري احلكومية ودورها يف ترقية كل حقوق اإلنسان ويف النشاطات فيؤكد على أمهية امل

كما يثمن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان .اإلنسانية على املستويات الوطنية و االقليمة والدولية

                                                             

إىل القول بأن  »Human Rights Watch«أثناء لقائه مبنظمة  »Emile Short«ذهب املفوض الغاين حلقوق اإلنسان  - )(166
االستقاللية، بل حىت الشعور باالستقاللية  أمر جد مهم لضمان فعالية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، لكن يف الوقت نفسه جند أن 

 :للمزيد أنظر املوقع. الء واالعتراف للحكومة القائمةاحلكومات اإلفريقية مل تصل بعد إىل مفهوم االستقاللية، فهم يشعرون بضرورة الو
www.Nrw.org/french/reports,HRC/facteurs.html).  (  
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يف رفع الوعي العام ملسائل حقوق اإلنسان ) NGO" (ح.غ.م"مسامهة املنظمات غري احلكومية 
ومع أنه يقر بأن ). حقوق اإلنسان(التدريب والبحث يف هذا احلقل ويف طريقة التعليم و

املسؤولية األوىل يف وضع معايري حقوق اإلنسان تقع على الدولة فإن املؤمتر يثمن كذلك 
ويف هذا اخلصوص فإن املؤمتر العاملي حلقوق . مسامهة  املؤسسات غري احلكومية يف هذه العملية

و . ر املتواصل والتعاون بني احلكومات واملنظمات غري احلكوميةاإلنسان يؤكد على أمهية احلوا
أن هذه األخرية جيب أن تتمتع باحلقوق واحلريات املقررة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

  .ومحايتها من طرف القانون الدويل
لباب ويف ا 1993إن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املعروف أكثر باسم مؤمتر فيينا لعام 

على أمهية وأولوية الفعل  66املتعلق بالتعاون والتنمية وتقوية حقوق اإلنسان تؤكد يف بنده 
فإا كرست لدعم  67،69،75أما البنود . الوطين والتنمية وحقوق اإلنسان مث يأيت الدور الدويل

ناء هيكل املؤسسات الوطنية ماليا وإنشاء نظام شامل لألمم املتحدة ملساعدة الدول بإنشاء وب
مؤسسي وطين تدعم ما هو قائم من مؤسسات وطنية اليت هلا أثر مباشر على اإلشراف العام 

  .على حقوق اإلنسان واحلفاظ على تطبيق القانون
 83والرقابة، يؤكد يف البند  ذأخريا، نالحظ أن املؤمتر يف العنصر املتعلق مبناهج التنفي

 األدوات الدولية حلقوق اإلنسان، أي االتفاقيات يف على الدول بدمج املعايري كما هي حمتواة يف
التشريعات الداخلية وبتقوية البنيات الوطنية، مؤسسات وأجهزة اتمع اليت تلعب دورا يف ترقية 

يوصي املؤمتر بتقوية نشاطات األمم :" فجاء مايلي 84أما يف البند . ومراقبة حقوق اإلنسان
دول يف املساعدة يف إنشاء ودعم مؤسساا الوطنية لترقية املتحدة وبراجمها لتلبية مطالب ال

احلكومية (كما يشجع املؤمتر على تقوية التعاون بني املؤسسات الوطنية " ومحاية حقوق اإلنسان
لترقية ومحاية حقوق اإلنسان خاصة من خالل تبادل املعلومات والتجارب، ) وغري احلكومية

  ).86البند (ة و مع األمم املتحدة وكذلك التعاون مع املنظمات اإلقليمي
إن مؤمتر فيينا يشجع على عقد لقاءات دورية ملمثلي أو رؤساء املؤسسات الوطنية عرب 
العامل من خالل مركز حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة من أجل فحص الوسائل وطرق 

ة التعاقدية وممثلي كما يوصي املؤمتر ممثلي األجهز) 87بند (حتسني اآلليات وتبادل التجارب 
الدول األطراف يف االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان بأن يستمروا يف اختاذ اخلطوات اهلادفة إىل 
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تنسيق متطلبات التقرير املتعددة والتوجيهات من أجل إعداد تقارير الدول مبوجب اتفاقيات 
مي تقرير واحد شامل ودراسة املقترح القائل بأن تقد (respective)حقوق اإلنسان اخلاصة 

االتفاقية املتخذة من طرف كل دولة سوف جيعل هذه اإلجراءات أكثر فعالية  تحول االلتزاما
  .)167()88البند(ويرفع من أثرها 

يتضح من البنود املذكورة أعاله األمهية اليت أوالها املؤمتر للمؤسسات الوطنية حلقوق 
من خالل تقوية ما هو قائم أو إنشاء ما مل ينشأ وسوءا  )احلكومية منها وغري احلكومية(اإلنسان 

وختصيص ميزانية خاصة هلذه املؤسسات الوطنية، ومطالبة الدول بتهيئة ظروف عملها 
وبتشجيعها على التنسيق فيما بينها وبني املؤسسات الوطنية األخرى مث بينها وبني أجهزة 

  . ومؤسسات األمم املتحدة
اسية املتمثلة يف اهودات احلكومية يف إجياد آليات الواقع أن مثل هذه اخلطوات األس

مؤسساتية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها إمنا تكون مرهونة مبدى 
ما تتمتع به من استقالل حقيقي يف مواجهة الدولة، ومبدى ارتباطها باآلليات أو املؤسسات 

طنية غري احلكومية أو الدولية احلكومية وغري احلكومية، األخرى العاملة يف هذا اال سواء الو
وهذا ما نالحظه من خالل قوانني إنشائها،ونطاق عملها، وصالحياا، مما قد حيد من قدرا 

ولتوضيح الصورة أكثر فإننا سنعرض ثالثة مناذج . على االنضمام إىل عضوية املنتدى الدويل
)  املطلب األول(شارية حلماية وترقية حقوق اإلنسان لثالث آليات مؤسساتية هي اللجنة االست

وهذا كله يف املبحث األول من ) املطلب الثالث(مث الس الدستوري ) املطلب الثاين(والربملان 
الفصل الثاين من الباب األول على أن نعرض مناذج للمؤسسات غري احلكومية يف املبحث الثاين 

  .من نفس الفصل

                                                             

 (167  -) World Conference on Human Rights (Vienna 14 -25 June 1993 ) , General Assembly 
Distr,General A/Conf.157/23.12 July 1993 .p11+p.25. 
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 املطلب األول

  ة االستشارية حلماية وترقية حقوق اإلنساناللجن
جتدر اإلشارة قبل اخلوض يف دراسة اللجنة االستشارية حلماية وترقية حقوق اإلنسان 
التطرق بداية إىل بعض اآلليات املؤسساتية الفاعلة اليت لعبت أدوار ال يستهان ا، ويف ظروف 

نا إىل فكرة أن اللجنة االستشارية وهذا يقود. صعبة، يف الدفاع عن حقوق اإلنسان اجلزائري
لترقية ومحاية حقوق اإلنسان مل تظهر من فراغ، وإمنا نشأت بعد جتارب مؤسساتية عرفتها 

فبمقتضى مرسوم . اجلزائر يف هذا اال، ولعل أوهلا الوزارة املنتدبة املكلفة حبقوق اإلنسان
 الطاقم احلكومي إثر تشكل واملتضمن تعيني 1991جوان  18صادر بتاريخ  91/92رئاسي رقم 

حكومة السيد أمحد غزايل، نشأت هذه الوزارة املعنية حبقوق اإلنسان يف اجلزائر، وأسندت 
مهمتها إىل السيد حممد علي هارون وتعد أول وزارة وهيئة حلقوق اإلنسان يف الوطن العريب، 

وزير وقتئذ وقد حددت صالحيات ال. ظهرت يف ظل حالة الطوارئ اليت عاشتها اجلزائر
وأسندت له جمموعة من املهام كاقتراحه يف إطار السياسة العامة للحكومة عناصر السياسة العامة 
الرامية إىل تطبيق احلقوق املعترف ا للمواطنني يف الدستور والقوانني والتنظيمات اجلاري 

ئات املعنية ومهمة االتصال مع املؤسسات واهلي )168(العمل ا، وضمان هذه احلقوق واحلريات
بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحترامها وترقيتها، وذلك عمال بالقواعد الدستورية يف جمال 
حقوق املواطن وحرياته وفق املعاهدات واالتفاقيات الدولية املرتبطة بذلك، واليت صادقت عليها 

وحتسينها  ومهمة اختاذ إجراء يرمي إىل تشجيع األعمال الضرورية للحق يف احلياة )169(اجلزائر
والالزمة للسالمة املادية واملعنوية للمواطنني، وكذا احترام الرأي وحرية املعتقد والفكر والتربية، 
وترقية احلق يف اإلعالم وحرية اجلمعيات، إضافة إىل محاية األشخاص واملمتلكات بصفة عامة 

بيانا  بإعداد، دوريا، فتلزم الوزير املنتدب حلقوق اإلنسان 91/301من املرسوم  10أما املادة .
عنها على أن يعرض  ععن مدى تقدم تطبيق اإلجراءات املتعلقة بترقية حقوق اإلنسان والدفا

والحظ الكثري من املختصني . نتائج أعماله على رئيس احلكومة وجملس احلكومة وجملس الوزراء

                                                             

  .91/301من املرسوم رقم  01املادة  - )(168
  .من نفس املرسوم 4و 2املادة  - )(169
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ر أي تقرير أن إنشاء وظهور هذه الوزارة كان يف ظل حالة الطوارئ، كما لوحظ غياب صدو
ما جيعل هذه اخلطوة جمرد متويه . منها بشأن وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر يف تلك الفترة

، واالنتخابات 1988وتغطية عن الوضعية املزرية اليت آلت إليها اجلزائر بعد أحداث أكتوبر 
  .احمللية اليت فشل فيها احلزب احلاكم آنذاك واملتمثل يف جبهة التحرير الوطين

ا ثاين مؤسسة ظهرت قبل اللجنة االستشارية وكبديل للوزارة السابق ذكرها هي أم
املرصد الوطين حلقوق اإلنسان الذي أوكلت له مهمة مراقبة وحبث وتقومي جمال احترام حقوق 
اإلنسان، خاصة وأن تلك الفترة كان مفروضا فيها حالة الطوارئ، أحدث املرصد مبوجب 

ويعد من املؤسسات اليت وضع امسها  ،1992فيفري  22خ يف مؤر 92/77مرسوم رئاسي رقم 
، وإحدى مبتكرات احلكومة اليت تصر على البقاء، وأشرف على تنصيب الس األعلى للدولة 

أعضائه الرئيس الراحل حممد بوضياف باعتباره رئيس الس األعلى للدولة، ويتمتع املرصد 
اجتاه السلطة السياسية، ألنه يتم اختيار معظم  الوطين، من الناحية التنظيمية باستقاللية

من قبل مؤسسات ومجعيات حقوق اإلنسان مع مراعاة حضور العنصر السنوي،  )170(أعضائه
وهو موضوع إىل جانب رئيس اجلمهورية حامي الدستور وحريات املواطنني األساسية وليس 

قوق اإلنسان، إىل جانب إن املهمة األساسية للمرصد تربز عند املساس حب. حتت مسؤوليته
كما قام املرصد  )171(إعداده التقارير وتقدميها إىل رئيس اجلمهورية مدعمة باألرقام والوثائق

الوطين بعقد العديد من امللتقيات يف خمتلف ااالت ذات الصلة حبقوق اإلنسان كاإلعالم، 
أن توكل له مهمة ما يلحظ واسم املرصد يعرب عن نية املشرع يف . إخل... املرأة، البيئة، الصحة

من االنتهاكات ورصد ومتابعة وضعية حقوق االنسان مث رفع تقرير بشأا اىل السلطات العليا 
ممثلة يف رئيس الس األعلى للدولة مث رئيس الدولة الذي أصبح رئيس اجلمهورية بعد 

  .1995االنتخابات الرئاسية التعددية األوىل سنة 

                                                             

يعني أعضاء املرصد ملدة أربع سنوات جيدد نصفها كل سنتني، وخيتار األعضاء من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس، أما متويله فهو على عاتق  -)170( 
  .أموال الدولة

، رسالة ماجيستري، جامعة اجلزائر، )ومحاية حقوق اإلنسان ةاللجنة الوطنية االستشارية لترقي(ية اإلنسان باجلزائر غريب عزوز، ترقية ومحا -)(171
 .161، ص 2005/2006
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قتضى أحكام قانونه األساسي اجلهة الرئيسية حلماية حقوق يعترب املرصد الوطين مب
اإلنسان على املستوى الوطين، وذلك باستقبال املواطنني واالستماع هلم بعرض شكاويهم يف 
شكل شكاوى مكتوبة ترسل عن طريق الربيد أو بتقدمهم مباشرة أمام املؤسسة خالل أيام 

صد واليت تتكفل جبمع شكاوى املواطنني السيما االستقبال إىل اخللية املختصة على مستوى املر
  .تلك املسائل املرتبطة  باحلقوق األساسية واحلريات العامة

إىل  1993من  ةقام املرصد منذ إنشائه بإعداد ونشر تقارير سنوية خالل الفترة املمتد
 إىل رئيس رمن القانون األساسي، ومت تبليغ هذه التقاري 06طبقا ألحكام املادة  1998

اجلمهورية ورئيس الس الشعيب الوطين، وتصف هذه التقارير وضعية حقوق اإلنسان يف 
اجلزائر، وميكن أن تعترب مؤشرا عن التطور الذي شهدته البالد يف جمال محاية حقوق اإلنسان 
وترقيتها، واحتوت تقاريره على مقدمة تناولت تطور حقوق اإلنسان يف اجلزائر وعلى جزئني 

ويتناول موضوع املساس باحلق يف احلياة وأمن وممتلكات " محاية حقوق اإلنسان"ان األول بعنو
األشخاص، واجلزء الثاين يدور حول ترقية حقوق اإلنسان كما يعرض خمتلف األعمال اليت قام 

  .))172ا واحتوت تقاريره أيضا على خامتة تتضمن التوصيات اليت يعتربها املرصد ضرورية
وطين حلقوق اإلنسان بظروف نشأته واليت تزامنت مع الفترة املأساوية لقد تأثر املرصد ال

اليت عاشتها اجلزائر من عنف مسلح وإرهاب، وأشار يف تقريره السنوي األول إىل اضطراره، 
نتيجة الوضع املتأزم، إىل تركيز جهوده على حق املواطنني يف احلياة واالنعكاسات املترتبة يف 

 .)173(اإلجراءات األمنية والتشريع االستثنائي الذي يقتضيه الوضعجمال حقوق اإلنسان على 

وقد سارت التقارير السنوية الالحقة للمرصد يف نفس خطى التقرير السنوي األول بالتماس 
األعذار للقوانني االستثنائية باعتبارها قوانني مالئمة ملكافحة اإلرهاب والتخريب كما أا 

بوسائل قانونية قصد مواجهة وضعية استثنائية والتركيز على تستجيب حلاجة الدولة بالتزود 

                                                             

ين حلماية واليت يترأسها املندوب الوطين حلماية الطفولة اليت يترأسها املندوب الوط ةإىل جانب هذه املؤسسات توجد اهليئة الوطنية حلماية الطفول - )172(
القيام :من خالل الطفولة الذي يتم تعيينه من قبل رئيس اجلمهورية ، من بني الشخصيات الوطنية ذات اخلربة واالهتمام بالطفولة مهمته ترقية حقوق الطفل 

   تشجيع البحثوبكل عمل يكون القصد منه التوعية حبقوق الطفل 

 طنية حلقوق اإلنسان يف العامل العريب، على املوقععبد اهللا خليل، تطور املؤسسات الو –حمسن عوض  - )(173
www.pogar.org/publication/boots/human rights/arabnri05a.pdf. 
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أعمال العنف واإلرهاب الصادرين عن اجلماعات اإلرهابية املتطرفة والنقد اخلفيف لتجاوز 
إىل  1998هذا وقد أشار املرصد يف تقريره الصادر يف النصف الثاين من عام . سلطات األمن

منظمات حقوق اإلنسان يف أضعاف األرقام اليت أشار قضايا االختفاء القسري واليت تناولتها 
مارس سنة  25مؤرخ يف  01/71مبوجب مرسوم رئاسي رقم  2002إليها، وقد مت حله عام 

  .ليحل حمله كيان تنظيمي آخر 2001
مت إنشاء هيئة إدارية غري قضائية  1996لإلشارة فإنه يف هذه األثناء وحتديدا يف سنة 

وهكذا مت إلغاء كل من هيئيت وسيط  . يتم حلها يف ظروف قياسيةتسمى بوسيط اجلمهورية مث
واملرصد الوطين حلقوق اإلنسان ودجما يف اللجنة الوطنية االستشارية حلماية  )174(اجلمهورية

 25/03/2001املؤرخ يف  01/71وترقية حقوق اإلنسان املستحدثة مبوجب املرسوم الرئاسي رقم
ليت صادقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة واليت تسري وجاء هذا امتثاال ملبادئ باريس ا

على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مما يعرب بشكل ال لبس فيه عن عالقة التأثري والتأثر بني 
أصبحت مبادئ . اآلليات الوطنية والدولية كما هو موضح يف الفصل الثالث من هذا الباب

ويف سنوات قليلة فقط، أصبحت . يد الداخلي أو الدويلباريس واقعا حتميا سواء على الصع
هذه املؤسسات تعد من بني أهم الفاعلني يف جمال حقوق اإلنسان وترقيتها وإحدى اآلليات اليت 
تستقطب العديد من األصوات، ووسيلة فعالة للكشف عن حاالت اخلروقات والتجاوزات، 

يتضح أن طبيعة هذه املؤسسة املتمثلة . عموميةومن مث رفع التوصيات املالئمة بشأا للسلطات ال
جهاز ملراقبة وتقييم كل ما  يف اللجنة الوطنية االستشارية حلماية وترقية حقوق اإلنسان أا

يتعلق حبقوق اإلنسان يف اجلزائر، وهي مؤسسة مستقلة، تتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية 
تور واحلريات األساسية للمواطنني، للجنة دور توضع حتت رعاية رئيس اجلمهورية حامي الدس

                                                             

وتسمى وساطة اجلمهورية تساهم  تأسيس هيئة طعن غري قضائية 1996مارس  23املوافق ل  113-96تضمن املرسوم الرئاسي رقم  ) (174
ح هلا يف محاية حقوق املواطنني وحريام ويف قانونية سري املؤسسات واإلدارات العمومية، وختول صالحيات املتابعة والرقابة العامة اليت تسم

أنه وقع ضحية غنب بسبب بتقدير حسن عالقات اإلدارة باملواطنني ، إذ بواسطتها ميكن ألي شخص طبيعي، استنفد كل طرق الطعن ويرى 
وهنا يتوىل وسيط اجلمهورية مهمة إعداد تقارير يرفعها إىل رئيس اجلمهورية يقترح . خلل يف تسيري مرفق عمومي أن خيطر وسيط اجلمهورية

يف إطار حماربة البريوقراطية  فيها التدابري والقرارات اليت ينبغي اختاذها ضد اإلدارة املعنية أو موظفيها املقصرين، وهكذا يدخل إنشاء هذه اهليئة
  .167ملزيد من املعلومات أنظر ناصر لباد ، املرجع السابق،ص /يف بعض األحيان من جهة تعسف اإلدارة فيما خيص حقوق املواطن
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وتنطوي اللجنة . استشاري ودور اإلنذار املبكر يف امليادين املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اجلزائر
  :يلي يف ما لعلى مهام عديدة تتمث

ترقية حقوق اإلنسان يف اجلزائر طبقا للمبادئ املتضمنة يف اإلعالن العاملي حلقوق  -1
  .اإلنسان

مراقبة وتقييم تطبيق األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور  -2
  .ويف القوانني والنظم الوطنية، واملنصوص عليها يف االتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر

  .القيام بكل مسعى حني تالحظ مساسا حبقوق اإلنسان وحني تبلغ بذلك -3
الم واالتصال االجتماعي من أجل ترقية حقوق القيام بكل عمل للتوعية واإلع -4
      .     اإلنسان

ترقية البحث والتربية والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أطوار التكوين ويف  -5
  .األوساط االجتماعية واملهنية

دراسة التشريع الوطين وإبداء اآلراء فيه، عند االقتضاء، قصد حتسينه يف ميدان  -6
  .نحقوق اإلنسا

تقدمها اجلزائر إىل أجهزة األمم املتحدة وجلاا  املشاركة يف إعداد التقارير اليت -7
  .املختصة وإىل املؤسسات اجلهوية طبقا اللتزاماا االتفاقية

تطوير التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان مع أجهزة األمم املتحدة واملؤسسات  -8
  .غري احلكومية الوطنية والدولية اجلهوية الوطنية املماثلة وكذا مع املنظمات

القيام بنشاطات الوساطة يف إطار عهدا لتحسني العالقات بني اإلدارات العمومية  -9
  .واملواطنني

  .إعداد تقرير سنوي عن وضع حقوق اإلنسان يرفع إىل رئيس اجلمهورية -10
ع إضافة م 1993يالحظ أن معظم هذه املهام هي مهام أشار إليها إعالن فيينا لعام 

مسألة التعاون ما بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية ومسألة التنسيق فيما بني املؤسسات 
الوطنية للدول املختلفة مث التنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسات 

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 46 -

رامة كما أن اللجنة مل تقم بأي من هذه املهام حسب تقرير منظمة الك. اإلقليمية والدولية
  .والوارد تفصيال يف الفصل الثالث أدناه

هذا وتتكون اجلمعية العامة للجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان من 
أعضاء يعينهم رئيس اجلمهورية خيتارون من بني املواطنني املعروفني باهتمامام بالدفاع عن 

وتقوم اللجنة بنشر تقرير .ا أربع سنواتحقوق اإلنسان وحبماية احلريات العامة لعهدة مد
سنوي وتقارير حبث واستقصاء، وجملة فصلية حلقوق اإلنسان حتتوي ثالثة أجزاء، إضافة إىل 
نصوص وثائق، معلومات عامة ومقاالت خاصة ومعرضا للصحافة حيتوي مقاالت حبث 

ومة مكلفة ومعلومات عامة تتعلق بوضعية حقوق اإلنسان كما وضعت اللجنة مصلحة للمدا
  .باستقبال ودراسة مطالب وتظلمات املواطنني، ومركزا للتوثيق موجه للجمهور

وهو يتعلق باللجنة  2009جويلية سنة  27صدر يف  04-09وللعلم فإن األمر رقم 
مؤرخ يف  263- 09كما صدر مرسوما رئاسيا رقم . الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان

اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها، يتعلق مبهام  2009أوت  30
وجاء هذا األمر واملرسوم امتثاال ملا فرضته اللجنة . وتشكيلها وكيفيات تعيني أعضائها وسريها

الدولية للتنسيق ما بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من سحب االعتماد حسب ما جاء 
ص (كما هو موضح يف الفصل املوايل أدناه ) 175(يس اللجنةيف مراسلة اللجنة الدولية إىل رئ

195-161.(  

 املطلب الثاين

  الربملان
ميارس الربملان، باعتباره ممثل إرادة الشعب واملعرب عن طموحاته وانشغاالته، مهمتني 

ومن خالل الصالحية التشريعية فإن . أساسيتني تتمثالن يف املهمة التشريعية واملهمة الرقابية
وقد أكد . ان يفترض فيه أن يكون فاعال أساسيا يف إنشاء وتطوير ومحاية حقوق اإلنسانالربمل

                                                             

كما . 03ص. قسنطيين، سنرفع نسخا عن تقاريرنا لبوتفليقة اىل اللجنة الدولية: بعنوان 2009ماي  18عن جريدة اخلرب، االثنني  - )(175
. 2009أوت  27مؤرخ يف  04-09األمر رقم  2009أوت  30املوافقة ل  49العدد / تضمنت اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

  .، املتعلقني باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان2009أوت  30مؤرخ يف  263- 09وتضمنت  املرسوم الرئاسي رقم 
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الدستور اجلزائري على أن االس املنتخبة وعلى رأسها الربملان تعد مكانا ملشاركة املواطنني يف 
رادة تسيري الشؤون العمومية، لذلك ال ميكن إنكار أن الربملان يشكل آلية أساسية للتعبري عن اإل

وحاميا حلقوقهم خاصة يف   العامة وبالتايل التعبري عن حقوقها، مما جيعله مسؤوال أمام املواطنني
  .النظم الدميقراطية

حسب نظام كل (ملا كان الربملان مؤسسة دستورية سياسية مكونة من جملس أو جملسني 
ع هذا اموع يتألف كل واحد منها من عدد مرتفع من األعضاء، فإنه جيب أن يتمت) دولة

ويف آن آخر جيب . بسلطات تقريرية متفاوتة األمهية، كما جيب أن يشكل ثقال مقابال للحكومة
أن يكون مستقال يف ممارسة سلطاته، ويكمن استقالله أساسا يف طريقة اختيار أعضائه، ألن 

واقعة أن الربملانيني الربملان ينشأ يف األصل لتمثيل املواطنني والتعبري فعليا عن اإلرادة الشعبية، ف
هم منتخبون من طرف الشعب، تسبغ عليهم استقاللية واسعة إزاء احلكومة، من ناحيتني، أوال 

وثانيا، يوفر . ألم ليسوا مرتبطني باحلكومة، ال من حيث عزهلم وال من حيث تنصيبهم
شعب، فكلما االنتخاب للربملانيني اعتبارا شخصيا كبريا يف نظام سياسي يرتكز على سيادة ال

كان التمثيل مباشرا كلما استطاع ممثل الشعب أن يزعم مشروعيا جتسيده إلدارة 
  .)176(املواطنني

إن الربملانيني أقرب من مصدر السلطة، من الوزارة، واستنادهم إىل الناخبني يسمح هلم 
ني، بالتصدي للحكومات، مما يضاعف أمهيتهم، واملفارقة واضحة، ففي الربملانات ذات الس

) الغرفة الثانية(منتخبا باالقتراع املباشر والس الثاين ) الغرفة األوىل(إذا كان الس األول 
منتخب باالقتراع غري املباشر، فإن الس األول يكتسب قدرا أكرب من االعتبار والتأثري، ويبقى 

) ردات االجنليزيكمجلس اللو(الس الثاين املعني أو املنتخب على درجتني أو حىت وراثيا 
لسعي وراء محاية إرادم وا ندوره هش وهامشي، وهذا ينعكس على متثيل املواطنني والتعبري ع

  . حقوقهم وحريام
إضافة إىل ما سبق فإن استقاللية الربملان حيال احلكومة تظهر من خالل الوضعية 

حلصانة النيابية، واليت الشخصية للربملانيني، فبعدهم عن املالحقات القضائية بفضل منظومة ا

                                                             

  .112، ص املرجع السابق، )األنظمة السياسية الكربى(ملؤسسات السياسية والقانون الدستوري موريس دي فارجيه، ا -)(176
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ميكن أن متارسها احلكومة ضدهم وبسبب أعمال حصلت ضمن تفويضهم، خطابام، آرائهم، 
هذه االستقاللية حتميهم وتقويهم وجتعلهم أكثر تعبريا لإلرادة الشعبية ومن مث . اخل...تصويتهم

  .محاية حقوقهم وحريام
تقاللية الربملان عرب إجراءات جتهد هذا بالنسبة ألعضاء الربملان، أما بالنسبة الس

نفسها لتضعها حتت رقابتها وذلك لكبح تطور الربملانات ومن بينها، الدورات ات احلكوم
النيابية، حيث حاولت احلكومات يف البداية أن متلك وحدها حق دعوة الربملان لالنعقاد، وهذا 

هذا اال وممارسته  لقراراته بشكل  لتختزل تأثريه بدعوته أقل ما ميكن، غري أن حرية الربملان يف
دى إىل منظومة مرنة إىل حد فعلي من شأنه إعاقة احلكومة باعتباره سيد جلساته، وهذا ما أ

عرب آلية الدورات املختلفة من اجللسات، واليت أصبح الدستور حيدد مدة ووترية كبري، 
إطار الدورات العادية  دورة أو دورتني يف السنة وتسمى دورات عادية، وخارج(الدورات، 

). ميكن أن يدعى الربملان لعقد دورات استثنائية تدعو إليها احلكومة أو عدد معني من النواب
وحتكم الربملان يف جلساته جيعله السيد وأن احلكومة ليست إال منفذا ملا يسنه من قوانني يسعى 

  . من ورائها إىل حتقيق مصلحة املواطنني وحقوقهم وحريام
النسبة للمناقشات واالقتراع فإا وحىت تكون مستقلة، يتعني أن يكون الربملان سيد أما ب

جدول أعماله، وأن حيق ألعضائه املبادرة بتعديل النصوص اليت يناقشوا، وأن يكون االقتراع 
فإذا كانت احلكومة هي اليت حتدده فإا تتجنب كل املناقشات اليت تزعجها وال ترضيها، . حرا

نع مناقشة واقتراع القوانني اليت ال تعجبها، واحتكار احلكومة املبادرة ومنع التعديالت كما مت
  .نه إعطاءها نفوذا قويا على الربملاناتأمن ش

أما خبصوص أمهية القرار الربملاين، فيجب أن يكون الربملان مستقال يف اختاذ القرار، 
ومة من شل مفعوله، أما على صعيد حبيث ينبغي أن يكون القرار حقيقيا وأن ال تتمكن احلك

صالحيات الربملان وأمهيتها، فيجب أن يتمكن الربملان من تكوين ثقل مقابل احلكومة، ويتم 
ذلك بامتالكه صالحيات واسعة وإال فلن يكون إال واجهة، كأشباه الربملانات يف األنظمة 
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وز الربملان على السلطة ترغب يف أن حي ةحىت أن نظرية الدميقراطية الليربالي )177(التسلطية
  .األساسية، وأن تكتفي احلكومة بتطبيق القوانني اليت يصوت عليها الربملانيون

يشكل الربملاين وسيطا بني ناخبيه واحلكومة، فيتدخل لصاحلهم لدى احلكومة، ويلفت 
الفردية انتباه الوزراء للظلم أو التعسف أو عدم مالئمة قرارام، وعليه فإن التعبري عن املطالب 

الربملاين يؤدي  وذا يكون) الربملان(ومواقف املواطنني وشكاويهم، يتم عرب القناة الرئيسية 
تدافع عن احلريات العامة  - )التشريع، الرقابة(إىل جانب الصالحيات األخرى - وظيفة خدماتية 

ساحة « واحلقوق اجلوهرية للمواطن وينعت الفقيه الفرنسي موريس دي فارجيه الربملان بأنه
املعارضة واألغلبية، أنه املنصة العامة حيث يتم التعبري  سجال دائم بني املواطنني واحلكومة، بني

  .)178(»عن املطالب واالختالفات
بكل قناعة وتصميم يف الدخول يف   1989وانطالقا مما سبق فقد شرعت اجلزائر منذ 

ذلك الدخول يف اقتصاد السوق عهد جديد هو عهد التعددية احلزبية والتخلي عن األحادية وك
واالبتعاد عن االقتصاد املخطط أو االشتراكي مع حماولة الشروع يف البناء الدميقراطي التعددي 

حيث . والعمل على ازدهار وترقية حقوق املواطن اجلزائري وحرياته السياسية واإلعالمية
فة ثانية تعرف مبجلس أنشأت إىل جانب الغرفة األوىل ممثلة يف الس الشعيب الوطين غر

دستورية حكومية، دور حيوي باعتباره املمثل  ةوأصبح للربملان اجلزائري، كمؤسس األمة
ولعل املسامهة الربملانية يف هذه العملية . يف عملية ترقية ومحاية حقوق اإلنسان الشرعي للشعب،

ت وطموحات تتم بواسطة عمليات التشريع والرقابة على أعمال احلكومة والتحسس لتطلعا
الشعب، وحل مشاكل املواطنني مع اإلدارة العامة املركزية واحمللية، حيث يؤدي الربملان يف هذا 
اال دور الوسيط واحلامي لدى اإلدارة العامة لتبليغ انشغاالت ومشاكل املواطنني واملسامهة يف 

لغرفتني مبا فيها جلنتا ومن جهتها تعمل اللجان الربملانية الدائمة يف كل من ا )179(تصور حلوهلا
احلريات بالس الشعيب الوطين وجلنة حقوق اإلنسان مبجلس األمة بالدراسة املعمقة واليقظة 
للنصوص التشريعية ومنها املنظومة القانونية املتعلقة بنظام االنتخابات واألحزاب والتوسيع يف 

                                                             

  .116ص  نفسه،املرجع  - )(177
  .119ص  سابق،الرجع امل للمزيد أنظر موريس دي فارجيه، - )(178
  .50، ص 2004ين، العدد السادس، اجلزائر، الربملان وعملية ترقية ومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر، جملة الفكر الربملا لزهاري بوزيد، - )(179
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ائي وذلك دف التأكد من حق التقاضي أمام جهات القضاء اإلداري واملدين والتجاري واجلن
مسألة احترام حقوق اإلنسان واملواطن، كما أن هلا سلطات دستورية الستدعاء أعضاء احلكومة 
لتبليغها انشغاالا ومالحظاا وتساؤالا وطلب الرد عليها قبل عرض النص على اجللسات 

 الربملان اجلزائري هذا ويعود الفضل إىل. )180(العامة العلنية للمناقشة واختاذ موقف بشأا
بالتعاون مع احلكومة يف إجياد منظومة قانونية كاملة وفعالة لنظام االنتخابات يف الدولة واحلرص 
على ترقية املشاركة االنتخابية للشعب وجعلها تتم باستمرار يف كنف املمارسة الدميقراطية 

يكفي التدليل على ذلك بأن التعددية مع مالحظة نقص الشفافية و الرتاهة واملشروعية أحيانا و
التعديل األخري الذي وقع على القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات كان مببادرة من 

وذلك إلعطائه  2003الربملان ومت التصويت واملصادقة عليه من طرفه يف دورته اخلريفية لسنة 
  :املزيد من ضمانات الشفافية واملصداقية حيث مت النص على

شح أو حزب سياسي مشارك يف االنتخابات طلب نسخة من القائمة حق كل متر -
 .االنتخابية البلدية واستالمها

 .تعزيز ضمانات حياد اإلدارة العامة ومؤطريها يف مكاتب االقتراع -

إلغاء مكاتب التصويت اخلاصة واملعدة سابقا لتصويت أفراد اجليش الوطين الشعيب  -
وجب هذا التعديل ميارسون حقهم االنتخايب وأسالك األمن الوطين، الذين أصبحوا مب

 .مباشرة أو بواسطة الوكالة االنتخابية

 .تعزيز إجراءات الطعون القضائية وتطويرها وغريها -

ميارس الربملان اجلزائري بقوة الدستور، وباستمرار، بعض الصالحيات والوسائل الرقابية 
اسة العامة للحكومة ودراسة على أعمال احلكومة كمناقشة خمطط احلكومة، ودراسة السي

قوانني املالية والتصويت واملصادقة عليها، توجيه األسئلة الكتابية والشفوية ألعضاء احلكومة، 
واستجواا وكذا تشكيل جلان التحقيق الربملانية وذلك كله دف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان 

  .اجلزائري املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية

                                                             

  . 51املرجع نفسه، ص  -)(180
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متثيل ومسامهة الربملان يف كافة املؤسسات الدستورية واالس الوطنية املختصة ولعل 
برعاية وترقية ومحاية حقوق اإلنسان ومنها الس الدستوري واللجنة الوطنية االستشارية 
واستشارته يف أحيان كثرية من رئيس اجلمهورية يف بعض القضايا الوطنية اهلامة واحلساسة، 

ربملان اجلزائري يشكل أحد اآلليات املؤسساتية حلماية وترقية حقوق اإلنسان لدليل على أن ال
واملواطن اجلزائري، ألنه هو املفترض فيه أن يكون ممثل الشعب الشرعي واحلارس األمني ملصاحل 

  .وهذا حسب ما تؤكده النصوص الدستورية على األقل. اتمع والدولة

 املطلب الثالث

  الس الدستوري
لس الدستوري من املؤسسات الرمسية احلكومية الضرورية حلماية الدولة من يعد ا

القوانني املتناقضة ومنع تفكك اتمع من أي اختالالت يف منظومته التشريعية ويتم ذلك عن 
طريق مراقبة دستورية القوانني  ووضع حدود على تطرف األغلبية الربملانية وقد نص عليه 

يف الباب الثالث منه، واخلاص بالرقابة واملؤسسات االستشارية،  1996ة الدستور اجلزائري لسن
ومل ينص عليه يف الباب الثاين، الفصل الثالث واخلاص بالسلطة القضائية وهذا يؤدي للتساؤل 

  هل هو جهاز قضائي أم أنه سياسي أم أنه جهاز جيمع بينهما؟. الس  عن الطبيعة القانونية هلذا
أن املشرع الدستوري اجلزائري تعمد يف عدم إضفاء الصفة القضائية ميكن القول على 

املؤسسة، بعدم النص عليه ضمن السلطة القضائية، مما جيعل الكثري من احملللني   البحتة على هذه
يعتربها مؤسسة سياسية مهمتها مراقبة مدى دستورية القوانني و تنتهي بآراء وقرارات، ودورها 

القانون من خالل فرض احترام التسلسل اهلرمي للقواعد القانونية مما  رئيسي يف تثبيت دولة
وعلى حد قول الفقيه الفرنسي موريس . يضمن محاية حقوق وحريات األفراد إىل حد كبري

ويرى البعض أن تكليف " إن دولة القانون هي بالضرورة دولة حقوق اإلنسان"ديفارجيه 
رقابة، إحدامها سابقة وتكون على القوانني العضوية، ي بنوعني من الرالس الدستوري اجلزائ

تكسبه الطابع السياسي وأخرى الحقة وتكون على القوانني العادية وهنا يكون الس 
ومن هذا املنظور فهذه املؤسسة ليست يئة سياسية حبتة وال هي . الدستوري ذو طابع قضائي

هاز، ويف هذا اخلصوص يرى الفقيه الفرنسي يئة قضائية، مما يتعذر معه حتديد طبيعة هذا اجل
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موريس ديفارجيه أن الس الدستوري هو مبثابة حمكمه سياسية عليا مكلفة برقابة دستورية 
أن تعبري حمكمة سياسية أو قضاء سياسي يعرب عن الصفة الغامضة "القوانني، ويضيف قائال 

ثر من ذلك ألهداف سياسية، وأك ةله وظائف قاضي ولكنه يتدخل يف مواد سياسي .للمؤسسة
  .)181("على أعضائه أن يتمتعوا باستقالل القضاة ولكن تعينيهم سياسي

من زاوية ثانية فإن بعض احملللني السياسيني اجلزائريني يعتربون الس الدستوري هـو  
جملس سياسي تشترك يف اختيار أعضاء تشكيلته مجيع السلطات يف الدولة، سـواء يف ذلـك   

و إضافة إىل ما سبق فإن هناك قسما . أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية ةيذيالسلطة التنف
الدستوري يف النظام اجلزائري نوعا من أنواع القضاء من خـالل   سآخر من الكتاب يعترب ال

صالحياته واختصاصاته أما من حيث تكوينه وإنشائه فهو جهاز سياسي ارتبطت به مهمة رقابة 
  .)182(اننيدستورية القو

وملا كان يعتذر على األفراد االتصال املباشر بالس الدستوري عن طريق إخطاره 
لضمان احترام حقوقهم وحريام، فإن اآللية الوحيدة لفرض االحترام للحقوق واحلريات 

ويف حالة تدخل . الفردية، تتمثل يف الرقابة عن طريق احترام التسلسل اهلرمي للقاعدة القانونية
لس يف هذا اإلطار فإنه يسهر على مطابقة تلك النصوص مع الدستور، وليس من اختصاصه ا

  .التدخل يف حتديد الشروط اخلاصة مبمارسة احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني
يساهم الس الدستوري يف الدفاع عن حريات األفراد، ويتحول من مدافع عن السلطة 

احلريات الفردية،   إىل مدافع عن) از له صفة السلطة العامةذلك ألنه يف األساس جه(العامة 
فهو من جهة حينما ميارس رقابته فإنه حيمي املواطنني من تعسف املشرع ومن جهة أخرى 

املؤرخ  08-01ويتبني هذا من قراره رقم . يساهم يف محاية حريات األقلية الربملانية أي املعارضة
مكرر املتعلقة بترقية  31ل الدستوري األخري حول املادة فيما خيص التعدي 2008نوفمرب  7يف 

حقوق املرأة وتوسيع حظوظ متثيلها يف االس املنتخبة، معتربا ذلك مستمد من املطلب 
من ديباجة الدستور اليت تقضي بأن تبىن مؤسسات الدولة حتما  8 الدميقراطي املذكور يف الفقرة

                                                             

   .245، ص موريس دي فارجيه ، املرجع السابق -)181(
   .119ص  ،2009، 4انني، جملة املفكر، جامعة بسكرة، العدد، الس الدستوري ومبدأ الرقابة على القوحسني فرجية-)182(
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يف تسيري الشؤون العمومية وحتقيق العدالة االجتماعية  على مشاركة مجيع املواطنني واملواطنات
من خالل رأيه الذي أبداه خبصوص عدم دستورية  )183(واملساواة وحرية الفرد واجلماعة

 كاشتراط اجلنسية اجلزائرية األصلية يف زوجة رئيس اجلمهورية، معتربا أن هذا الشرط انتها
ه املشرع بدوره املتمثل يف جتسيد حقوق حلقوق اإلنسان وذهب إىل أكثر من ذلك، عند تذكري

واملتعلق مبدى  1997مارس  6الصادر بتاريخ  1األفراد وحريام، حيث جاء يف رأيه رقم 
أن نشاط املشرع، "مطابقة األمر اخلاص بالقانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية للدستور 

جيب أن يتضمن املمارسة ) عيةالفردية واجلما(وخاصة، يف ميدان حقوق وحريات األفراد  
كما ذهب إىل القول أيضا أن اهلدف من " الفعالة للحقوق واحلريات املعترف ا يف الدستور

القانون هو تطبيق املبادئ الدستورية وذلك عن طريق وضع إجراءات وطرق ممارستها وليس 
هل كل ما : لكن السؤال الذي يطرح نفسه. اهلدف وضع حدود هلا وإفراغها من حمتواها

يعرض على الس الدستوري إلبداء الرأي فيه يساهم فعال يف الدفاع عن حريات األفراد 
   .وحقوقهم؟

لإلجابة عن هذا السؤال تبني يف دراسة للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
تقول فيها أن تعديل الدستور يف  "Année 2008: encore une regression" :حتت عنوان

والذي أبدى خبصوصه الس الدستوري رأيا باملوافقة كونه ال ميس حبقوق  2008نوفمرب  12
كان من أجل الوصول . وحريام والذي صادق عليه الربملان بغرفتيه بأغلبية ساحقة داألفرا

ويف هذا مساس مببدأ أساسي من مبادئ . اليت تلغي التحديد الزمين 74فقط إىل تعديل املادة 
      .)184(ية وحقوق اإلنسانالدميقراط

خنلص إىل القول بأن اآلليات املؤسساتية احلكومية ميكن أن تلعب دورا كبريا يف ترقية 
التنفيذية (ومحاية حقوق اإلنسان واآلليات الثالث اليت مت تطرق إليها متثل السلطات الثالث 

                                                             

   .5، ص 16/11/2008خ ، بتاري63اجلريدة الرمسية، العدد  -)183( 
: ملزيد من املعلومات أنظر دورية الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان واليت يقول فيها كاتب املقال ما يلي -) 184) 

La gravite de la situtaion reside dans le fait que la société en général, le citoyen Algérien, 
en particulier à été exclu de ce choix, le pouvoir préferant assurer le vote d’un 
parlemement mal élu à l’éxpression réferendaire du citoyen … la reforme de la// 
//constitution est une question nationale. priver le citoyen du droit de regard et du pouvoir 
de décision sur des questions qui engagent son avenier, c’est violer sa conscience et 
bafouer sa dignité de citoyen" Périodique de la LADDH, 1 er trimestre 2009, PP18-19. 
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اصاا ويفترض أن وكل واحدة منها تعمل يف إطار صالحياا واختص) والتشريعية والقضائية
يكون هناك تنسيق بينها كما دعا إىل ذلك مؤمتر فيينا حلقوق اإلنسان وكما تبني ذلك مبادئ 

إذا كان حال هذه اآلليات كما هو معروض، فكيف األمر بالنسبة لآلليات . 1991باريس لعام 
    .املؤسساتية غري احلكومية؟

  املبحث الثاين

  حلماية حقوق اإلنسان اآلليات املؤسساتية غري احلكومية

كان لظهور الكثري من اجلماعات احلقوقية ضمن منظومة اتمع املدين وهيئاته األهلية، 
واليت طرحت بقوة مطالب اإلصالح السياسي الشامل، أن بدأت الدولة يف البحث عن أساليب 

لتطوعي يف للتصدي ملثل هذه الضغوط، ففتحت اال واسعا أمام احلركات اجلمعوية، والعمل ا
خمتلف امليادين، وعلى وجه اخلصوص منظمات حقوق اإلنسان الوطنية غري احلكومية مبفهومها 
الواسع، و مبقتضى هذا اال يستطيع املرء أن يقول أن أية جمموعة ميكن أن تسمى جمموعة 
 .حقوق اإلنسان عندما تصبح مهتمة بقضية تتعلق حبقوق اإلنسان املعترف ا وطنيا ودوليا

وهكذا فإنه عندما تصبح نقابة عمالية نشطة يف جمال حريات وحقوق اإلنسان، فإنه ميكن 
القول أن مثل هذه اموعة قد أصبحت مجاعة ضغط حلقوق اإلنسان، حىت ولو مل تصف 

وعليه، ميكن القول أن مثل هذه املؤسسات الوطنية غري . اموعة نفسها بأا جمموعة حقوق
آليات مؤسساتية غري (ن وسائل تنفيذ حقوق اإلنسان على أساس وطين احلكومية هي جزء م

وتشري تقارير األمم املتحدة ذات الصلة إىل حقيقة أن التغريات الدولية اليت حدثت ). حكومية
-املنظمات لكي تقوم بدور اجيايب خالل السنوات األخرية، إمنا تتيح فرصا كبرية ملثل هذه 

ن أجل حتقيق أهداف التنمية اتمعية الشاملة، ومن خالل هذه م  -وبالتعاون مع احلكومات 
املشاركة ميكن الوصول إىل درجة أكرب من اإلشباع بالنسبة إىل احتياجات األفراد يف الدول 

، كما يعترف املؤمتر )185(املتخلفة، مبا يف ذلك تلك اليت متلك قدرات اقتصادية غري حمدودة
ام الذي تضطلع به املنظمات غري احلكومية يف تعزيز مجيع العاملي حلقوق اإلنسان بالدور اهل

أنشطة حقوق اإلنسان واألنشطة اإلنسانية على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، كما يقدر 
                                                             

  .188سابق، ص الرجع امل أمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيق، - )(185
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مسامهتها يف وعي اجلمهور بقضايا حقوق اإلنسان والقيام بالتعليم والتدريب والبحث يف هذا 
من جهة أخرى، فإن املؤمتر يقر بأن املسؤولية األساسية  38و 37كما يؤكد ذلك البندان . اال

يف وضع املعايري تقع على عاتق الدول، لكن ذلك ال مينع املنظمات غري احلكومية من املسامهة 
كما ينبغي أن تتمتع املنظمات غري احلكومية وأعضاؤها حبقوقهم وحريام . يف هذه العملية

  .)186(وحبماية القانون الوطين
أخذت املنظمات غري احلكومية تكتسب أمهية متزايدة، ليس فقط على املستوى لقد 

الوطين، وإمنا على املستوى الدويل أيضا، إىل احلد الذي مل يعد ممكنا معه جتاهل دورها، ولعل 
هذه األمهية املتزايدة ترجع إىل ما تتمتع به هذه املنظمات غري احلكومية من مزايا واليت تتمثل يف 

غري الرمسي الذي ميكنها من االستجابة بسرعة وعلى حنو مباشر الحتياجات األفراد، الطابع 
وقدرا على توفري خدماا على مستوى القواعد الشعبية واستقالهلا، وذلك بالنظر إىل أن هذه 

لكن، وبالرغم من . املنظمات تعتمد يف متويل أنشطتها على املوارد املالية والبشرية التطوعية
املهم الذي تضطلع به هذه املنظمات غري احلكومية وخباصة ما يعمل منها يف جمال حقوق الدور 

اإلنسان والتنمية، فإا تواجه صعوبة من احلني إىل اآلخر، كتعمد عدم منحها الغطاء أو 
االعتراف القانوين، أو التدخل يف بعض أنشطتها وبرامج أعماهلا أو احلمالت املستمرة ضد 

  .نسان وغريهانشطاء حقوق اإل
لقد أضحت املنظمات غري احلكومية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان اجلزائري وحرياته 
األساسية إحدى الظواهر اتمعية املهمة يف الساحة اجلزائرية خاصة بعد اعتماد قانون اجلمعيات 

حيدد  الذي 1990ديسمرب  04املؤرخ يف  90/31وازدهار احلركة اجلمعوية مبوجب القانون رقم 
  .1989كيفية إنشاء وتسيري اجلمعيات، وقانون اجلمعيات السياسية الصادر يف سنة 

ولقد ظهرت مجعيات حقوق اإلنسان يف ظروف اتسمت بتردي األوضاع يف اجلزائر، 
ومن أهم هذه اجلمعيات ميكن . متخذة من الدفاع عن حقوق اإلنسان اجلزائري سالحا هلا

واملؤسسات األخرى للدفاع عن حقوق ) املطلب األول( اإلشارة إىل األحزاب السياسية
  .من هذا املبحث) املطلب الثاين(اإلنسان 

                                                             

  .3/1993، 48دراسات دولية، عدد  - )(186
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 املطلب األول

  األحزاب السياسية
إن موقع األحزاب من الدميقراطية يبلغ درجة إحدى الضرورات ذاا، وبالنسبة للحقوق 

ب تعبري األستاذ الربيطاين واحلريات فإن هذه األخرية تأيت يف مقدمة هذه الضرورات، ألا حس
وال يكفي وجود جمرد أحزاب بل إن الغاية األساسية من وجودها  »أساس الدميقراطية«جينينغز 

فاألحزاب السياسية كفواعل . هي السماح هلا مبمارسة أنشطتها يف احلياة السياسية واالجتماعية
باعتبارها تنظيمات غري غري رمسية تقوم بدور كبري يف دعم وتعميق ومحاية حقوق اإلنسان 

حكومية، ويتم ذلك من خالل الوظائف الذي تضطلع ا ومن خالل التأثريات والضغوطات     
  . اليت متارسها على الفواعل الرمسية انطالقا مما متتلكه من قوة  -)كوسائل إجرائية(-

األحزاب تشكل مؤسسة أساسية وضرورة سياسية ألي نظام سياسي  وعليه فإن
الزاوية حلماية احلقوق  ألا متثل حجر. ي يسعى إىل محاية حقوق اإلنسان وترقيتهادميقراط

وأمهية األحزاب يف هذا اال، خاصة يف النظم الدميقراطية الليربالية تربز من . واحلريات الفردية
 األحزاب تقوم بدور يف تسيري اإلدارة احلكومية مبثل إن «Garner»قارنر  يقول الفقيه األمريك

ومن هنا يظهر التالزم والترابط بني  ذلك الدور الذي يقوم به البخار يف تسيري القاطرة البخارية
 Esmeinهذا التالزم الذي عرب عنه الفقيه الفرنسي  .األحزاب وبني احلقوق واحلريات الفردية

  .")187(ال حرية سياسية بدون أحزاب"بقوله 

بية مكلفة بتوفري رعاية وجهاء املرشح، ظهرت األحزاب يف البداية يف شكل جلان انتخا
ومجع األموال الضرورية للحملة االنتخابية يف إطار اجلمعيات، ووجود جمموعات برملانية، يف آن 
الوقت، تضم نوابا من نفس االجتاه دف القيام بعمل مشترك، أدى إىل تقارب نيايب بينهما ولد 

ورا مزدوجا يف التمثيل السياسي، من جهة وتلعب األحزاب د. عنه األحزاب باملفهوم احلديث
                                                             

  . 13، ص املرجع السابق، ألحزاب السياسية واحلريات العامةحسن البدراوي، ا -)(187
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تؤطر الناخبني، بتطوير الوعي السياسي للمواطنني والسماح هلم بالتعبري عن اخليارات السياسية، 
إا تفتح آفاقا  للمواطنني إلبراز . االنتخابية كما ختتار املرشحني الذين جتري بينهم املنافسة

إن ما يتمتع . تساعد على منو الوعي السياسي لديهمحقوقهم ومشاركتهم يف احلياة السياسية، و
به احلزب من خصائص مؤسساتية جعل منه اإلطار أو الفضاء األكثر مالئمة لتنظيم حقوق 
املشاركة السياسية، بفعل التنامي املتزايد للوعي السياسي لدى املواطنني، كما تعترب األحزاب 

عب من التعبري عن إرادته يف التغيري الذي يريده يف اليت متكن الش ةأهم الوسائل السياسية املباشر
شؤون احلكم، إذ تسمح للفرد بأن يكون له تأثري يف إدارة الشؤون السياسية بانضمامه إىل 
اجلماعة اليت يريد، وإىل املبدأ  الذي يرغب يف الدفاع عنه، وبدون األحزاب ال يتصور لرغبات 

فاألحزاب هي اليت تعمل . لى املسائل املتعلقة باحلياة العامةاألفراد أن جتد هلا متنفسا وال تأثريا ع
  .)188(على متكني اجلماعات املختلفة من التعبري عن رغباا ومبادئها بطريقة منظمة وفعالة

ومن ناحية ثانية األحزاب هي نوع من الوساطة بني احلكومة والناخبني، إذ تلعب دورا 
لعامة للمجتمع والعمل على إيصاهلا وإبالغها إىل اجلهات مهما يف التعبري عن املصاحل واملطالب ا

إن وظيفة الوساطة اليت يقوم ا احلزب تضمن له واقعيا مساعدة وخدمة . الرمسية
  .)189(املواطنني

مما تقدم نالحظ أن النظام السياسي الذي يرتكز على صورة احلزب الواحد أو يرفض 
للحقوق واحلريات الفردية ذلك أن احلزب  فكرة احلزبية من أساسها فإنه ال يكون ضامنا

الواحد أو رفض احلزبية يعين ممارسة احلرية السياسية يف دائرة مغلقة وهذا يقود كما يقول 
  .مسيع إىل ثالثة أمور إما الطاعة العمياء أو الثورة اهلوجاء أو العمل يف اخلفاء ناألستاذ حس

عية دورا كبريا ونشاطا خالقا يف دعم هذا وتؤدي األحزاب يف احلياة السياسية واالجتما
وتعميق احلريات العامة للمواطنني، وتعميق ممارستهم هلا عن طريق ما تعقده من اجتماعات 
ومؤمترات وندوات، وما تنظمه من مسريات، وأيضا عن طريق صحافتها احلزبية اليت تقوم بنشر 

                                                             

  .14، 13املرجع نفسه، ص ص  - )(188
  .77، صاملرجع السابقموريس دي فارجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري  - )(189
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ليت م املواطنني وتؤثر على التحقيقات واملقاالت عما تراه يشكل قضية عامة من القضايا ا
إضافة إىل ما سبق، فإن األحزاب تستطيع عن طريق استخدام اإلذاعة . حيام سلبا أو إجيابا

املسموعة واملرئية وعلى وجه اخلصوص يف احلمالت االنتخابية حتقيق وظائفها واليت تؤدي يف 
به من توعية هلم وإفهامهم بأبعاد النهاية إىل تعميق ممارسة املواطنني حلريام العامة مبا تقوم 

 .)190(القضايا املطروحة عليهم، األمر الذي ميكنهم من تكوين آرائهم ومن اختيار من ميثلوم
إذا، يكفي أن تكون األحزاب السياسية يف حد ذاا أحد لوازم الدميقراطية اليت تسعى إىل محاية 

وعي السياسي لدى اجلماهري بإكسام وترقية حقوق املواطنني من خالل إسهاماا يف تطور ال
أسلوب التفكري السياسي السديد وتكوين رؤيتهم السياسية مبا تقدمه من معلومات تتعلق 

من هنا يتضح حجم الدور الذي ميكن .بالعمل السياسي وباحلياة العامة يف خمتلف نواحي احلياة
والذي يبدأ من خالل ممارسة أن تلعبه األحزاب السياسية يف تدعيم احلقوق واحلريات العامة 

األحزاب لوظائفها املتعددة وبفضل تأطريها للعملية االنتخابية بإعداد الناخبني والنواب، فتكون 
على الثقة اليت منحها هلا املواطنني  دقد وفرت وسيلة لتحقيق أهداف سياسية حمسوبة، باالعتما

  .باملشاركة يف صنع القرارات واختاذهالتمثيلهم يف االس الوطنية أو احمللية، مما يسمح هلا 

  املطلب الثاين

  املؤسسات األخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان يف اجلزائر

لقد أصبحت منظمات اتمع املدين يف املرحلة الراهنة ونتيجة للعديد من التحوالت 
اتمع  والتغريات، سواء على املستوى احمللي أو الدويل تضطلع باطراد بالنشاطات األساسية يف

وتقوم بأدوار خمتلفة سواء كان ذلك من خالل ردها على سلطة احلزب الواحد يف الدول 
الشيوعية بإجياد مرجعية اجتماعية خارج الدولة، أو من خالل ردها على بريوقراطية ومتركز 
عملية صنع القرار يف الدول الليربالية، أو ردها على سيطرة اقتصاد السوق على احلياة 

                                                             

  .272سابق، صالرجع املاألحزاب السياسية واحلريات العامة،  حسن البدراوي، - )(190
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ويف إطار الوظائف اليت تقوم ا منظمات اتمع املدين يف سبيل . عية والصحة والثقافةاالجتما
الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، فإا تناضل يف ظل صراعات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ويف حميط حياة دولية معقد بعناصره املتعددة الثقافات واحلضارات من أجل 

ومتبنية إستراجتيات ومناهج خمتلفة لتحقيق . اسية تتسم برؤية بعيدة األمدمبادئ عامة أس
، فإن )1988منذ (ومنذ ظهور احلركة اجلمعوية يف اجلزائر والتشجيع على ازدهارها . أهدافها

قد حتققت عمليا ولو ...) املرأة، األطفال، املرضى،  املعوقني، املستهلكني(حقوق فئات خمتلفة 
هذه احلقيقة . ما أن حقوق اإلنسان مست كل جماالت احلياة العامة واخلاصةبنسب متفاوتة، ك

تأكدت بتعدد املؤسسات الوطنية غري احلكومية املهتمة مبسائل حقوق اإلنسان وأمهها تلك اليت 
مثل الرابطة . ظهرت أمام أوضاع متردية، واختذت من الدفاع على حقوق اإلنسان سالحا هلا

ومجعية  )1987(والرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان  )1985(قوق اإلنسان اجلزائرية للدفاع عن ح
  .وسنشرح هذه اآلليات بشيء من التفصيل اآلن. )2002(ترقية املواطنة وحقوق اإلنسان 

واليت أسسها احملامي الشهري علي  :الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان -1
األوىل محاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر وحول العامل مهمتها   30/06/1985 حيي عبد النور يف

وعلى الرغم من سجن قادا والصعوبات اليت واجهتها يف العمل فإا تظل مجعية ذات ميول 
سياسية معارضة للنظام احلاكم ومنتقدة لسياسة احلكومة اليت، وحسب مسؤوليها، انتهكت 

القوانني سيئة السمعة حيث انتقدت  كما عارضت. سنة املاضية 24حقوق اإلنسان على مدى 
قانون مكافحة التخريب واإلرهاب، مما أدى إىل الزج مبؤسسيها يف السجن، ليعاد إطالق 

  . 1989سراحهم، وليعاد تأسيسها يف 

تتمتع هذه الرابطة بصفة العضو يف الفدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان، من أهم 
 واليت تتضمن مطالبة ) حيي عبد النور(ا الرئيس الشريف هلا نشاطات الرابطة الدعوة اليت جاء

السلطة بالغلق الفوري للمعتقالت السرية التسعة املنتشرة عرب الوطن ويأيت هذا تدعيما ملا جاء 
يف تقرير اللجنة األممية حلقوق اإلنسان خبصوص وجود معتقالت سرية يف اجلزائر، وهو األمر 
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، هذا وقد أضاف علي حيي عبد النور أثناء مداخلته بقاعة سينما الذي نفته السلطات اجلزائرية
وسياسية بفرض حالة الطوارئ، واستمرار الوصاية  ةال وجود حلياة اجتماعي"تيك يف عنابة بأنه 

على الشعب اجلزائري يف اختيار ممثليه يف مجيع مؤسسات الدولة، كون املواطن اجلزائري ال 
تتحلى بالشجاعة لالعتراف جبرائمها ضد "البت السلطة بأن كما ط". ينتخب وإمنا ينتخب له

ألف شخص، مع تقدمي مجيع املعلومات حول مكان اخلطف  20املفقودين الذين فاق عددهم 
  ".والدفن لتسهيل عمليات إجراء حتليل احلمض النووي لتحديد اهلوية

قوق اإلنسان إىل إضافة إىل ما سبق ويف موقع أخر دعت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن ح
إن : "نسخة منه" اإلسالم اليوم" رفع حالة الطوارئ يف اجلزائر وقالت يف بيان تلقت شبكة 

عاما بسبب األزمة األمنية تقيد احلريات الفردية  13حالة الطوارئ اليت تعرفها اجلزائر منذ 
رقابة اإلدارة،  من غري املعقول أن يستمر اجلهاز القضائي حتت"وأضاف البيان أنه " واجلماعية

وأن تعطل قرارات العدالة السري العادي لنشاطات األحزاب السياسية والنقابات واجلمعيات، 
. وأن تستمر العائالت يف البحث عن مصري أوالدها دون أن يتم تسليط كامل الضوء على ذلك

انت وكل إبقاء على حالة الطوارئ معناه السماح والترخيص بانتهاك حقوق اإلنسان مهما ك
األسباب، وهو ميثل وضعية خارجة عن القانون مفروضة بالقوة على الشعب اجلزائري ويأيت 

  .)191( كل هذا التنديد مبساندة منظمات دولية حكومية وغري حكومية

، بعد أن مسح النظام 1987وتأسست يف :  الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان -2
إنشائها، وهي تعمل كمنافس للرابطة األوىل، بدعم احلاكم لبعض املناضلني القدامى يف الثورة ب

من الدولة، ومن أهم نشاطاا تفاعلها مع األزمة اجلزائرية يف وجهها السياسي والقانوين، 
. وذلك بسعيها للدفاع عن املعتقلني والتجاوزات اليت ارتكبت خالل حوادث أكتوبر وما بعدها

قيامها ببحوث ومراقبة احملاكمات كما اهتمت بالدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل 
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وتتمتع هذه الرابطة بصفة املراقب لدى اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان  )192(االنتخابات
والشعوب، وعضوية لدى املنظمة العربية حلقوق اإلنسان وصفة املراسل لدى الفيدرالية الدولية 

  .لرابطات حقوق اإلنسان

من أهم . 2002وتشكلت يف أول مارس :  نمجعية ترقية املواطنة وحقوق اإلنسا -3
  أهدافها

 .املسامهة يف الدفاع عن حقوق ضحايا اإلرهاب وضحايا املأساة الوطنية  -

املعوقني واألشخاص املسعفني : اجتماعية أخرى مثل تاملسامهة يف الدفاع عن فئا -
 . واملسنني ومحاية األمومة والطفولة

 .البحث عن حلول ملشكلة املفقودين  -

  .مهة يف تسجيل التجاوزات والتعسف املسجلني ميدانيا وإبالغها للسلطات الوصية املسا -
 . العمل على نشر ثقافة السلم داخل املؤسسات التربوية  -

إىل جانب هذه املؤسسات غري احلكومية املدافعة عن حقوق اإلنسان اجلزائري، يوجد 
  .العديد من اهليئات نذكر منها على سبيل املثال

وجلنة املفقودين يف اجلزائر، والرابطة ) Algeria Watch(اء والتفاوت مرصد لإلقص -
  .القومية ألسر املفقودين

                                                             

دون أن " اإلدارة الرشيدة"يوم دراسي حول ا الرابطة اجلزائرية من تنظيملقد حدث وأن منعت السلطات احمللية لوالية قسنطينة  -)192( 
، مما دفع بالرابطة إىل الطلب من السلطات العليا للبالد بالتدخل ألن رفض السماح  ملثل هذه التظاهرة ، كلف نفسها عناء تربير ذلك الرفضت

حول مفهوم جديد بني خمتصني  ةآثار التعجب لدى أعضاء الرابطة حول دافع انزعاج الوالية من مناقشات يفترض هلا أن تكون نظرية وأكادميي
باإلدارة يف الوقت الذي جند اخلطاب الرمسي نفسه يشجع كل تفكري يف هذا االجتاه، وكل مبادرة إىل غرسه ، حيث عملت الرابطة  ينيمعن

وبذلت جمهودات كربى  لضمان تشكيلة تكون أكثر فعالية وأكثر إفادة هلذه التظاهرة العلمية فوجهت دعوات على املستوى الوطين للجامعيني 
غري احلكومية حبكم وجودهم يف املمارسة اليومية كما وجهت على مستوى دويل دعوات  تاملنتخبني والسياسيني واملنظما، الصحافة ، 

، للحضور لكل من صندوق  األمم املتحدة الذي له برنامج حول نظام احلكم يف الدول العربية وبرنامج آخر لتطوير جهاز العدالة يف اجلزائر 
حول اإلدارة الرشيدة إضافة إىل دعوة االحتاد " موست" األداء يف اجلزائر ، كما دعت اليونيسكو اليت هلا برنامج لتطوير  جإىل جانب برنام

، حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود، مرجع كمال شطاب: د من املعلومات  أنظرملزي. األوريب وسفارة أملانيا
   . 214سابق ، ص 
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إن أهم ما ميكن استنتاجه خبصوص هذه املؤسسات الوطنية غري احلكومية هو انطالقها 
فورا حنو االشتباك مع التقارير الصادرة عن اهليئات الوطنية احلكومية وذلك عن طريق إعداد 

بديلة تعرب عن وجهة نظر املنظمات غري احلكومية وتكشف عيوب التقارير احلكومية،  تقارير
التقارير املوازية أو تقارير الظل، فهي تشكل خطوة بالغة األمهية يف : وتسمى هذه التقارير بـ

متحيص وضعية حقوق اإلنسان يف البلد، واجتاه طبيعة االنتهاكات واملشكالت، اليت غالبا ما 
  .التقرير احلكوميتظهر يف 

) احلكومية منها وغري احلكومية(خنلص مما سبق إىل القول بأن اآلليات املؤسسية الوطنية 
ميكن أن تلعب دورا كبريا يف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان خاصة يف البيئة السياسية املنفتحة ويف 

يف القيام باملبادرات  ولكن يف بيئة مغلقة فإن هذه اآلليات جتد صعوبة حىت. املناخ الدميقراطي
مثل ما يوضح املثل الذي قدمناه حول الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان وعزمها 

، وجوت بصعوبات على مستوى التنظيم رغم "اإلدارة الرشيدة"لتنظيم يوم دراسي حول 
مل يف ظل ظروف الع: ولكن السؤال املطروح هو. التحضري اجليد مما جعل التظاهرة تلغى

املعطاة هل هناك تأثر باحمليط الدويل وتأثري فيه؟ مبعىن آخر كيف تؤثر اآلليات الدولية حلقوق 
اإلنسان يف اآلليات الوطنية وهل تتأثر اآلليات الوطنية بالدولية؟ سيتم التعامل مع هذا السؤال 

  . اهلام يف الفصل املوايل
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 الفصل الثالث

  ومدى تأثريها وتأثرها باآلليات الوطنية  اإلنسان قاآلليات الدولية حلماية حقو
من املستقر يف الفكر القانوين أن حقوق اإلنسان تقررها يف األصل الدولة، غري أن النص 
عليها يف دساتري الدول وقوانينها الداخلية ووضع ضمانات وآليات حلمايتها، ال يكفي وال 

يسي يعود إىل تقاعس احلكومات يف يكفل بالضرورة متتع اإلنسان فعليا ا، ولعل السبب الرئ
تطبيق هذه احلقوق، أو التنكر هلا مما يثري موجة عالية من االستنكار واالستهجان على كافة 

وعلى هذا األساس بدت ضرورة اللجوء إىل ضمانات وآليات إجرائية دولية مكملة . األصعدة
دويل يقوم  يف ظل نظام قانوينللتدابري الداخلية حلماية حقوق اإلنسان، ومتتد إىل مجيع الدول 

سايره يف درجة تو ،على معايري للسلوك أو قيم عليا مستهدفة ومرتبطة بواقع اتمع اإلنساين
من ميثاق األمم املتحدة، أن تعمل على  56، 55فعلى الدول، استنادا إىل نص املادتني . تطوره

احترام حقوق اإلنسان على النحو  حتقيق هذه القيم، واليت من أمهها وأجدرها باالعتبار، مسألة
الذي جاءت به االتفاقيات الدولية حلماية حقوق اإلنسان، وقد قبلت أكثر من نصف الدول 

 )193(األعضاء يف األمم املتحدة فعال االلتزام بأن تكيف سياساا وفقا ملعايري حقوق اإلنسان
ال قضية راسخة يف متفق عليها دوليا، من هنا تدعمت شرعية حقوق اإلنسان، وأصبحت جم

فما كان يف يوم ما مسألة اختصاص قضائي حملي، مت تدويله وال ميكن . السياسات العاملية
  .انتهاكه

إن ما هو دويل وما هو وطين يتوقف «وكما ذكرت حمكمة العدل الدولية الدائمة ذات مرة  
  . »على حالة العالقات الدولية

وضع آليات للرقابة واإلشراف على اإلعمال تأسيسا على ما سبق، فإن األمر جتاوز إىل 
يف األساس يف اختاذ هذه اآلليات تكمن  .الفعلي والفعال حلقوق اإلنسان من جانب الدول

العديد من اآلليات الدولية سواء من طرف هيئة األمم املتحدة وبعض منظماا املتخصصة أو 
هذا كله لرصد واقع حقوق اإلنسان بعض املنظمات الدولية غري احلكومية ذات الطابع العاملي و

                                                             

  .127سابق، ص الرجع املدهش حممد أمحد املعمري، احلماية القانونية حلقوق اإلنسان، م -)(193
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ومنع اختراقها من طرف السلطتني التشريعية  يف الدول كافة، ومن مث محايتها وكفالتها،
وعليه سنتوىل شرح آليات محاية حقوق اإلنسان . أو بعض األطراف األخرى ةوالتنفيذي

آليات محاية حقوق ، مث )املبحث األول( وترقيتها يف إطار األمم املتحدة ومنظماا املتخصصة
، وأخريا، التأثر )املبحث الثاين(اإلنسان وترقيتها من خالل املنظمات الدولية غري احلكومية 

  ).املبحث الثالث(والتأثري بني اآلليات الدولية والوطنية 

 املبحث األول

  آليات محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة ومنظماا املتخصصة
منذ قيامها إىل إجياد آليات ناجحة ملعاجلة خروقات حقوق سعت األمم املتحدة 

متيزت هذه اآلليات بأا آليات مؤسسية معنية برصد ورقابة تنفيذ الدول اللتزاماا  .اإلنسان
باحترام حقوق اإلنسان، خوهلا ميثاق األمم املتحدة سلطات متكنها من إجراء املناقشات 

وكل األجهزة الرئيسية . وإجراءات التحقيق وغريها والدراسات وإصدار التوصيات والتقارير
اجلمعية العامة، جملس األمن، جملس الوصاية، حمكمة العدل الدولية، الس (باألمم املتحدة 

ونظرا لتفاوت . تتناول مسألة حقوق اإلنسان، بطريقة أو بأخرى) االقتصادي واالجتماعي
يكون التركيز على اجلمعية العامة والس س أدوار هذه األجهزة جمال محاية حقوق اإلنسان،

). جملس حقوق اإلنسان حاليا( االقتصادي واالجتماعي واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان سابقا 
ت عدة وكاالت أو منظمات دولية يف إطار الوكاالت ئ، فقد أنشه األجهزةوإىل جانب هذ

ذ بعض الصكوك الدولية املتعلقة حبماية املتخصصة املتفرعة عن األمم املتحدة كآليات ملتابعة تنفي
حقوق اإلنسان، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

هذا وميكن اإلشارة إىل أن بعض الباحثني يعترب مبدأ التدخل اإلنساين إحدى ". اليونسكو"
األخرية لكفالة االحترام الواجب  اآلليات اليت أخذ اتمع الدويل يعول عليها يف السنوات

حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ذلك أن إنكار حقوق اإلنسان ميكن أن يثري العنف يف 
فالتدخل  .صورة تدخل أجنيب مسلح، ولكن عادة ما تكون هناك اعتبارات أخرى موجودة

تكن هناك نية األجنيب هو تدخل إنساين عندما يتخذ لتصحيح انتهاك حلقوق اإلنسان إذا مل 
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وملا كانت حاالت التدخل اإلنساين احملض  .)194(لتغيري البناء السياسي والقانوين للنظام املنتهك
  .نادرة ومرتبطة بدرجة عالية بالعالقات الدولية، فإننا جتنبنا احلديث عنها

ة، اجلمعي: وهي مما سبق ميكن اإلشارة إىل اآلليات املؤسسية التابعة ملنظومة األمم املتحدة
واليت كانت تتبع هذا (جملس األمن، الس االقتصادي واالجتماعي، جلنة حقوق اإلنسان 

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة للعهدين، اللجان ، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان )الس
على أن التركيز سيكون  .التعاهدية األخرى، الوكاالت املتخصصة مث جملس حقوق اإلنسان

ملا هلذه ) وحقوق اإلنسان ،ألمن، التنميةا(املرتبطة مبفاهيم ول اجلمعية واالس الثالثة ح
 يف ميثاق األمم املتحدة كما هو مؤكد يفا من أمهية ملواضيع من تداخل وتكامل وملا هلا

د باعتبار أن هذه املقاص، )3+1الفقرات( األمم املتحدةمبقاصد األوىل املتعلقة  ةداالديباجة وامل
 السيادة بني مجيع يفالقائم على املساواة  ءيتم حتقيقها بواسطة التعامل بني الدول األعضا

وسائل بالالة مجيع احلقوق، وحل أي خالف فحسن النية يف ك: األعضاء ومبادئ أخرى مثل
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية  اسلمية، وعدم التهديد باستعمال القوة أو استخدامهال

واملنظمة والثابتة ضرورة تستدعي ذلك كما يف حالة االنتهاكات الصارخة  تإذا كان إال للدول
وحقوق اإلنسان جاء يف تقرير األمن كما أن التأكيد على مسائل التنمية و.حلقوق اإلنسان

ال نتمتع بالتنمية بدون أمن وال :" حيث قال . "يف جو من احلرية أفسح" األمني العام بعنوان 
 .)195("بدون تنمية وال نتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق اإلنساننتمتع باألمن 

 املطلب األول

  أجهزة األمم املتحدة املختصة يف جمال حقوق اإلنسان
إن إحترام حقوق اإلنسان ومحايتها، كان أحد االهتمامات الرئيسية ملنظمة األمم 

ظيم موضوعات حقوق ومنذ ذلك الوقت وهي تنشط يف تن .1945املتحدة منذ إنشائها سنة 
اإلنسان يف إعالنات دولية ومواثيق توقع عليها الدول وتلتزم ا، فضال عن مراقبة هذه الدول 

إضافة إىل هذا، . يف تطبيق هذه اإلعالنات واملواثيق، وإدانتها إذا ما ثبت إخالهلا هلذه احلقوق

                                                             

  .52سابق، ص الرجع املدافيد فورسايث،  -)(194
 .63، ص A/ 59/ 2005منشورات األمم املتحدة رقم  - ) 195( 
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قوق اإلنسان، حيث تكاد حتوز كافة أجهزة األمم املتحدة الرئيسية اختصاصات يف جمال ح
حدد ميثاق األمم املتحدة باعتباره دستورا عامليا، دور كل هيئة رئيسية للمنظمة يف جمال حقوق 
اإلنسان، وكانت اجلمعية العامة والس االقتصادي و االجتماعي صاحيب النصيب األكرب يف 

ماية الدولية حلقوق ومتثل هذه األجهزة يف الوقت الراهن آلية هامة يف إعمال احل .هذا امليدان
  .على النحو املبني أدناه اإلنسان

، باعتبارها اهليئة الرئيسية يف املنظمة األممية ،مسؤوليات كبرية يف اجلمعية العامةتتحمل  -
فقد ضت ذه املهمة،حينما تولت إصدار اإلعالن العاملي . جمال حقوق اإلنسان
يف التعامل بني احلكومات  ليكون منوذجا لكل الدول 1948حلقوق اإلنسان عام 

، وتال هذا )196(واإلنسان، وقد كان له تأثري كبري عند صياغة خمتلف الدساتري الوطنية
اإلعالن العاملي إقرار اجلمعية العامة للعديد من االتفاقيات الدولية العامة اليت تضمنت 
نصوصا واضحة يف جمال حقوق اإلنسان، كما كان هلا دورا بارزا يف ظهور بعض 

من ميثاق األمم  10اإلعالنات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، وقد خولت املادة 
املتحدة اجلمعية العامة، مناقشة أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق أو يتصل 

فيما  –كما أن هلا . بسلطات أو وظائف أي فرع من الفروع املنصوص عليها يف امليثاق
أن توصي أعضاء اهليئة أو جملس األمن أو كليهما مبا  -12ادة عدا ما نص عليه يف امل

من الفقرة  13وحسب نص املادة  إضافة إىل ذلك،. )197(تراه يف تلك املسائل واألمور
للجمعية العامة حق إجراء دراسات وتقدمي توصيات، دف املساعدة على : األوىل

وتنتهي مناقشات  )198(متييزحتقيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة بال 
اجلمعية العامة بإصدار توصيات للدول األعضاء، أو تطلب من جملس األمن عمال 

                                                             

  .288سابق، ص الرجع املالشافعي حممد بشري، قانون حقوق اإلنسان،  -)196( 

ال إذا إليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصيات بشأن أي نـزاع دويل  فإنه ذا كباختصاصاته وهاألمن مبباشرة جملس  12 تتعلق املادة-) 197( 
  .طلب منها الس ذلك وهذا جتنبا ألية تناقضات بني هذين اجلهازين العمالقني يف املنظمة

  .151ص  سابق،الرجع املري عبد العزيز، حقوق اإلنسان، قاد -)(198
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تنفيذيا يتعلق بفرض احترام حقوق اإلنسان والشعوب، أو توصي األمني العام للمنظمة 
وقد أنشأت اجلمعية العديد من اللجان اعتربت مبثابة  .بالقيام بعمل ما يف هذا السبيل

واليت . )199(ومراقبة وتنفيذ املهام املتعلقة حبقوق اإلنسان وات العملية هلا يف متابعةاألد
 .سنبينها يف اجلدول أدناه

-   

                                                             

  .289سابق، ص الرجع املالشافعي حممد بشري،  -)(199
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اآلليات املؤسساتية الدولية 
  املعنية حبقوق اإلنسان

) التعاهدية(اآلليات االتفاقية   أسلوب عملها
  الدولية حلقوق اإلنسان

  أسلوب عملها

  اجلمعية العامة

  

  ت، إجراء لدراساتالتوصيا

  .التحقيق املناقشات، الفحص 

جلنة القضاء على التمييز 
  العنصري

التقارير، التوصيات، البالغات، أو شكاوى التحقيق 
  .وتقصي احلقائق، اإلنذار املبكر

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان -  .لتوصياتاالبالغات،  التحقيق،  جملس األمن

   

لشكاوى البالغات أو تلقي ا ،ت، التوصيارالتقاري -
  املساعي احلميدة ،التعليقات والشروح العامة،

الس االقتصادي 
  واالجتماعي

وضع دراسات، التقارير، 
  .التوصيات

، تلقي البالغات و التحقيق، ت، التوصيارالتقاري  جلنة مناهضة التعذيب
  .تقصي احلقائق،  املساعي احلميدة، التفتيش

  التقارير، التوصيات، تلقي البالغات والرسائل  جلنة محاية العمال املهاجرين  ستشاريةأراء ا  حمكمة العدل الدولية

  األمانة العامة 

  

التقارير، التحقيق، الوساطة 
  املصاحلة، املساعي احلميدة 

جلنة القضاء على التمييز ضد 
  املرأة

  التقارير، التوصيات، تلقي البالغات أو الشكاوى

املفوض السامي لألمم 
  دة حلقوق اإلنساناملتح

التقارير، االقتراحات، التوصيات، التحقيق وتقصي   جلنة حقوق الطفل  التقارير، الرصد، تقدمي االستشارية 
  احلقائق

  وأساليب عملها اللجان املنشأة من طرف اجلمعية العامة

  اإلبالغ  اللجنة اخلاصة بتصفية االستعمار 

  . االتفاقيات الدولية،  مساندة اجلهود  احلكومية واالتصال الدائم ا عقد  .مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات االسرائلية اليت 
  . متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة

  .التقارير واملقاالت ذات الطبيعة العاجلة املرسلة إىل اللجنة

  

  1373من القرار رقم  06تلقي التقارير من قبل الدول األعضاء وذلك مبوجب الفقرة  دويلاللجنة اخلاصة باإلرهاب ال

  وأساليب عملها اللجان املنشأة من طرف الس االقتصادي واالجتماعي

  

  )جملس حقوق اإلنسان حاليا(جلنة حقوق اإلنسان 

االستشارية،  تالتوصيات، التقارير، االقتراحات، الرصد، تلقي ودراسة الرسائل، اخلدما
  إجراء دراسات، التحقيق

  جلنة احلقوق االقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية

  .االقتراحات والتوصيات، احلوار
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جدول يبين مختلف اآلليات الدولية المؤسساتية واالتفاقية المعنية بحقوق اإلنسان وأساليب عملها 
.ماعيجان المنشأة من طرف الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتلومختلف ال

أصبحت تسمى . اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات
  . اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  وضع الدراسات، تقدمي التوجيهات، تلقي 

  .سة الشكاوي الفرديةودرا

  تلقي وفحص الرسائل، التعليقات، التوصيات، التقارير، الرصد  جلنة مركز املرأة 

محمود شريف بسيوني، الوثائق  جدول مركب من قبل الباحثة باالعتماد على كتاب
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اليت أنشأا األمم املتحدة حتت مظلتها  يةتاآلليات املؤسسايتبني من هذا اجلدول جممل 
  .بقرارات داخلية صادرة عن أجهزا الداخلية املختلفة

وكذا اآلليات االتفاقية أو التعاهدية اليت جاء أنشاؤها مستندا على اتفاقيات حقوق اإلنسان 
وتسمى باهليئات املعنية برصد ورقابة تنفيذ . التفاقياتومبقتضى إرادة األطراف يف هذه ا

  .االتفاقيات الدولية وحقوق اإلنسان

تتكامل مع بعضها البعض وقد تتزاحم مما ) املؤسساتية واالتفاقية(مجيع هذه اآلليات 
  .يؤدي إىل نوع من تنازع االختصاص

يثاق منح لس األمن فإن امل ،جبانب اجلمعية العامة :جملس األمن ومحاية حقوق اإلنسان
 24فاملادة  .49مث  48 ،41 ،39 ،26، 24:يات خطرية وحساسة وهذا مبوجب املواد الحص

ن مهمة الس يف حفظ السلم واألمن الدوليني وذلك وفقا ملقاصد األمم املتحدة عتتكلم 
ذلك إىل  احلال ىويرفع تقارير سنوية وأخرى خاصة ، إذا اقتض) 2املادة(ومبادئها ) 1املادة(

جلنة أركان احلرب املشار  ةساعدمبفإن الس مسؤول ،  26أما املادة .اجلمعية العامة لتنظر فيها
 تعرض على أعضاء األمم املتحدة لوضع منهاج لتنظيميضع خطط ، أن 47إليها يف املادة 
مية يكون هناك إفراط يف هذا اجلانب على حساب املوارد اليت حتتاجها التنال  التسلح حىت

تتناول صالحية جملس األمن يف تقدمي توصياته يف حالة ف 39ما املادة أ.وحقوق اإلنسان األخرى
اختاذ التدابري املتعلقة يف تتناول صالحية الس ف 41أما املادة . وقوع ديد للسلم أو إخالل به

ىت استعمال القوة وقطع العالقات الدبلوماسية وح ينيبتنفيذ قراراته كاملقاطعة واحلصار االقتصاد
  .42طبقا للمادة 

يف حفظ السلم واألمن تتمثل يتبني مما سبق أن لس األمن مسؤولية أساسية وخطرية 
واالستقرار . ألي استقرار دويل أو على مستوى كل وطن اأساسي االدوليني اللذين يعتربان شرط
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احلديث، وهي  امفهومهالسيما يف  )التنمية(هو أساس أي عمل تنموي، كما أن هذه األخرية 
إن قرار اجلمعية العامة ، فلذا .شرط لتحقيق حقوق اإلنسان ومحايتها ،املستدامةالتنمية اإلنسانية 

ربط هذه املسائل فإننا نقول باألمن، التنمية وحقوق اإلنسان، و: ربط بني املسائل الثالثة وهي
جملس األمن، والس االقتصادي (حدة أن هناك عالقة تعاون بني االس التابعة هليئة األمم املت

وكل هذه االس تشترك يف كوا تقدم  ).واالجتماعي مث جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
م وي احلقائق وتقصقرارات إىل اجلمعية العامة كما تقوم بعمل توصيات، وتتمتع بصالحية تق

  . اختصاصهيفباملساعي احلميدة وكل 
وهيئاته الفرعية، فإنه يعد مركز االهتمام  واالجتماعي اديالس االقتصأما عن 

من ميثاق األمم املتحدة هلذا الس تقدمي  62فقد أجازت املادة . األساسي حبقوق اإلنسان
توصيات تتعلق بإشاعة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاا، كما جيوز له 

 نإفمن امليثاق  )200(68وطبقا للمادة . عية العامةإعداد مشاريع اتفاقيات لتعرض على اجلم
واليت  68عندما أنشأ جلنة حقوق اإلنسان مبوجب املادة  1946خطوة هامة عام خطا الس 

ثالث وكانت تتشكل من ممثيلي . كانت من أهم األجهزة املتفرعة عنه واملتمركزة يف جنيف
هذا . ع اللجنة كل عام ملدة ستة أسابيعدولة جيري انتخام ملدة ثالثة أعوام، وجتتم ومخسني

اللجنة الفرعية ملنع التمييز «وتتمتع اللجنة حبق إنشاء جلان فرعية يف جماالت معينة حيث أنشأت 
وكانت اجلزائر عضوا يف جلنة حقوق اإلنسان خالل السنوات ما  1947عام » ومحاية األقليات

يف حني حطمت الواليات . 1997و 1995وما بني  1988و 1986وما بني  1982و 1980بني 
ون د 2001إىل غاية عام  1947املتحدة الرقم القياسي بتواجدها كعضو ضمن اللجنة منذ عام 

و اجلدول التايل يبني لنا جمموع اللجان اليت أنشأها الس االقتصادي  .)201(انقطاع
  .واالجتماعي إىل جانب جلنة حقوق اإلنسان

                                                             

  ..." .ينشىء الس االقتصادي واالجتماعي جلانا للشؤون االقتصادية واالجتماعية لتعزيز حقوق اإلنسان : على األيت 68تنص املادة  -)(200      
  .07، ص جع السابقاملر، اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل، نعبد العزيز حممد سرحا -)(201
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  أنشأها  شكل يبني اللجان الدولية اليت

  الس االقتصادي واالجتماعي يف 

  جمال محاية حقوق اإلنسان

  

  

  

 

 

 

 

 

 

اجلدير بالذكر أن جلنة حقوق اإلنسان ومبوجب قرار صادر من الس االقتصادي 
تستفيد من االطالع على الرسائل والشكاوى اليت تتلقاها  ]1503القرار رقم [واالجتماعي

أصبحت جلنة حقوق  1965اكات حلقوق اإلنسان، غري أنه منذ األمم املتحدة واملتعلقة بانته
اإلنسان تتمتع بسلطة استقبال البالغات واملعلومات املتعلقة باالنتهاكات الصارخة حلقوق 
اإلنسان، وتقدم تقارير وتوصيات بشأا إىل الس االقتصادي واالجتماعي الذي يتوىل بدوره 

مبوجب التوصية الصادرة عن ذات الس واليت حتمل رقم رفعها للجمعية العامة، كما مسح هلا 
انتهاكات حقوق  ن، بالنظر يف الشكاوى اليت يقدمها األفراد، وهلا أن تنشر تقاريرها بشأ1235

اإلنسان على املستوى العاملي، وذلك من أجل إظهار املمارسات اليت تقوم ا الدول اليت متارس 

جلنة احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية املنشأة يف 

1985 

  اللجان الدولية اليت أنشأها الس

 االقتصادي واالجتماعي

اللجنة الفرعية لتعزيز  
ومحاية حقوق     اإلنسان 

1947املنشأة يف   

 اللجنة اخلاصة بوضع

1946نشأة يف املرأة امل  

 اإلنسانجلنة حقوق 
  1946املنشأة يف 

 اإلنسانحقوق  جملس(
) حاليا  
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مثل  .د باشرت اللجنة بعض مهامها عن طريق آليات عدةانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان وق
  .)202(تعيني خبري أو جمموعات عمل يف حاالت االنتهاك اخلطرية حلقوق اإلنسان

يف السنوات األخرية وجهت انتقادات إىل جلنة حقوق اإلنسان امتها بضعف األداء 
احلقيقية اليت يواجهها  وغياب الفعالية واخنفاض املصداقية، والعجز عن االستجابة للتحديات

. واالنتقائية وازدواجية املعايري سالعامل اليوم يف جمال حقوق اإلنسان إىل جانب عملية التسيي
اشترك يف توجيه هذه االنتقادات كل من الدول األعضاء وغري األعضاء باللجنة، واملنظمات 

دات من الدول املتقدمة غري احلكومية، والعاملون باألمم املتحدة ذاا، كما وجهت االنتقا
مي كل هذا أدى إىل خلق أزمة ثقة عصفت مبصداقية اللجنة وتقد. والنامية على حد سواء

وتصحيح األوضاع ومت التوصل إىل فكرة ترقية جلنة حقوق مشروعات خمتلفة إلصالح اللجنة 
، وإمنا اإلنسان لتصبح جملسا حلقوق اإلنسان، ال يكون تابعا للمجلس االقتصادي واالجتماعي

  .لألمم املتحدةللجمعية العامة يعد أحد األجهزة الرئيسية 
فعال فقد أمثرت جهود إصالح جلنة حقوق اإلنسان، واليت دامت أكثر من سنتني من 

 60/251لقرارها رقم  15/03/2006املداوالت باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
مبجلس األمم واستبداهلا  2006ابتداء من جوان  القاضي بإاء وجود جلنة حقوق اإلنسان

رغم املعارضة الشديدة من طرف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث  اإلنسان املتحدة حلقوق
صوتا  170متت املوافقة من جانب سفراء الدول أعضاء األمم املتحدة على إنشاء الس بأغلبية 

هذا الس من جنيف مقرا له، ليعد يتخذ . )204(، وامتناع ثالثة دول)203(أصوات 04ضد 
بذلك أكرب هيئة دولية تقوم مبراقبة حقوق اإلنسان وتكشف عن منتهكي هذه احلقوق وتساهم 
من خالل التعاون واحلوار، يف منع حدوث انتهاكات وتضطلع بدور ومسؤوليات جلنة حقوق 

بتعاون وثيق مع اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وتعمل 
احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واتمع املدين كما تقدم 

                                                             

لقد أنشأت اللجنة عدة جمموعات عمل من خرباء غري حكوميني للتحقيق يف موضوعات حمددة ومن بينها جمموعة العمل املعنية حبقـوق   -)(202
  .123حقوق اإلنسان ،مرجع سابق، ص عصام حممد أمحد زنايت، محاية : اإلنسان يف اجلنوب اإلفريقي ملزيد من املعلومات أنظر 

  .الواليات املتحدة األمريكية ، إسرائيل، جزر مارشال وبالوا: هذه الدول املعارضة هي -)(203
  .روسيا البيضاء، الغريان، فرتويال: الدول املمتنعة هي -)(204
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. توصيات تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إضافة إىل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة
عة الشاملة الذي يتمثل يف تقرير املراجوأهم ميكانيزم جديد استحدثه جملس حقوق اإلنسان 

تقدمي تقارير املرحلة األوىل خالل أربع سنوات يقومون بمجيع أعضاء املنظمة األممية ن إمبقتضاه ف
يلتزم كافة أعضاء الس بتقدمي . أما الدول األعضاء يف الس فعليها تقدمي تقاريرها كل سنة

ة يف جملس األمن تتراجع تقاريرهم فترة عضويتهم وهذا ما جعل الدول اخلمس الدائمة العضوي
وقد رحبت اجلزائر بإنشاء جملس حقوق .عن املطالبة بعضوية دائمة داخل جملس حقوق اإلنسان

اإلنسان ودعت إىل جعله منربا للحوار وليس للمجاة وأكدت على أن حقوق اإلنسان ليست 
    .مةأملكا ألي حضارة أو دين أو منطقة وال ألية 

  املطلب الثاين
  ابة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان آليات الرق

) آليات إجرائية(يف الواقع، فإن آليات املراجعة واملتابعة واملراقبة يف إطار األمم املتحدة 
جندها متاحة بشكل كبري لتحقيق محاية رمسية حلقوق اإلنسان، هذه احلماية اليت تستلزم التنفيذ 

ويف .ات خوهلا إياها ميثاق هذه األخريةوالتطبيق، مبا متلكه أجهزة األمم املتحدة من سلط
احلماية الدولية ) آليات(أطروحته العلمية مييز األستاذ نبيل عبد الرمحان ناصر الدين بني وسائل 

وهذه األخرية بدورها يقسمها إىل إجراءات احلماية  )205(القضائية واحلماية الدولية غري القضائية
واإلجراءات الدولية غري القضائية العامة  .ة اخلاصةالدولية العامة وإجراءات احلماية الدولي

تتلخص يف الدراسات والتوصيات والتقارير اليت تنشؤها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقصد 
إمناء التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية واملساعدة 

وىف إطار ممارستها . يات األساسية للناس كافة بال متييزعلى إعمال حقوق اإلنسان واحلر
ملهمتها يف محاية حقوق اإلنسان، فإنه قد صدر عن اجلمعية العامة الكثري من القرارات 
والتوصيات اليت تستنكر فيها كثريا من األعمال املنتهكة حلقوق اإلنسان، ومن ذلك ما متارسه 

يف إجراءات  كما تظهر هذه اإلجراءات العامة بعض األنظمة من سياسيات الفصل العنصري،

                                                             

قـانون  نبيل عبد الرمحان ناصر الدين، ضمانات حقوق اإلنسان ومحايتها وفقا للقانون الدويل والتشريع الوطين، رسالة ماجسـتري يف ال  -)(205
  179-178 .52، ص2004العام، جامعة عدن، 
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 .1946 سنة"ECOSOC " التحقيق اليت تقوم ا جلنة حقوق اإلنسان املنشأة من قبل الس
قد تكون يف شكل تقصي احلقائق أو قيام فريق عمل بإعداد تقرير  ،وإجراءات التحقيق هذه

  .وقيام خرباء خمتصني ينتدبون لذلك
قضائية الدولية اخلاصة فإا ترتبط أساسا بالوكاالت اخلاصة التابعة أما اإلجراءات غري ال

أو ترتبط باالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان مثل ) منظمة اليونيسكو، الصحة(لألمم املتحدة 
اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حضر التمييز ضد املرأة وغريها من 

ضمت إليها الدول والتزمت باحترام تطبيق نصوصها، إذ جيب بناء على هذه االتفاقيات اليت ان
ن أاالتفاقيات أن تقدم الدول األطراف فيها تقارير دورية ومنتظمة إىل أجهزة الرقابة الدولية، و

ختضع للمساءلة عن أي انتهاك هلذه احلقوق وبناء على شكوى مقدمة من الدول أطراف هذه 
أو ما يسمى بالبالغات الفردية يليها  .وى مقدمة من أحد رعاياهااالتفاقية أم مبوجب شك

  .احلقائق مث تقصي  التوصيات، فاملساعي احلميدة 
يتخذ هذا النوع من آليات احلماية على املستوى الدويل ثالث صور أو أنظمة، تربز يف 

ويتوقف . ةنظام التقارير ونظام الشكاوى بني الدول ونظام االدعاءات أو البالغات الفردي
إعمال هذه اآلليات على مدى قبول الدول ورغبتها يف ذلك، إذ كثريا ما تعمل الدول على 

طال أو تعطيل تلك اآلليات اليت تتضمن قدرا كبريا من التدخل يف الشؤون الداخلية، وعلى بإ
 الرغم من أن الدول تسعى إىل التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان، إال أا تعمل يف نفس

فعلى سبيل املثال فإن عددا كبريا من الدول  .الوقت على تأجيل العمل باآلليات الواردة ا
قاطعت وعطلت املادة ) الدول(صادقت على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية إال أا 

وسنبدأ بعرض موجز  .منه واليت تتضمن احلق يف الشكوى أو البالغات فيما بني الدول 41
  .مث نظام البالغات الفردية ىيليه نظام الشكاوولنظام التقارير حتليلي 
        Ι– كثر اآلليات اإلجرائية ذات الطابع غري أ ورير هاالشك أن نظام التق:رير انظام التق

القضائي املستعملة من قبل خمتلف اآلليات املؤسساتية الدولية احلكومية منها وغري احلكومية 
خمتلف األدوات  اعليه رير نصتاكما أن التق.ة مث الدول بشكل مميزاملتخصص توكذا الوكاال

اخلاصة حبقوق اإلنسان مما جيعلنا نركز عليها يف هذا ) املعاهدات واالتفاقيات(الدولية  القانونية
   .املطلب
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إن املتطلع على خمتلف النصوص الدولية جيد أن اتفاقيات كثرية حتتوي على التزام الدول 
 تقارير دورية تتضمن معلومات عن وضعية تطبيق التزاماا يف ميدان حقوق تقدميباألعضاء 
بقصد إعمال الرقابة والتأكد من مدى انصياع الدول  ويعد نظام فحص التقارير،. اإلنسان

ففي عهد  .اللتزاماا الدولية، من اآلليات القدمية اليت سبقت يف ظهورها منظمة األمم املتحدة
ع نظام التقارير خبصوص نظام االنتداب، كما اعتمد املؤمتر الدبلوماسي بربن عصبة األمم مت إتبا

ن ترسل للدول أيف اتفاقيات العمل اليت كانت تقضي بإلزام كل دولة طرف ب 1906سنة 
لداخلية املتعلقة بالعمل الليلي وعمل النساء، كما مت إتباعه منذ ااألطراف األخرى تشريعاا 

العمل بنظام  أولقد بد .، ويف العديد من النظم اإلقليمية1919ولية سنة إنشاء منظمة العمل الد
وطبقا . ويف إطار جلنة حقوق اإلنسان ،لكن ،)206(1947التقارير يف األمم املتحدة منذ عام

فإن الدول األعضاء يف املنظمة مطالبة بأن  ،624لقرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم 
إىل السكرتري العام يتضمن عرضا متطورا للتقدم احملرز يف جمال  ترسل كل ثالث سنوات تقريرا

  .حقوق اإلنسان، واليت حييلها بدوره إىل جلنة حقوق اإلنسان وجلنتها الفرعية وجلنة مركز املرأة
عدل الس االقتصادي واالجتماعي من هذا  1965وجتدر اإلشارة إىل أنه يف عام 

عدة تقارير خالل ثالث سنوات، حبيث يتضمن التقرير الذي النظام، حبيث ألزم الدول أن تقدم 
يقدم يف السنة األوىل معلومات خبصوص احلقوق املدنية والسياسية ويف السنة الثانية يقدم التقرير 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف السنة الثالثة يقتصر التقرير على حرية 

ل من جديد الس االقتصادي واالجتماعي من نظام الدورية عد 1971املعلومات ويف سنة 
حبيث أصبحت التقارير الثالثة تغطى فترة ستة سنوات وليس ثالث سنوات، وكانت الغاية من 
هذا النظام، أن تسمح هذه التقارير ولو بصفة جزئية للجماعة الدولية بتقييم التطور احملرز 

  .واملشكالت املطروحة يف هذا اال
بقا هلذا النظام فإنه يعهد بدراسة وتقييم التقارير إىل جلنة خاصة تتكون من ممثلني عن وط

احلوار مع ممثلي  ةوبعد عملي - الدول األعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان على أن يقدم يف األخري 
الدول األعضاء حول املعايري املتبعة لتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، وحبث الصعوبات اليت 

                                                             

  .179-178 ، ص ص2001عصام حممد أمحد زنايت، محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، -)(206
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تقريرا إىل جلنة حقوق اإلنسان يتضمن التعليقات والنتائج والتوصيات  - ض تطبيقهاتعتر
إن إضطرار الدولة إىل مواجهة التزاماا بتقدمي تقارير دورية وبيان ما أحرزته من . املتوصل إليها

تقدم يف كفالة احلقوق، يف إطار جلسات مناقشة وحوار، يشكل ضغطا أدبيا، حبيث أن 
نية بالنظر يف التقارير ال تتخذ إجراءات أو قرارات تنفيذية بل تكتفي بااللتماس أو األجهزة املع

الذي يعتمد أساسا على إرادة  )207(الرجاء من البلد املعين، وهذا يعين غياب الفعالية هلذا النظام
  .   الدول ورغبتها يف االمتثال ألحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان

تقارير أولية وأخرى دورية وثالثة يتم تقدميها : ع من التقاريرتقسم التقارير إىل ثالثة أنوا
وميثل التقرير األويل بداية االتصال بني الدولة واجلهاز املكلف . بناء على طلب اجلهاز التعاهدي

بفحص التقارير، يقدم يف العادة بعد سنة أو سنتني من التصديق على االتفاقية أو االنضمام 
االختبار األساسي ملدى التزام الدولة املعنية، كما يشكل األساس الذي  إليها، ويعد هذا النوع،

إليه عند فحص التقارير الدورية بقصد التعرف على مدى التقدم احملرز يف تنفيذ  عميكن الرجو
على جمرد : االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، أيضا جيب أال يقتصر التقرير األوىل

تورية والقوانني واألنظمة األخرى املعمول ا يف الدولة لضمان أعمال تضمينها النصوص الدس
احلقوق حمل احلماية، بل البد أن يوضح التقرير كيفية تنفيذ هذه النصوص يف الواقع العملي، 

وأما التقارير  .)208(ومدى االحترام الفعلي هلا، وليس جمرد إدراجها يف القوانني الداخلية للدول
تقدم بعد ثالث أو أربع سنوات من التقرير األوىل، وتسمح التقارير الدورية  الدورية فعادة ما

بإجراء املقارنة وتقدير مدى تطور املوقف داخل الدولة، كما تسمح للجهاز الدويل بالرجوع 
إىل التقارير السابقة وإىل مالحظاته اخلتامية املرتبطة ا، والتعرف على مدى رد الفعل الذي 

بالنسبة للتقارير اإلضافية فيملك اجلهاز الدويل يف العادة الطلب  .)209(الوطنية اختذته السلطات
من الدول األطراف تقدمي تقارير إضافية يف أي وقت، كما قد يتم تقدميها طواعية من قبل 

كإجراء  نظام التقاريره يوضح  أكثر اجلهات اليت تسمح باللجوء إىل عالواجلدول أ .الدول
  .نائي حلقوق اإلنسامح

                                                             

  .160ص  ،رجع السابقاملقادري عيد العزيز، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية، احملتويات واآلليات،  -) (207
  . 256 -255، ص ص املرجع السابقحممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، اجلزء األول،  -)  (208
  .185عصام حممد أمحد الزنايت، املرجع السابق، ص  -) (209
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ورغم أن نظام التقارير هو أكثر اآلليات اإلجرائية إنتشارا واستعماال من قبل خمتلف 
واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية ) املعاهدات واإلتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان(األدوات 

  :الوطنية منها والدولية فإنه قد تعرض إىل العديد من االنتقادات ميكن ذكر بعضها فيما يلي
  .استمرار التباين الواضح حول ما تتضمنه التقارير -
  .النقص امللحوظ يف تغطية البيانات واملعلومات املطلوبة -
حماولة الدول، نقل إنطباع طيب يف جمال احترامها حلقوق اإلنسان على حساب  -

  .احلقيقة والواقع
  .بعض التقارير تكون سطحية وخمتصرة أكثر من اللزوم وبعضها موسعة جدا -
معظم التقارير تكون متأخرة مما يفوت الفرصة على األجهزة املعنية حبماية وترقية  -

  .)210(حقوق اإلنسان
يعترب بأن نظام التقارير بأنواعه الثالثة هو  إن هذه االنتقادات وغريها جعلت البعض -

وصيات نظام غري فعال لوحده مما يتحتم االستعانة بنظم رقابية أخرى مثل نظام الشكاوى والت
  .وغريها
        П – مل يرد نظام التبليغات الفردية يف كافة :نظام الشكاوى أو التبليغات الفردية

االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بل يف بعض منها ومنها الربوتوكول االختياري امللحق 
ول األطراف،  بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يسمح لألفراد اخلاضعني لوالية الد

والذين يدعون أم ضحايا انتهاك من جانب دوهلم األطراف ألي حق من احلقوق املقررة يف 
االتفاقية الدولية، بتقدمي شكاوى ضد دوهلم، ويعرب هذا اإلجراء عن تطور واضح يف جمال محاية 

عيد حقوق اإلنسان كما يسمح للمبادرة الفردية لإلنسان أن حتدث أثار قانونية على الص
هذا من جهة ومن جهة أخرى يعتربه البعض عالمة على جدية اهتمام الدولة حبماية  .الدويل

  .حقوق اإلنسان بسماحها لرعاياها بالوصول إىل املنظمات الدولية

                                                             

(210)- Robertson H.A and others, human rights in the world : an introductions to the study of 
international protection of human rights. (Manchester University press, 1989), P 42. 
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للعلم فإن هذا النظام ال يقتصر على األجهزة االتفاقية املعنية باإلشراف على تنفيذ 
ة العمل الدولية ومنذ نشأا اعتمدت إجراءات خاصة اتفاقيات حقوق اإلنسان بل إن منظم

اتفاقيات املنظمة وبعد تصديق الدول عليها،  بفحص الشكاوى، يتم تطبيقها بالنسبة جلميع
حيث جيوز ملنظمات أصحاب األعمال والعمال أن تتقدم إىل مكتب العمل الدويل بشكوى 

ولصحة . يذ االتفاقية اليت صادقوا عليهاتنف مل يكفلوا، بطريقة كافية، نضد أي من األعضاء الذي
الشكوى، فقد وضعت ضوابط ملباشرة هذه اآللية، أمهها أن تكون الدولة املشكو يف حقها قد 

ن تكون طرفا يف أأعلنت بصفة رمسية قبوهلا اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوي الفردية، و
اقية، ومبجرد انعقاد االختصاص ن يتعلق موضوع الشكوى باحلقوق الواردة يف االتفأاالتفاقية، و

للجنة، ينظر يف التبليغات الفردية يف جلسات مغلقة وسرية، واملالحظ على نظام تلقي وفحص 
من إضرار وإمنا يهدف بدرجة به نه ال يهدف إىل تعويض الضحية عما حلق أالشكاوى الفردية 

ة باإلشراف على تنفيذ اتفاقيات أساسية إىل تزويد أجهزة األمم املتحدة واألجهزة االتفاقية املعني
حقوق اإلنسان مبعلومات يساعدها يف الوقوف على هذه التجاوزات، وبالتايل تشكل الشكوى 
جمرد دليل يقود إىل إجراء ما، هذا وقد جرى العمل على عدم قبول الشكاوى التعسفية، أو 

دة أو اإلعالن العاملي اليت تتعارض مع املبادئ ذات الصلة الواردة يف ميثاق األمم املتح تلك
حلقوق اإلنسان أو أية صكوك أخرى واجبة التطبيق يف جمال حقوق اإلنسان وال تلك اليت هلا 
دوافع سياسية واضحة، وال حىت اليت مل تستنفذ طرق الطعن الداخلية، ويف الواقع فإن هذا 

، )211(بعضالشرط املتمثل يف ضرورة استنفاذ طرق الطعن الداخلية يشكك يف معقوليته ال
خصوصا وأن موضوع الرسالة هو انتهاكات خطرية ومتكررة حلقوق اإلنسان وأن هذا الشرط 
يرتبط بوجود نظام قضائي منتظم وفعال و يبدو من غري املعقول مطالبة صاحب الرسالة اللجوء 

  .إىل أجهزة قضائية غري مستقلة وغري حمايدة وتتسم بالبطء وإنكار العدالة
        Ш –  بداية ال ميكن القول أن آلية فحص البالغات : الشكاوى ما بني الدولنظام

آلية  ووإمنا ه ىأخردولة احلكومية ذات طبيعة قضائية، تستهدف حماكمة دولة بناء على ادعاء 
تتسم بالطابع السياسي تعمل على التوفيق فيما بني األطراف وتقريب وجهات نظرهم املتعارضة 

                                                             

    .…it is sometimes surprising to find a requirement: حينما قال samsonمن هؤالء الفقهاء  -)(211
  .242سابق، ص الرجع امل للمزيد أنظر الزنايت، 
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وعليه، فإنه نظام تتوىل فيه األجهزة االتفاقية  .يري الصكوك الدوليةباالعتماد على مبادئ ومعا
كالعهد الدويل للحقوق املدنية -املكلفة باإلشراف على تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان 

مهمة معاجلة  -والسياسية، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب
يت مبوجبها يكون لكل دولة طرف يف االتفاقيات اإلعالن الشكاوى والبالغات احلكومية، وال

صراحة أا تعترف باختصاص اللجنة املعنية حبماية حقوق اإلنسان يف تسلم بالغات تنطوي 
. اليت ترتبها عليها االتفاقية تعلى ادعاءات دولة طرف بأن دولة طرف أخرى ال تفي بااللتزاما

والسياسية مثال فإنه ال تقبل البالغات إال إذا صدرت حقوق املدنية لويف إطار العهد الدويل ل
عن دولة طرف أصدرت إعالنا تعترف فيه باختصاص اللجنة، كما ال جيوز أن تستلم اللجنة 

من العهد، وعلى  41أي بالغ يهم دولة طرفا مل تصدر مثل هذا اإلعالن وهذا طبقا للمادة 
ن، مع العلم أنه ال خيل السحب بسلطة اللجنة أن تتأكد من أن الدولة مل تسحب هذا اإلعال

إضافة إىل ما سبق فإنه جيب أن ترد البالغات احلكومية كتابة . اللجنة يف اختاذ إجراءات الفحص
وبداية جيب أن تسترعى نظر الدولة الطرف األخرى اليت تنتهك أحكام العهد، وعلى الدولة 

لة املدعية تفسريا أو بيانا من أي نوع خالل ثالثة أشهر من استالمها البالغ أن ترسل إىل الدو
أخر يوضح املسألة، وإذا مل يتوصل إىل حل ودي خالل ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة املعنية 
للبالغ، جيوز لكل منهما إحالة املسألة إىل اللجنة املعنية وهنا يتم نظر هذه البالغات احلكومية 

فيها إىل عرض مساعي محيدة على الدولتني، أمام األجهزة التعاهدية يف جلسات سرية تسعى 
ويف الغالب يصرح للدول املعنية حبضور تلك االجتماعات وإبداء مالحظتها الشفوية واملكتوبة 

كما جيوز للجهاز التعاهدي دعوة الدولتني املعنيتني إىل تزويده بأية  دون املشاركة يف التصويت،
ع من الشكاوى أنه متروك لتقدير الدول، يؤخذ على هذا النو). من العهد 41م (معلومات 

وهذا ما يفسر قلة احلاالت اليت يلجأ فيها إىل مثل هذا اإلجراء، ومرد ذلك أن الدول ختشى إن 
  .  )212(كانت اليوم مدعية أن تصبح غدا مدعى عليه

                                                             

  .310سابق، ص الرجع املمد أمحد الزنايت، عصام حم -)(212
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 املطلب الثالث

  املتخصصةالدولية  آليات محاية حقوق اإلنسان يف إطار املنظمات
من ميثاق األمم  01فقرة  57الدولية املتخصصة تعريفها من املادة  تأخذ الوكاالت

الوكاالت املختلفة اليت تنشأ مبقتضى اتفاق بني احلكومات واليت " املتحدة اليت نصت على أا
تتطلع مبقتضى نظمها األساسية بتبعات دولية واسعة يف االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم 

ك من الشؤون، يوصل بينها وبني األمم املتحدة وفقا ألحكام املادة والصحة وما يتصل  بذل
من  57وتعترب الوكاالت الدولية متممة لنشاط األمم املتحدة، ومرتبطة ا طبقا للمادة ". 63

تربم مع الس االقتصادي واالجتماعي مث توافق عليها  ةميثاق األمم املتحدة مبوجب اتفاقي
وتربز أمهية العالقة بني األمم املتحدة وهذه الوكاالت يف كون  .تحدةاجلمعية العامة لألمم امل

األمم املتحدة منظمة عاملية ذات اختصاص عام أما الوكاالت الدولية املتخصصة، فلها 
اختصاص غري سياسي اقتصادي اجتماعي، ثقايف وبذلك فإن هذه األخرية تكمل األمم املتحدة 

اجلهود بينهما  وبصفة عامة يتمثل الدور العام الذي تلعبه  يف إطار التنسيق والتعاون وتوحيد
الوكاالت الدولية املتخصصة يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف مراقبة مدى احترام كل دولة من 
الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان هلذه االتفاقيات من خالل تقيميها لتصرفات تلك 

رير املرسلة إليها من الدول األطراف واليت ترسلها هي الدول اجتاه شعوا من خالل التقا
االجتماعي مشفوعة برأيها حول مدى التقدم الذي حققته  بدورها للمجلس االقتصادي و

  .  )213(الدولة صاحبة التقرير يف جمال حقوق اإلنسان
وتوجد عدة وكاالت دولية متخصصة، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة 

 ك، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، البن)اليونسكو(ية والثقافة والعلوم للترب
غري أن مسائل حقوق اإلنسان حتظى باهتمام خاص من جانب منظمة  .)214(اخل... العاملي

                                                             

أبو اخلري حممد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية والوطنية حلماية حقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل  -)213(
   .181، 180، ص 2004

الوكالة املعنية  –املؤسسة الدولية املالية  –ملؤسسة اإلمنائية الدولية البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ، ا: تتمثل أيضا هذه الوكاالت يف  -)214(
االحتاد الدويل  -االحتاد الربيدي العاملي –منظمة الطريان املدين الدولية  –صندوق النقد الدويل  –بضمان االستثمارات املتعددة األطراف 

الصندوق  –املنظمة العاملية للملكية الفردية  –املنظمة البحرية الدولية  –وية املنظمة العاملية لألرصاد اجل – ةللمواصالت السلكية والالسلكي
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نشاط منذ وقت طويل يف ميدان حقوق اإلنسان  االعمل الدولية واليونسكو، اللتني كانا هلم
أخرى مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة فقد كانت تعترب ولكن وكاالت 
وخاصة عند ظهور  أساسا ولكن ذلك مل مينعها من التعاطي مع حقوق اإلنسانوكاالت برامج 

بعض املنظمات  نومن مث، فإ. مفهوم احلق يف األمن اإلنساين يف جوانبه الصحية والغذائية
دولية ملتابعة تنفيذ وتطبيق ما جاء يف الصكوك الدولية واملتعلقة  املتخصصة تعد مبثابة آليات

ولعل الدور البارز الذي تقوم به منظمة العمل الدولية يف جمال محاية . حبماية حقوق اإلنسان
حقوق العمال وما تضعه من معايري دولية لضمان تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، هلو خري مثال 

ديثنا عن محاية حقوق اإلنسان من خالل املنظمات الدولية املتخصصة ميكن دراسته يف جمال ح
  .املوصولة باألمم املتحدة

مبوجب معاهدة فرساي وكانت مرتبطة  1919تأسست منظمة العمل الدولية عام 
أول مؤسسة  1946بعصبة األمم املتحدة، واستمرت بعد زوال هذه املنظمة لتصبح يف عام 

ولضمان جدية امتثال الدول ووفائها بالتزاماا الدولية  .ملتحدةمتخصصة متفرعة عن األمم ا
طبقا التفاقيات العمل الدولية، تسعى منظمة العمل الدولية وفق دستورها إىل إقامة نظام فعال 

هذا النظام حيدد املعايري الدنيا اليت . لإلشراف الدويل تناط به مهمة الرقابة على سياسات الدول
واليت جيب أن دف أساسا إىل . )215(رامها يف ااالت املتعلقة بالعملجيب مراعاا واحت

تطوير حقوق اإلنسان من خالل ضماا لتحسني ظروف العمل ومكافحة البطالة، وتوفري أجر 
يكفل ظروف معيشية مناسبة، ومحاية العمال من إصابات العمل، والضمان االجتماعي 

لذلك كله ابتدع دستور منظمة العمل الدولية تدابري  .والتأكيد على احلرية النقابية وغريها
لضمان تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية ويتم ذلك من خالل عرض هذه األخرية على اجلهات 

، مع العلم أن الدول ليست ملزمة بالتصديق أو )216(الوطنية املختصة، وضمان التصديق عليها
                                                                                                                                                                                         

مع اإلشارة أن لكل وكالة دولية متخصصة من هذه . منظمة التجارة العاملية  –منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  –الدويل للتنمية الزراعية 
  أما عالقتها حبقوق اإلنسان فهي تتراوح بني العالقة املباشرة وغري املباشرة. أجهزاوشروط العضوية فيها و االوكاالت أهدافها ومبادئه

احلرية النقابية، حق التنظيم والتفاوض اجلماعي، إلغاء العمل القسري أو اإلجباري، املساواة يف املعاملة والفرص، : هذه ااالت هي -) 215(
  .اخل. ..اإللغاء الفعلي  لعمل األطفال

على كل دولة عضو أن تعرض االتفاقيات والتوصيات الـيت يعتمـدها املـؤمتر يف    «:من دستور منظمة العمل الدولية تنص  19ادة امل -) (216
شهرا يف األحوال االستثنائية على السلطات الوطنية املختصـة،   18غضون سنة من تاريخ انفضاض الدورة العادية يف األحوال العادية، وخالل 

  .»إىل قانون أو الختاذ التدابري األخرى املناسبة لوضع هذه املواثيق موضع التنفيذوذلك بغية حتويلها 
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وطبقا لنص املادة  .فا يف اتفاقيات العمل أوالباالنضمام وإمنا تتمتع مبطلق احلرية ألن تصبح طر
من دستور املنظمة، يتعهد كل عضو يف املنظمة بتقدمي تقرير سنوي إىل مكتب العمل  22

الدويل يبني التدابري اليت اختذها من أجل إنفاذ أحكام اتفاقيات العمل الدولية اليت تكون طرفا 
ومنذ . دده جملس إدارة منظمة العمل الدوليةفيها، ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي حي

فقد اعتمد مكتب العمل الدويل أسلوبا جديدا، فيما يتعلق  1976تعديل هذا النص منذ عام 
بإرسال التقارير، حيث صارت الدول األعضاء مطالبة بتقدمي نوعني من التقارير خبصوص 

مهمتها على بيان مدى التزام  زتكاالتفاقيات املصدق عليها، تقارير مفصلة تقدم كل سنتني تر
الدولة املرسلة بالنسبة إىل أحكام اتفاقيات عمل معنية وهي على وجه التحديد االتفاقيات 
اخلاصة باحلرية النقابية، حظر العمل القسري، عدم جواز التمييز يف إطار عالقات العمال، 

مبدأ املشاورة الثالثية سياسات االستخدام، أوضاع العمال املهاجرين، التفتيش على العمل، 
وإىل جانب هذه التقارير املفصلة، ترفع الدولة . )217()أي بني احلكومة وأرباب العمل والعمال(

تقارير عامة إىل مكتب العمل الدويل، مضمنة إياها موقفها خبصوص جمموع اتفاقيات العمل 
ن طرف جلنة اخلرباء ويهدف نظام فحص التقارير م. الدولية اليت مت التصديق عليها من جانبها

وجلنة املؤمتر، على مستوى منظمة العمل الدولية، إىل إبراز سلوك الدول األعضاء ومدى مالئمة 
التدابري اليت تتخذها الدول على الصعيد الوطين مع املعايري املعمول ا يف اتفاقيات العمل 

  . الدولية
لى فترات دورية إىل مكتب هذا وجتدر اإلشارة إىل أن التقارير اليت تقدمها الدول ع

العمل الدويل بشأن اإلجراءات والتدابري املتخذة من جانبها لتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية اليت 
يف عمل املنظمة، مما يعين أن عدد ) التقارير احلكومية(أصبحت طرفا فيها، هي األساس 

 اقوم بتطبيق التزاماالشكاوى والبالغات اليت تقدمها أي دولة طرف ضد أي دولة أخرى ال ت
الواقعة على كاهلها مبقتضى إحدى اتفاقيات العمل الدولية اليت تكون إحدى الدول املعنيتان 
بالرتاع طرفا فيها، ما زال حمدودا وضئيال وهذا حيد بكثري من األمهية اليت علقها واضعوا دستور 

هذا بالنسبة . ات الفرديةعلى شكاوى الدول وعلى البالغ 1919منظمة العمل الدولية يف عام 
لالتفاقيات املصدق عليها، أما الوضع بالنسبة لالتفاقيات غري املصدق عليها وكذا التوصيات 

                                                             

  .244سابق، صالرجع املأمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان دراسة مقارنة بني النظرية والتطبيق،  -) (217
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من دستور املنظمة إىل وجوب قيام  19اليت يصدرها مكتب العمل الدويل، فقد أشارت املادة 
اوهلا هذه االتفاقيات غري الدول األعضاء برفع تقارير فيما يتعلق باملوضوعات واألحكام اليت تتن

املصدق عليها وكذا الصعوبات اليت حتول دون تصديقها على إحدى أو بعض اتفاقيات العمل 
  .        الدولية إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل وهذا يف الفترات اليت حيددها جملس إدارة املنظمة

لى تلقي ونظر التقارير ميكن القول أن اختصاص منظمة العمل الدولية ال يقتصر ع
السنوية اليت تلتزم الدول األطراف بتقدميها وفقا مليثاقها وإمنا ختتص كذلك بتلقي الشكاوي أو 
البالغات اليت تقدمها إحدى الدول ضد دولة أخرى ال تنفذ بطريقة مرضية اتفاقية صادقت 

ة  على أنه جيوز من دستور منظمة العمل الدولي 24كلتا الدولتني عليها إذ نصت  املادة 
ملنظمات كل من أصحاب العمل والعمال أن تتقدم بتظلمات أو شكاوى إىل مكتب العمل 

املترتبة عليها مبوجب إحدى اتفاقيات العمل  االدويل ضد أي دولة طرف مل تنفذ التزاما
ن موقفها منه ضرورة أن تبادر الدولة العضو املعنية إىل بيا 25الدولية أو أكثر، واستوجبت املادة 

فتجيز ألية دولة عضو أخرى ال تنفذ يف رأيها بطريقة  26أما املادة . إزاء البالغ املقدم ضدها
 14ولإلشارة فقد مت تقدمي  .مرضية إحدى االتفاقيات اليت تكون كلتا الدولتني قد صادقتا عليها

منها إىل جلان  أحال جملس اإلدارة سبعة 1984إىل غاية  1961شكوى إىل املنظمة يف الفترة من 
من ذات  28ومن زاوية أخرى ومبوجب املادة . املذكورة سابقا 26التحقيق طبقا للمادة 

الدستور، فإنه جيوز لس إدارة املنظمة أن يتقدم بالشكوى من تلقاء ذاته أو بناء على شكوى 
وقت عصبة ومت استعمال هذا اإلجراء مرة يف  .من أحد الوفود املمثلة يف مؤمتر العمل الدويل

األمم حيث رفع أحد مندويب العمال شكوى ضد اهلند مث استعمل بكثرة مع بداية 
  .)218(الستينيات

                                                             

املتخصصة، الطبعة األوىل، دار النهضة  أمحد أبو الوفاء، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت -)218(
  . 225، ص 2000العربية، القاهرة، 
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  املبحث الثاين
  محاية حقوق اإلنسان من خالل اآلليات اخلاصة باملنظمات الدولية

 غري احلكومية ذات الطابع العاملي

ألوىل على أقل تقدير لقد حضيت قضايا حقوق اإلنسان ومنذ اية احلرب العاملية ا
باهتمام العديد من املنظمات الدولية غري احلكومية، وتزايد نشاط هذه األخرية بدرجة ملحوظة 

ونتيجة للدور الفعال الذي تقوم به هذه . خالل الفترة التالية على اية احلرب العاملية الثانية
ي تسعى من ورائه إىل تأكيد والذ التنظيمات اخلاصة يف جمال احلركة الدولية حلقوق اإلنسان،

التزام الدول مبعاهدات حقوق اإلنسان، سواء ذات الصفة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية 
أو ااالت األحدث من قبيل البيئة والتنمية والسالم وحقوق املرأة واألطفال واالختفاء 

 الذي حيكم وجود وعمل القسري، فإن الفقه الدويل حاول وضع اإلطار املفاهيمي والقانوين
  :تلك املنظمات وهو األمر الذي يظهر يف ثالثة اجتاهات معرفية أساسية

االجتاه الذي يتبىن منح املنظمات غري احلكومية الشخصية القانونية الدولية أسوة  -1    
  :باملنظمات احلكومية، مما يساعدها على

مراقبة مدى التزام الدول وامتثاهلا  املشاركة الفعالة يف عمليات صنع القرار الدويل ومدى -
  .لقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان

مدى قبول اجلماعة الدولية بوجود هذه املنظمات من خالل حتويلها احلقوق وحتميلها  -
  .االلتزامات يف إطار القانون الدويل املعاصر

ية نظرا لتمتعها االجتاه الذي يرفض منح هذه املنظمات الشخصية القانونية الدول -2    
بالشخصية القانونية الوطنية مثل ما هو عليه األمر يف اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تعترب 
مجعية وطنية طبقا للقانون السويسري ومنظمة العفو الدولية اليت تعترب كذلك مجعية وطنية طبقا 

يعتها وإدارا ومتويلها عن فإن هذه املنظمات ختتلف يف طب ،من جهة ثانية. للقانون االجنليزي
أطراف املنظمات الدولية  ماها هم أشخاص عاديني بينفكما أن أطرا .املنظمات احلكومية

  .احلكومية هي دول ذات سيادة
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كل جتمع أو رابطة مشكلة "ويعرف مارسيل مارل املنظمات الدولية غري احلكومية أا 
 دول خمتلفة، وذلك دف حتقيق على حنو قابل لالستمرار من جانب أشخاص ينتمون إىل

ن املنظمة الدولية غري احلكومية هي ذلك أوميكن القول  ."أغراض ليس من بينها حتقيق الربح
التجمع املكون إراديا من طرف جمموعة أشخاص أو جتمعات خاصة ال تسعى إىل حتقيق 

نت تنشط على وتوصف بأا دولية حسب معايري منظمة األمم املتحدة إذا كا. أهداف رحبية
هذا وقد أضاف احتاد اجلمعيات الدولية معيارا إضافيا مفاده أن املوارد . األقل يف ثالثة دول

  .)219(»املالية للمنظمة جيب أن تكون منتمية على األقل إىل ثالثة بلدان
إن األدوار املهمة واملتزايدة اليت تقوم ا املنظمات الدولية غري احلكومية يف جمال محاية 

و دون حتيز لشعب معني أو لدين أو أي عامل  ةاإلنسان والدفاع عنها بصفة عامة وجمرد حقوق
متويل أنشطتها على (آخر من عوامل التمييز بني البشر، تعود بدرجة أوىل إىل عامل االستقالل 

عة الطابع غري الرمسي ميكنها من االستجابة بسر(وعامل املرونة ) املوارد املالية والبشرية التطوعية
وتشري تقارير األمم املتحدة، ذات الصلة، إىل حقيقة أن التغريات الدولية ). الحتياجات األفراد

املنظمات لكي تقوم بدور اليت حدثت خالل السنوات األخرية، إمنا تتيح فرصا كربى ملثل هذه 
اءت من أجل حتقيق أهداف التنمية اتمعية الشاملة وج -وبالتعاون مع احلكومات  - اجيايب 
من ميثاق األمم املتحدة لتعرب صراحة على كيفية تنظيم عالقات رمسية بني املنظمات  71املادة 

 71وبني الس االقتصادي واالجتماعي، ونص املادة ) الدولية والوطنية(غري احلكومية 

 ناتتمتع باملركز االستشاري بالس االقتصادي واالجتماعي أية منظمة مل ينشئها كي :"كالتايل
وقد حصلت مئات من املنظمات الدولية غري احلكومية مبوجب  ".حكومي أو اتفاق حكومي

هذه املادة على مركز استشاري، يتيح هلا أن حتضر، بصفة مراقب اجللسات العامة اليت يعقدها 
كل من الس وجلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، كما أن 

اليت وضعها الس تسمح هلذه املنظمات باإلدالء ببيانات شفوية وبتقدمي وثائق خطية،  القواعد
ويف مداخالا يف هذه االجتماعات حترص املنظمات غري احلكومية على لفت االنتباه إىل 
حاالت حقوق اإلنسان اليت تستدعي اهتمام األمم املتحدة، واقتراح ما جيب إجراؤه من 

  .ضعه من صكوكدراسات وما يلزم و
                                                             

  .178سابق، ص الرجع املكمال شطاب، حقوق اإلنسان يف اجلزائر،  -)  (219
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واملنظمات الدولية احلكومية  وعليه فإن هناك نوع من الشراكة بني املنظمات الدولية 
أن املنظمات غري احلكومية يف القرن "كويف عنان األمني العام  غري احلكومية ويف هذا اإلطار قال

  ".هي مبثابة جسر بني احلكومات واتمع املدين 21
ترك بني املنظمات غري احلكومية، كآليات مهمة يف جمال من أهم جماالت التعاون املش

حقوق اإلنسان، وبني منظمة األمم املتحدة بأجهزا وآلياا املختلفة، اال اخلاص ببناء قواعد 
بيانات أساسية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، برامج التدريب امليداين وبناء القدرات، تبادل 

وبالنظر إىل تعدد صور هذه  .)220( عبية يف خطط التنميةتعزيز املشاركة الشواملعلومات 
املنظمات، يكون من املناسب التعرض إلثنني منها وهي منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية 

  . للصليب األمحر
 املطلب األول

  منظمة العفو الدولية
وذلك منظمة العفو الدولية هي أشهر منظمة غري رمسية تشتغل بتعبئة ضغط املواطنني، 

على أساس أن كل نشاط غري رمسي هو البحث واحلصول على معلومات عن مواقف حقوق 
اإلنسان، وتنظيم ضغط املواطنني، وإقناع النخبة احلاكمة مباشرة، واملشاركة يف مراقبة احملاكمة 

غري (اآلليات غري الرمسية  دوتعد هذه املنظمة أح .وزيارة السجون وأماكن االعتقال األخرى
على إثر مقال نشره أحد احملامني  1961تكونت عام . حلماية حقوق اإلنسان) ميةاحلكو

اللندنية، دعا الناس فيها مجيعا على العمل بطريقة سلمية " األوبزرفر"الربيطانيني يف صحيفة 
جانب  نلإلفراج عمن مساهم سجناء الرأي والضمري، وقد القت هذه الدعوة قبوال واسعا م

من الدول، والذين أبدوا استعدادهم للتعاون واملسامهة معا يف حركة الدفاع  املهتمني يف الكثري
وقد أدى هذا إىل تأسيس مكتب يف العاصمة الربيطانية، مهمته مجع  .عن السجناء وحقوقهم

تعرف منظمة العفو . املعلومات عن سجناء الرأي واالتصال حبكومات الدول املعنية بشأم
وتتكون من » ة عاملية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز حقوق اإلنسانحرك«الدولية نفسها بأا 

وأفراد عاديني، وهلا أنصار فيما يزيد عن ) ما يقارب من أربعة أالف فرع وطين(فروع وطنية 
                                                             

  .189سابق، صالرجع املأمحد الرشيدي، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة بني النظرية والتطبيق،   -) (220
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دولة وهم ينتمون إىل خمتلف فئات اتمع، تتنوع إىل أبعد حد آراؤهم السياسية  140
إصرارهم على العمل من أجل بناء عامل ينعم فيه كل فرد وما جيمعهم هو . ومعتقدام الدينية
من اإلعالن العاملي  19املادة ال سيما حرية الرأي والتعبري الوارد ذكرها يف  .باحلقوق اإلنسانية

من اإلعالن اليت تتعلق  18هذه املادة تشكل مركز اهتمام املنظمة جبانب املادة . حلقوق اإلنسان
وهاتني املادتني تشكالن لب احلريات واحلقوق . مري وممارسة الشعائركر والضفباحلق يف حرية ال
   .املدنية والسياسية 

الس الدويل وهو أعلى سلطة يف املنظمة وهو : يتكون اهليكل التنظيمي للمنظمة من
واضع سياساا العامة، جيتمع من حني ألخر على أال تزيد الفترة الفاصلة بني اجتماع و آخر 

ومن اهليئة التنفيذية اليت تضطلع مبهمة تنفيذ قرارات الس الدويل الذي يقوم  .عن عامني
. باختيار أعضائها، ومن األمانة العامة وهي عبارة عن ذلك اجلهاز اإلداري الدائم للمنظمة

ترتبط املنظمة بعالقات رمسية مع الس االقتصادي واالجتماعي وبعض املنظمات الدولية 
  .نيةواإلقليمية والوط

تسعى منظمة العفو الدولية، على أساس من االستقالل والرتاهة واحلياد، إىل تعزيز 
احترام حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي، مثلما ورد ذلك يف املادة األوىل من 

وطبقا هلذه املادة تتحدد صالحيات املنظمة، على وجه العموم، فيما . القانون األساسي للمنظمة
  :يلي

معارضة االنتهاكات اخلطرية حلقوق كل شخص دومنا متييز، يف حرية اعتناق  -1
  .معتقداته والتعبري عنها

السعي لإلفراج الفوري عن سجناء الرأي، وتقدمي املعونة هلم ومعارضة السجن أو  -2
االعتقال أو غري ذلك من القيود املادية اليت تفرض على أي شخص، إما بسبب معتقداته 

  .ياسية أو الدينية أو ألسباب ذات صلة بانتمائه العنصري، أو أصله الوطينالس
العمل من أجل ضمان حماكمات عادلة للسجناء السياسيني، ومعارضة اعتقال أي  -3

  .سجني سياسي من دون تقدميه حملاكمة عادلة يف غضون فترة معقولة
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أو غريه من ضروب  تشجيع منح العفو العام ومعارضة عقوبة اإلعدام والتعذيب -4
  .املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة للسجناء

النظر يف حاالت اختفاء األشخاص، ومعارضة إعدام األشخاص خارج نطاق  -5
  .القضاء سواء سجناء أو معتقلني

تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان، والتمسك : تسعى منظمة العفو الدولية إىل :وإمجاال -6
ولتحقيق أهدافها، تسعى  .ي وغريه من صكوك حقوق اإلنسان املعترف ا دولياباإلعالن العامل

الرجوع إىل أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : املنظمة، وفق منهج تعمل على أساسه إىل 
  .)221( 19. 18. 10. 9. 7. 5. 3باعتبارها اإلطار املرجعي لعمل املنظمة خاصة املواد 

ة يف مجيع األوقات عند قيامها بعملها وإزاء البلدان امللتزمة احلياد واالستقاللي -7
مبختلف املذاهب والتجمعات السياسية يف العامل، فهي بعيدة بنفسها عن تأييد أو معارضة أي 

  .حكومة أو أي نظام سياسي
مساندة املنظمات والوكاالت الدولية اليت تعمل من أجل تنفيذ األحكام السابقة  -8

، وتقدمي االحتجاجات هلا كلما بدا أن أحد األفراد من سجناء الرأي قد أهني، أو والتعاون معها
  .فرضت على أهليته دأن قيودا ق
الصدق واملوضوعية يف عملها، إذ تركز منظمة العفو الدولية على الوصول إىل  -9

لتزام لة حمل البحث، باالعتماد على املعلومات الصحيحة، دون االأاحلقيقة كاملة خبصوص املس
املسبق، سواء مبا تعلنه احلكومات املعنية أو األشخاص الذين تعرضت حقوقهم وحريام 

  .لالنتهاك

                                                             

  .فرد يف احلياة واحلرية ويف األمان الشخصيحق كل : تنص على 03املادة  -) (221
  .ة بالكرامةاحلاطمنع التعذيب وغريه من صنوف املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو : تنص على 05املادة       
  .املساواة بني الناس مجيعا أمام القانون والتمتع باحلماية ضد التمييز أو التحريض عليه: تنص على 07املادة       

  .عدم جواز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفيا: تنص على 09املادة      
  .احلق يف احملاكمة العادلة: تنص على 10املادة       
  .احلق يف حرية الفكر والضمري وممارسة الشعائر: تنص على 18املادة       
  . حرية الرأي والتعبري: تنص على 19املادة       
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فاملنظمة حترص على . االعتماد على مبدأ التمويل الذايت حفاظا على استقالليتها -10
ء عدم تلقي اإلعانات املالية من أية حكومة، وإمنا تعتمد على التربعات اليت يقدمها األعضا

مث  نواملتحمسون واملؤيدون هلا، وعلى االشتراكات السنوية وهذا من أجل متويل أنشطتها وم
 . حفاظها على استقالليتها وحيادها

الشأن يف ا تستقي املنظمة معلوماا من عدة مصادر، كالشكاوى اليت يتقدم ا ذوو
حقوقهم، كما تعتمد على الدول كافة، وكذا الرسائل اليت يبعث ا أهايل األشخاص املنتهكة 

إىل جانب ذلك تستقي معلوماا مما ترفعه إليها . ما تنشره وسائل اإلعالم يف الدول عموما
من تقارير وكذا بعثات تقصي احلقائق، وجلان مراقبة  منظمات حقوق اإلنسان الوطنية،

ه خطابات إىل توجي: املنظمة من أجل حتقيق أغراضها اومن اآلليات اليت تلجأ إليه. احملاكمات
السلطات املختصة يف الدول املعنية، إيفاد مندوبني عنها حلضور احملاكمات اليت تعقد لغرض 
حماكمة األشخاص، تقدمي العون املايل وغريه من إشكال اإلغاثة إىل سجناء الرأي ومن 

ن وأهم وسيلة تستخدمها منظمة العفو الدولية نشر تقارير مفصلة عن حقوق اإلنسا. يعولوم
يف خمتلف دول ومناطق العامل، وإبالغ وسائل اإلعالم املختلفة ا، وعرض بواعث قلقها على 
الرأي العام العاملي من خالل كتيبات وملصقات وإعالنات ونشرات إخبارية، ويسهم تقريرها 
السنوي، يف الكشف عن نتائج التحقيقات اليت جيريها مراسلوها، ويف التأثري على احلكومات 

  .األشخاص املسجونني أو املعتقلني لصاحل
لقد سامهت تقارير منظمة العفو الدولية يف كشف االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان ومن 

الذي كشف النقاب عن القمع السياسي  1974أمثلتها تقرير منظمة العفو الدولية سنة 
ي وتقرير املنظمة وعمليات اإلعدام والتعذيب يف ظل نظام الرئيس أوغوستوبينوشيه يف الشيل

الذي أكد على أن حقوق اإلنسان هي حق لكل إنسان حيث عرضت من خالله  1998لسنة 
مؤكدة على خمتلف حقوق اإلنسان ) مبدأ العاملية، مبدأ عدم التجزئة(مبادئ حقوق اإلنسان 

جبميع فئاته، ومن جهة أخرى أكدت على حتدي احلكومات هلذه املبادئ وهذه احلقوق مربزة 
اكاا هلذه احلقوق حىت يكون الرأي العام وخمتلف املسؤولني العاملني على محاية حقوق انته

الذي تعرضت املنظمة فيه  2007ومن أمثلة تقاريرها أيضا تقريرها لسنة . اإلنسان على علم ا
إىل وقائع أزمة دارفور بالسودان وتطرقت إىل حال حقوق اإلنسان يف املنطقة وخمتلف 
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لواقعة عليها من عنف ضد املتظاهرين وقيود شديدة على حرية التعبري وحرية االنتهاكات ا
تكوين اجلمعيات، حاالت االعتقال، إىل جانب وصفها حلالة احملاكمات اجلنائية اليت تصب 

  .)222(كلها يف قائمة االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان يف هذا اإلقليم

  املطلب الثاين
  راللجنة الدولية للصليب األمح

تعترب اللجنة الدولية للصليب األمحر منظمة عاملية غري حكومية مستقلة وحمايدة وراعي 
تؤدي مهمة إنسانية حبتة تتمثل يف محاية ومساعدة الضحايا . القانون الدويل اإلنساين وحارسه

يف احلياة  املدنيني والعسكريني يف الرتاعات املسلحة واحلفاظ على حقوقهم األساسية كاحلق
ن مهمتها هي رصد ومراقبة حقوق اإلنسان وقت إ، ومبعىن آخر فق يف سالمة اجلسدواحل

  .احلرب والرتاعات املسلحة
أثناء حرب الوحدة االيطالية حينما اصطدمت القوات  1859بدأت فكرة تأسيسها عام 

 "سولفرينو"املشتركة بني فرنسا وسردينيا مع القوات النمساوية بالقرب من مدينة صغرية تدعى
 henryهنري دونان "يف ذلك اليوم كان أحد مواطين سويسرا ويدعى  .يف مشال ايطاليا

dunant"  متوجها إىل املنطقة ملقابلة نابليون الثالث يف أمور شخصية، شاهد عددا من اجلرحى
، واآلالف يرقدون دون شيف ساحة املعركة كانوا يتأملون بسبب نقص اخلدمات الطبية للجي

ونظم عملية لإلسعاف مبساعدة السكان احملليني مث روى هذه " dunant"  رعاية، فكافح 
وفيما بعد وجه نداء يدعو فيه إىل إنشاء مجعيات " تذكار سولفرينو"التجربة يف كتابه الذي مساه 

لإلغاثة واإلسعاف يف وقت السلم، ويكون املمرضون العاملون فيها مستعدون لعالج اجلرحى 
بطلب إىل السلطات العسكرية إىل خمتلف البلدان عما إذا كان  يف وقت احلرب، كما توجه

بإمكانه صياغة مبدأ دويل تقره اتفاقية، ويكون ذا طبيعة غري قابلة لالنتهاك ومبجرد االتفاق 
 .بية املختلفةووالتصديق عليه ميكن أن يكون أساسا جلمعيات إغاثة اجلرحى يف البلدان األور

شكل اليوم من تالذي أصبح ي ء قواعد القانون الدويل اإلنساينهذه األفكار شكلت بوادر إرسا
املعروفة باسم  1899،1907الهاي لعام  ا، واتفاقيت1864ب لعام راتفاقية جنيف األوىل للح

                                                             

  .2007لسنة عفو الدولية المنظمة تقرير  -) (222
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والربوتوكولني اإلضافيني  لعام  1949جنيف األربعة لعام  تاتفاقيات قانون الهاي، مث اتفاقيا
1977   .  

لية حبسب نشاطها فقط وهو مبين على القانون الدويل الذي حدد تعترب اللجنة منظمة دو
بتكليف من اموعة الدولية وحتديدا اتفاقيات جنيف اليت تعد من أكثر املعاهدات انضماما 

يف حني فإا تفتقد إىل الشخصية القانونية وذلك بصفتها مجعية خاصة تشكلت وفقا .وتصديقا
تها على املواطنني السويسريني وحدهم، غري أن البعض للقانون السويسري، مقصورة يف عضوي

العاملة يف الوحدة القانونية للجنة الدولية للصليب األمحر تذهب إىل » غابوررونا«ومنهم 
إعطائها وضعا خاصا قد يرقى ا إىل مصاف املنظمات اليت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، 

ن اللجنة الدولية للصليب األمحر موضوع تفويضات أ" غابوررونا"ومن احلجج اليت تستند عليها 
دولية منحتها إياها معاهدات القانون الدويل اإلنساين فيما يقارب الثمانني بلدا اليت تقوم فيها 
اللجنة بأنشطة مهمة، مثة معاهدات أو تشريع يعترف بشخصيتها القانونية الدولية وحصانتها 

اكم الوطنية والدولية حكمت لصاحل احلصانة القضائية القضائية، حيث أن هناك عددا من احمل
وقد أيدت  .)223(واالمتيازات املتعلقة بالشهادة اليت تتمتع ا اللجنة الدولية للصليب األمحر

حمكمة العدل الدولية االجتاه املنادي بوجود االعتراف بالشخصية الدولية للمنظمة مبوجب 
  .11/4/1949الفتوى الصادرة منها يف 

ظ اللجنة بعالقات دبلوماسية مع الدول واملنظمات الدولية األخرى، وتتعامل معها حتتف
على أساس التنسيق وليس التبعية واألهم هو أن منظمة األمم املتحدة منحت اللجنة مركز 
املراقب يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وتتمتع مبركز مماثل يف املنظمات الدولية احلكومية 

تقاء بعثتها كل شهر مع رئيس جملس األمن والتقاء رئيسها سنويا مع جملس األمن فضال  على ال
  .بأكمله

يف الرتاعات الدولية املسلحة، وتوصي  1949تقوم اللجنة بتطبيق اتفاقيات جنيف األربع لعام 
 بتقدمي اإلعانة دون متييز، وتتلقي أية شكوى بشأن االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل اإلنساين

كما تستند لتقدمي نشاطاا على أسس وقواعد قانونية حبيث جتعل تدخلها تدخال قانونيا دون 
                                                             

كانت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة قد ميزت مؤخرا بني اللجنة الدولية للصليب األمحر عن املنظمات غـري احلكوميـة،    -) (223
  .ومااباإلشارة إىل مهمتها القانونية الدولية ووضعها، مبا يف ذلك حقها يف رفض اإلدالء بشهادا واالحتفاظ بسرية معل
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من ميثاق األمم املتحدة اليت حتظر التدخل يف الشؤون الداخلية  07الفقرة  02اإلخالل باملادة 
   .للدول

عدم تعمل وفق مبادئ أعلن عنها املؤمتر الدويل للصليب األمحر، تتمثل يف اإلنسانية، 
  .  )224(التحيز، احلياد، االستقالل، اخلدمة الطوعية، الوحدة العاملية

جنة الدولية للصليب األمحر أنه ال يتم نشرها، لاجلدير بالذكر أن األصل يف تقارير ال
ة بنشر جزء فقط من تقارير زولكن ميكن للجنة كتدبري احتياطي، إذا ما قامت السلطة احلاج

شر التقارير كاملة لتفادي أي تأويل غري نلجنة أن حتتفظ حبقها يف اللجنة دون موافقتها فإن ل
ل أسلوب السرية املعتمد من طرف اللجنة هو السبب عدقيق أو ناقص ملالحظاا وتوصياا، ول

وهو الذي يكسبها ثقة األطراف املتنازعة ويسهل هلا عمليا الوصول إىل  ايف مصداقيتها وحياده
كما أن هذا األسلوب يتبع للحفاظ على سالمة ون واملعتقالت،ضحايا الرتاعات وإىل السج

أن نشر تقارير اللجنة قد يؤدي إىل إيذائهم ومنعها من زيارم ذلك  . األشخاص احملتجزين
من ئها حت اللجنة استثناءا قانونيا بإعفانهذا وقد م .وبالتايل استحالة تقدمي األدلة املساعدة هلم

  .تقدمي األدلة 

ستويني املسنة على  140لجنة الدولية للصليب األمحر الذي امتد على طول إن عمل ال
على كرامة اإلنسان حىت و إن كان عدوا، وإجياد نوع من إىل احلفاظ  الوطين والدويل اهلادف

اإلنسانية املفقودة يف املعارك كثريا ما تعترضه حتديات جيب جتاوزها ليس فقط بتطبيق قواعد 
للدول املتنازعة على الفعلية  بل أن تطبيقه متوقف على اإلدارة ساين اإلنالقانون الدويل 

 .)225(احترامه

                                                             

  .108، ص املرجع السابقحيياوي نورة بن علي، محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخلي،  -) (224
(225)- le droit international humanitaire et les d′efis posé par les conflits armés 
contemporains ; xxxe comference international de la croix rouge, Geneeve suisse 26-30- 
novembre 2007 p17. 
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خالصة ملا سبق فإن منظمة األمم املتحدة و منظماا املتخصصة وكذا املنظمات الدولية 
املنظمات الداخلية ها مثل ،مثلغري احلكومية تؤدي دورا بناءا يف محاية و تعزيز حقوق اإلنسان 

 ا جيعلنا نطرح التساؤل مم.الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان  اتمع املدينمات منظ السيما 

واآلليات الوطنية  )اإلجرائية واملؤسساتية(الدولية  بني اآلليات حول عالقة التأثري والتأثر
سيكون موضوع املبحث الثالث الذي خنتم به الباب األول من  وهو ما )اإلجرائية واملؤسساتية(

  .ةهذه الدراس

  املبحث الثالث

  اآلليات الوطنية يف جمال محاية حقوق اإلنسانباآلليات الدولية عالقة 

 ما كانلعالقة تأثري وتأثر بني اآلليات الدولية والوطنية ك هناك الشك أنه كلما كان
كون تاتمع الدويل على أن  حرص لذلك .ضمانة أكثر حلماية وترقية حقوق اإلنسانذلك 

من مبادئ باريس الشهرية لعام  خاصة، تكون عالقة استفادة وإفادة انطالقا،أن  العالقة قائمة و
لتهيئة البيئة املناسبة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الرمسية  االيت وضعت شروط 1991

وهكذا . الدويل من جهة ثانيةو وعالقتها باتمع املدين من جهة، مث عالقتها باحمليط اإلقليمي
ضمن املتنوعة ة واآلليات الوطنية فاآلليات الدولية املختلتعاوين بني سق نور لبناء نرى وجود تص
وهذا متاشيا مع فكرة  International coordinating commitée (ICC)الدولية  جلنة التنسيق

كما جاء ذلك و اتفاقيات حقوق اإلنسانبه يف التعاون الدويل والتزام الدول باحترام ما تعهدت 
إن املؤمتر :" قوله بيف البند األول من اإلعالن  1993نا حلقوق اإلنسان لعام يؤمتر فيمد يف تأكي
ا اء بالتزامايفالتأكيد على التعهد اجلدي والعميق لكل الدول لإليعيد حلقوق اإلنسان  العاملي

األمم  لترقية االحترام العاملي حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومراعاا للكل طبقا مليثاق
ويقصد ذه األدوات ". ويلاملتحدة واألدوات األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان والقانون الد

العهدين، : اليت وصل عددها إىل سبعة عشر اتفاقية من أمهها ننسااإلاالتفاقيات اخلاصة حبقوق 
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لتعذيب واتفاقية حترمي التمييز ضد املرأة واتفاقية منع ا ةواتفاقية منع التمييز العنصري، واتفاقي
كيف ميكن جتسيد العالقة التعاونية بني :ولكن السؤال املطروح هو. حقوق الطفل وغريها

ة األفضل الحترام وترقية حقوق اإلنسان؟ يف هذا ماياآلليات الوطنية والدولية حىت توفر احل
مطلب ( أسانيدهمث أسباب التأثري و) ولأمطلب (املبحث سنتطرق إىل أشكال ومظاهر التأثري 

  ).نثا

  املطلب األول

  أشكال التأثري والتأثر

اإلجرائية منها ، ميكن القول بأن أشكال التأثري والتأثر بني اآلليات الدولية والوطنية
تظهر فأما املباشرة . شكال املباشرة وغري املباشرةاألتتعدد ولكن ميكن إمجاهلا يف  ،واملؤسساتية

 حالة ما يفماية وترقية حقوق اإلنسان كحلوالوطنية  من خالل التعاون بني املؤسسات الدولية
التعاون بني اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان باجلزائر مع اللجنة األممية حلقوق اإلنسان 

بينما . أو جملس حقوق اإلنسان من خالل ما يقدم من تقارير دورية من األوىل إىل الثانية
اإلجراءات اليت تتخذها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الشكل غري املباشر فنراه من خالل 
واليت تدخل يف إطار  1991أساسا من مبادئ باريس لعام  ةخبصوص عملها الداخلي واملستمد

  .تقوية املنظومة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وترقيتها

ائل نظومة احلماية الوطنية كما يقول األستاذ رمشران هي إذا، أحد أهم الوسمإن 
البعد الدستوري، البعد : لتجسيد حقوق اإلنسان وهذه املنظومة هلا ستة أبعاد أساسية هي

  .البعد القضائي والبعد املؤسسي والبعد اإلشرايف أو الرقايب والبعد التعليمي  ،التشريعي
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يف فصول هذا الباب،  ةسبق التطرق إىل بعض هذه اآلليات اإلجرائية واملؤسساتيوقد 
لذا، نرى أنه من األفضل إعادة ذكر هذه األبعاد بشيء من  .التطرق إليها مجيعا ولكن مل يتم

  .االختصار غري املخل حىت تكتمل الصورة ونبدأ بالبعد الدستوري

مع هذا فإن  ثالث  .على االختيار السيد للشعب فلدولة يتوقلإن البناء الدستوري 
: قانون الدويل حلقوق اإلنسان وهيتطلب االهتمام اخلاص والبحث من وجهة نظر التمسائل 

املؤسسات الوطنية حلماية وملؤسسات القضائية ابنيان ضمانات حقوق اإلنسان األساسية، 
الدستورية حلقوق اإلنسان األساسية أكثر مما هو  تجيب أن تكون الضمانا. حقوق اإلنسان
: ا أجنزت أمرينكل دولة جيب أن تبني بأ.القانون الدويل حلقوق اإلنسانيف  منصوص عليه

نصوصها املتعلقة بضمانات حقوق اإلنسان األساسية مع تلك  ةأوال، أا قارنت منهجي
حلقوق اإلنسان، ثانيا، أن احلقوق املضمونة يف القانون الدويل  ةاألساسي  اتاملوجودة يف االتفاقي
  .)226(اإلنسان حلقوقالدستورية  هي من ضمن الضمانات ، القواعد اآلمرةريالعريف، خاصة معاي

أما خبصوص املؤسسات القضائية فإن كل دستور يبني هذه املؤسسات بوضوح وحيدد 
حىت تكون حقا مالذا للمنتهكة  ةاستقالليتها يف عملها بعيدا عن تأثريات السلطة التنفيذي

بينما تكون املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة من إنشاء القانون ويكون . محقوقه
  .1991 باتمع املدين ضمن مبادئ باريس لعاموبالسلطة  وتشكيلها وعالقتهاعملها 

التقديرية حول ما إذا السلطة  ، نالحظ أن القانون يعطي للدولةللبعد التشريعيبالنسبة 
كانت املعاهدات اليت تربمها وتصادق عليها تطبق مباشرة يف منظومتها القانونية أو أن هذه 

أي طريق ختتاره الدولة، فإا ملزمة بأن تضمن  .يف التشريع الداخلي املعاهدات تدمج وتنعكس
ضمن القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو  ةبأن قوانينها الداخلية تتطابق مع تعهداا القانوني

                                                             

(226 -) Bertrand G.Ramcharan ,Contomporary Human Rights Ideas ,(Routledge, Taylor and Francis 

Group, London and New York, First Published,2008), p32. 
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الربملانات الوطنية جيب أن متارس اإلشراف والرقابة على ما إذا كان هذا  .املعاهدات اليت تربمها
غالبا . ات تشريعية كما هو مطلوبريوبل، وعندما يتطلب عمل ما، القيام بعمل تغيااللتزام قد ق

لتحسني التشريع، والربملانات الوطنية جيب أن  تحقوق اإلنسان اقتراحا تما تعمل معاهدا
التعاهدية حلقوق  األجهزة من اجلهة التنفيذية حول توصيات Regulary)(تطلب تقارير منتظمة 

حقوق  ته مع التزامابا للرقابة الربملانية على االنصياع احلكومي وجتاوهناك دور .اإلنسان
ولكن  )227(اإلنسان الدولية وكل برملان جيب أن ينشىء جلنة حلقوق اإلنسان للقيام ذا الدور

لربملان ال ميارس أي دور رقايب على احلكومة لكي تنصاع ا كما أن   اجلزائريفهذا ال جنده 
  .رام حقوق اإلنسان وترقيتهاسة احتوتتجاوب مع سيا

وكما هو مشار إليه أعاله، فإن . يتطلب أن تكون احملاكم مستقلة وفعالة البعد القضائي
الدويل يسمح للحكومات أن تقرر جبعل املعاهدات وبصفة مباشرة يف منظومتها  نالقانو

لدولية حلقوق اإلنسان مع هذا فإن املعايري ا. القانونية، أو سن تشريع يدمج االلتزامات التعاهدية
جيب أن " وضع القانون الدويل العريف"من نوع القواعد اآلمرة وكذلك املعايري احلقوقية اليت هلا 

  . )228(تطبق مباشرة من طرف احملاكم الوطنية

 ميكن أن تكون بالنسبة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن التجربة تبني بأنه
فالقانون الدويل ال جيعل هذه املؤسسات إلزامية  .نساناإل يف تقدمي ومحاية حقوق مساعدة
كمسألة سياسية، فإن الدولة جيب أن تقيم دوريا ترتيباا  ولكن، )Mandatory( اإلنشاء 

اية يف مح املؤسسية لفحص ما إذ كانت هيئات حقوق اإلنسان الوطنية تستطيع أن تساعد
نسان أن تقوم مبهام أساسية مثل مناشدة تستطيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإل. حقوق اإلنسان
من خالل التوفيق أو قرارات ملزمة، إعالم الشاكي  grievances)( لتجاوزاتلالتسوية الودية 

                                                             

(227 )- Ibid, P 32. 
رمي الرق ،حترمي التطهري العرقي، حضر التعذيب، منع اإلبادة، منع إي متيز عنصري أو حت: جند يعة العرفية ذات الطبريمن قبيل املعاي -) 228(

  .إنسانيةال   معاملة

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 98 -

هلذا التصحيح، مساع  )access( حبقوقه وبالوسائل املتوفرة لتصحيح وترقية االقتراب أو املرور
ات للجهات املختصة مبا يف ذلك اقتراح أو إحالتهم إىل اجلهة املختصة، وعمل توصي ىالشكاو

إن . )229(احلرة للحقوق ةتعديل القوانني والتنظيمات، واملمارسات اإلدارية اليت تعيق املمارس
أمهية هذه  املؤسسات وصالحياا وتشكيلتها وعالقاا بالسلطة واتمع املدين وكذا اآلليات 

 20 بتاريخ 48/134 يف الالئحة األممية رقم ارهحلماية وترقية حقوق اإلنسان قد مت  إقرا ةالدولي

وفيها جند تأكيد على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وجعل هذه املؤسسات  1993 ديسمرب
  .تتمتع بقدر واسع من الصالحيات واستقالل معترب يف عملها

 يعين مسؤولية كل دولة يف مراقبة نفسها الكتشاف الوضعيات احملزنة: البعد الرقايب

)(distress  هذا يتطلب هيئات . أو إثارة الرتاع تقبل وصوهلا إىل مستوى االنتهاكاومعاجلتها
وميكن أن . مستقلة واليت تراقب، بانتظام، مثل هذه الوضعيات وتلفت انتباه احلكومة إىل ذلك

تغطي جلنة حقوق اإلنسان الوطنية هذا العمل عن طريق ما تقوم به من إعداد للتقارير 
من الشكاوى اليت تتلقاها ومن القيام بزيارات العمل إىل املؤسسات ومن احتكاكها املستخلصة 

  .باتمع املدين و االنفتاح على وسائل اإلعالم املختلفة وتنظيم ملتقيات و ورشات العمل 

 حماربة التمييز يف امفتاحي ا، فإن هذا األخري يلعب دوريالبعد التعليموخبصوص  ،أخريا
عاملية لالحترام والتسامح وأن تعليم حقوق اإلنسان جيب أن يوفر يف املدارس وتطوير القيم ال

 واالبتدائية إىل الثانوية وكذا التعليم العايل وعلى جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليونسك
ويف هذا الصدد أكد  .)230(واليونيسيف إعطاء أمهية أكرب لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان

س شلهوب من لبنان يف امللتقى الذي نظمته اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق األستاذ إليا
نشر يف النظم العربية ال ميكن التعويل عليها "أن  2008 مارس 20و 18 اإلنسان يف اجلزائر ما بني

                                                             

(229  -) Bertrand G.Ramcharan, op, cit, p33. 

(230  -) ibid, p34. 
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وعية يف تفاملطلوب هو تنمية جمتمعات تؤمن حبقوق اإلنسان وتنشرها بال. "ثقافة حقوق اإلنسان
وهنا نكون حقا . م إىل أذن وأن توصلها بأي طريقة كانتفوعية بالندوات  أو من تالاإلعالم و
وتكون املؤسسات الوطنية . )231(للمزج بني اآلليات الدولية واآلليات الوطنية جأمام منوذ

  . حلقوق اإلنسان وسيط بنب اآلليات الدولية واتمعات املدنية

طنية، حنتاج إىل شرح أوسع للبعدين املؤسسايت بعد ذكرنا لألبعاد املختلفة للمنظومة الو
ونبدأ بالبعد و الدولية والرقايب لكوما يشكالن عالقة التأثري والتأثر بني اآلليات الوطنية 

البعد الرقايب املتمثل يف  مث) فرع أول(املؤسسايت املتمثل يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
  ) .فرع ثاين( هذا السلوك  دولة على سلوكها ومراقبةمسؤولية كل 

  الفرع األول

 املؤسسات الوطنية أداة وسطية بني اآلليات الدولية واآلليات الداخلية حلماية
  ترقية حقوق اإلنسانو

كآلية تتوسط السلطة واتمع ، اإلنسانالوطنية حلقوق  تتعود فكرة إنشاء املؤسسا
إىل مبادئ  ،جهزة الدولية من جهة ثانيةاملدين من جهة وكآلية تشتغل بالتعاون مع السلطة واأل

 واملصادق عليها من قبل جلنة حقوق اإلنسان بقرارها رقم)  1991 أكتوبر(  املؤرخة يف باريس

 20/12/1993 املؤرخ يف 48/134 اجلمعية العامة مبوجب القرار رقم قبل واملعتمد من 54/1992

 .)232(بالفكرة   1993/ 24/06 يف اد بفيينترحيب املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي انعق بعد
أعاد التأكيد على الدور البناء اهلام للمؤسسات الوطنية يف محاية  36البند فمؤمتر فيينا ويف 

                                                             

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، دور : ، حقوق اإلنسان والتنمية)CNCPPDH(اللجنة االستشارية الوطنية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان  - )231(
  . 122ص  2008، راجلزائ

    (232)- Rach Murry, The Role of National Human Righs  Institutions at the International and  
Regional levls :the Experaence of Africa ( oxford : Hart Publishing2007) p 26. 
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وترقية حقوق اإلنسان، وخاصة يف قدرا االستشارية للسلطات املؤهلة وكذلك دورها يف 
كما شجع املؤمتر .قوق وتعليمهامعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان ويف ترويج ونشر هذه احل

الدول على إقامة هذه املؤسسات  وتدعيمها بكل الوسائل املادية والقانونية على ضوء املبادئ 
وهذا ما جعل البعض يصف هذه املؤسسات بعدة أوصاف . املنصوص عليها يف مؤمتر باريس

لوطنية منها لمنظمات غري احلكومية الاملتواجدة فيها وكشريك  كشريك للسلطات: منها
والدولية وكشريك األجهزة الدولية املهتمة حبقوق اإلنسان السيما اللجنة األممية حلقوق اإلنسان 

وأخريا  ةوالس االقتصادي واالجتماعي واملفوض السامي حلقوق اإلنسان وجلنة التنسيق الدولي
ينظر للمؤسسات  :جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وهذا ما أكده األمني العام بقوله

ولكن كذلك كشريك ميكن أن يقدم معرفة ، دم هلا الدعمقَالوطنية ليس فقط كمؤسسات ي
فاملؤسسات تتمتع باعتراف متزايد ا من قبل اتمع  .وجتربة هامتني يف جمال حقوق اإلنسان

الدولية الفعلي ملعايري حقوق اإلنسان  ذالدويل كآليات جوهرية لتأكيد وضمان االحترام للتنفي
 تأما جلنة القضاء على التمييز العنصري فقد نظرت إىل املؤسسا. )233(على املستوى الوطين

للحكومات يف إعداد التقارير املقدمة أمام اللجنة حول  كجهة مساعدةالوطنية حلقوق اإلنسان 
د ، جيب أن تربط بإعداأينما تنشأ هذه اللجان"كما توصي بأنه .القضاء على التمييز العنصري

التقارير وميكن إدماجها يف الوفد احلكومي من أجل تكثيف احلوار بني اللجنة والدولة الطرف 
  . )234(" املعين

مثلها مثل املنظمات  كجهة خربةمن نظر إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  وهناك
  61 ا الـ اللجنة األممية حلقوق اإلنسان يف دوريفالوي اغري احلكومية كما صرح بذلك ممثل م

                                                             

(233) - Ibid, p9. 
(234) - Ibid, p 15.  

أكتوبر  9-7أن مركز حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة هو الذي كلف بعقد حلقة تدارس دولية يف باريس يف الفترة من  ىلنشري إأن  كنمي
تتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ورفع تقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان اليت صادقت على الفكرة  يف السنة املوالية مبوجب  1991

جملة تصدر كل (  1993/.3رقم  48ملعلومات أكثر حول هذه النقطة ميكن الرجوع إىل جملة دراسات دولية عدد . ( 54/1992رار الق
  . 65ثالثة شهور بتونس ، ص 
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بأن املؤسسات الوطنية حتوز على معلومات كبرية وخربة تقنية حول ) 2005 أفريل(جبنيف 
 عد دوهلا لدرجة أن اللجنة األممية ميكن أن تستفيد منها عندما تيفوضعيات حقوق االنسان 

والكثري ينظر إىل مسامهتها كعنصر إضايف ضروري يف توفري . تقاريرها حول حقوق اإلنسان
ابة زائدة على ما هو مقدم من طرف الدولة من جهة واملؤسسات غري احلكومية من جهة رق

، أي نظام الرقابة متثل جهة رقابيةاملؤسسات الوطنية  بأنمن يرى هناك  .)235(ثانية 
ني السلطات يف القانون الفصل ب مثلها مثل مبدأ Cheecks and Balances والتوازنات
متوازن ملوقف الدولة من ق اإلنسان من جهة وتقدم موقف فهي تراقب وضع حقو .الدستوري
عن  كحامية للمدافعني اإلنسانهناك من يصف املؤسسات الوطنية حلقوق ، أخريا. جهة ثانية

حقوق اإلنسان كما ذهب إىل ذلك إعالن األمم املتحدة حول حق ومسؤوليات األفراد 
ا  ق اإلنسان وحرياته األساسية املعترفومحاية حقوواموعات وهيئات اتمع املدين لترقية 

بأن الدولة جيب أن تضمن وتدعم، كلما كان ذلك : الذي قال 1999لعام  144/ 53 عامليا رقم
ممكنا، إنشاء وتطوير أكثر استقاللية للمؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وترقيتها يف كل 

أي جمالس، مرصد أو ان، هيئات، مكان حتت اختصاصها سواء أكانت يف شكل جلان، أمبودمس
  . من اإلعالن 3فقرة  14شكل كان كما جاء ذلك يف املادة 

حىت تعكس املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كل هذه الصفات عليها أن تتوفر، 
  : حسب مبادئ باريس، على جمموعة من الشروط أمهها

  .ـةالتمتع باستقاللية حقيقة عن احلكوم -

  .ـة تشكيل املؤسسان التعددية يفـضم -

  ).الصالحية ( حتديد الوالية  -

                                                             

   .17، ص هاملرجع نفس -)235 (
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  .ريعيـوري أو التشـاألساس القانوين الدست -

ت بأن ـة أثبتـة يف الظاهر، فإن املمارسـدو بسيطـذه املبادئ تبـت هـوإذا كان
، وري يؤكدـاذ مـفهذا األست. هاـق يف مهامـمل توف ات الوطنيةـكثريا من املؤسس

ات ـ، بأن أداء هذه املؤسس2001 امـش لعـت واتـن رايـيوماءا على تقرير هـوبن
ا جيدا، فإن ـات يف إفريقيـلت هذه املؤسسـف، حىت لو عمـع األسـع مـر مشجـغي

ـاد ان الوطنية يف الكامريون، وتشـف أن اللجـ الواقع كييفيالحظ . هلا حدودها
ط ـلضغة ـراحة عرب سنوات وهذا نتيجـغريها قد أصبحت أقل صوالطوغـو و

ا كان ـل نشاطا كمـان  يف البينني والسينغال مثال، كانت أقـات وكيف أن اللجـاحلكوم
 .فإن الصـورة أكثـر سـوءا أما يف اجلزائر. اسي أفضلـل توفر مناخ سيـيتوقع يف ظ

ة ـارية لترقيـة االستشـإن اللجنة الوطنيـف، 2009 ة لعامـة الكرامـا لتقرير هيئـطبقف
 ، 25/03/2001 املؤرخ يف 01/71 ب املرسوم رقمـمبوج أةـان املنشـإلنسة حقوق اـومحاي

 

 مل تقم بالدور املنوط ا طبقا ملبادئ باريس السيما فيما يتعلق )236(د الوطينـل للمرصـكبدي
  :بالنقاط التالية

  . الفشل يف تقدمي التقارير السنوية املطلوبة -

  .نقص الشفافية يف عملية تشكيل أعضاء اللجنة -

                                                             

قوق اإلنسان ينشأ مبوجب مرسوم رئاسي نشري هنا إىل أن اجلزائر اعتادت على أسلوب اإلنشاء عن طريق املراسيم فهذا املرصد الوطين حل -)236(
أشهر ألن اجلزائر كانـت   8الوزارة املنتدبة حلقوق اإلنسان اليت مل تدم سوى  حمل واملرصد حلّ 22/09/1992بتاريخ  77/ 92حيمل رقم 

ـ  لاالنتخايب التشريعي التعددي وإقا قيف املسارثر توإقد دخلت مرحلة الفوضى وحالة الطوارئ على   12/01/1992 يفاذيل ة الـرئيس الش
أعمال الوزارة على رئيس احلكومة وجملس الـوزراء،   نتدب حلقوق اإلنسان يتوىل عرض نتائجن الوزير املكاذا إو. على للدولةاألوجميء الس 

ئيس اجلمهوريـة  فإن رئيس املرصد يعرض نتائج أعمال املرصد على رئيس الدولة يف حني يعرض رئيس اللجنة االستشارية نتائج اللجنة على ر
  .1991لعام  ةوهذا كله بعيدا عن الشفافية اليت تتطلبها مبادئ باريس الشهري
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   .)237(الفشل يف التعاون بنجاح مع أجهزة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -

  .الستقاللية املطلوبة بدرجة كبريةالبعد عن ا -

ولكن مل . 2000 فاجلزائر كان مطلوبا منها تقدمي تقريرها الدوري الثالث يف شهر جوان
ان يقتصر على كما أن نشاط اللجنة، حسب الكرامة، ك 22/09/2006غاية تفعل ذلك إىل 

إقامة نشاطات ثانوية، واإلدالء بالتصرحيات اإلعالمية والدفاع عن السلطة أكثر من الدفاع عن 
سنوية جدية وعميقة حول وضعية حقوق اإلنسان يف  رحقوق اإلنسان، والفشل يف تقدمي تقاري

تمة حبقوق كما أن اللجنة ليس هلا عالقة وال ارتباط باملنظمات غري احلكومية امله. اجلزائر
وتضيف الكرامة جمموعة من املالحظات حول اللجنة منها أن . اإلنسان الوطنية أو الدولية

اللجنة أنشأت بواسطة عمل السلطات التنفيذية مما جعلها ال تستطيع العمل يف منحى مستدمي 
أن رئيس اللجنة وأعضاءها يعينون بواسطة مرسوم رئاسي كما  .ومستقيم طبقا ملبادئ باريس

ا جيعل عضويتهم يف اللجنة غري حمددة كما أن عملية التعيني غري عامة وال شفافة وال هي مم
كما أن اإلجراء االختياري جمهول واملناصب  .كرب عدد من مؤسسات اتمع املدينألمتضمنة 

مع املنظومة الدولية حلماية  ال تتعاون اللجنةأكثر من كل هذا، فإن . الشاغرة ال يعلن عنها
فهي ال تقدم وثائقها وال تساهم،  .غري كاف ن تعاونت فإن تعاواإو اإلنسان حقوق

   .)238(يف عملية مراجعة التقارير الدورية ، باستقاللية

للجنة اليت منحت  لعل هذه اإلخفاقات واملالحظات كانت وراء إنزال رتبة االعتماد
كانت  2003 ففي سنة ."ب" إىل الدرجة" أ "الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان من الدرجة 

مما مسح هلا بالتمتع حبق  التصويت واملشاركة يف أعمال جملس األمم املتحدة " أ" اللجنة يف رتبة

                                                             

(237 -) Algéria- Watch, The National Institution for Human Rights (CNCPPDH )in the Hot 
Seat In HTTP:// en.Alkarama . Org / index.php? Option = Com – Content§view= article § 
id=248.p,1.  
(238) - Ibid, p 3. 
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أنزلت إىل الدرجة  ،2008 أي يف سنة ،سنوات 5مث وبعد  2008-2006 حلقوق اإلنسان ما بني
نص  نشأ اللجنة مبوجبأن تلعدم جتاوا مع مبادئ باريس السيما املبدأ الذي يشترط " ب"

دستوري أو قانوين ووجوب نشر آراء وتوصيات وتقارير وحبث الشكاوى عامة من خالل 
يف النهاية امت اللجنة على . وسائل اإلعالم وتطوير عالقات مع املنظمات غري احلكومية

ة متثل لنظريات املسؤولني الرمسني أكثر منها مؤسس ةأداة الدولة إلعطاء املصداقي"أساس أا 
كل هذا وضع الضغط على السلطات اجلزائرية  ".)239(املصاحل اجلزائرية بشأن حقوق اإلنسان

 ةيمما جعلها تسرع إىل إعادة صيغة اإلنشاء وإعطاء حق االختيار لرئيس اللجنة بني التفرغ كلّ
عية وقدم امللف مرة أخرى إىل اللجنة الفر .خلدمة اللجنة ودون اجلمع بني الرئاسة واحملاماة

إن اللجنة قد ف ،ويف حالة توفر املعايري فيه لالعتماد التابعة لس حقوق اإلنسان حىت يقرر البت
مل ترد جلنة االعتماد على ملف اجلزائر )2010مارس (ولغاية اليوم  عتماداالتسترجع درجة 

 لدى ولكن وحسب لقاء وزير اخلارجية بالسفراء واملمثلني الدبلوماسيني. بالسلب أو اإلجياب
جملس األمم املتحدة حبنيف، فإن جم الوزير على طريقة عمل الس تعرب عن امتعاض اجلزائر 
من هذا اجلهاز من جهة ورغبتها يف حتسني أداء عمل هذا اجلهاز السيما تعزيز دور رئيسه 

وعليه فال جيب أن . ومكتبه، وكذلك ترقية استقاللية وموضوعية اآلليات اخلاصة بالس
مادامت مسألة حقوق اإلنسان ليست وال جيب أن ) آلية وصاية وابتزاز(ول الس إىل يتح

تكون حكرا على أية منطقة من العامل أو ثقافة أو حضارة مولدة بشكل حصري للدميقراطية 
ويف نفس االجتاه فإن الوفد األممي الذي حل باجلزائر من أجل إعداد  .)240(وحقوق اإلنسان

يعرب عن استعداد اجلزائر ) 2010(اإلنسان خالل شهر ماي املقبل  تقرير حول وضع حقوق
للتعاطي أكثر مع مسائل حقوق اإلنسان السيما ما يتعلق باحلق النقايب والتحرش بالنقابيني 

                                                             

.5، ص هاملرجع نفس -) 239 ) 

.03، ص "وزير اخلارجية ينتقد لوائح الس" 21/02/2010جريدة النهار، األحد   - (240)  
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إن كل هذا يعرب بوضوح عن عالقة التأثري والتأثر القائمة بني . )241(وحرية املرأة وقانون األسرة
  . وليةاملنظومتني الوطنية والد

إن مثال اللجنة الوطنية اجلزائرية حلقوق اإلنسان يؤكد على حقيقة أساسية وهي أن هذا 
 ةال ديناميكي .حقا إىل عنصر االستقاللية وعنصر الديناميكيةيفتقد النوع من املؤسسات 

 واملال والبنية التحتية اليت تكون مالئمة للسلوك بدون استقاللية يف القرار والتسيري) حركية(
املرن لنشاطات املؤسسة واليت حددت مبقتضى مبادئ باريس وهي تتراوح بني تقدمي اآلراء 
للحكومات والربملان إىل فحص التشريعات واإلجراءات اإلدارية ومدى تطابقها مع معايري 
حقوق اإلنسان مرورا مبالحظة انتهاكات حقوق اإلنسان ووصوال إىل حتضري التقارير حول 

تفاعل أو التجاوب مع األحداث وعمل توصيات حول االلتزام مبعايري حقوق حقوق اإلنسان وال
 جمال حقوق يفاإلنسان وحتليل قوانني وسياسات حقوق اإلنسان وتقييمها، مث تطوير التعاون 

واملؤسسات الوطنية و اجلهوية األخرى املكلفة وجلاا اإلنسان مع أجهزة األمم املتحدة املختلفة 
  .وهنا تربز عالقة التأثري والتأثر كما ذكرنا أعاله. انمبجال حقوق اإلنس

بالرجوع  إىل فحص وإثبات العالقة بني اآلليات الوطنية والدولية، فإننا نقول أن تلك 
العالقة أصبحت تشابكية تقوم على أساس التعاون والتنسيق يف جمال حقوق اإلنسان مما يضفي 

ابع القانون املؤسسايت من جهة ومما جيعل من األمم القانون الدويل حلقوق اإلنسان برمته طعلى 
من امليثاق وهذا عن طريق  04فقرة  02كما جاء يف املادة " مرجعا للتنسيق"املتحدة حقا تكون 

تلقي التقارير من اجلهات الرمسية وغري الرمسية، واملشاركة يف إعداد هذه التقارير مث املشاركة يف 
لذا فال وجه للغرابة أن يقول السيد . بلورة  نتائج وتقدمي التوصياتاحملافل الدولية واملسامهة يف 

لقد فتح الس أبوابه ملنظمات اتمع " أول رئيس لس حقوق اإلنسان"  الفونسودي آلبا"
معتربا أن املنظمات غري احلكومية " املدين أكثر مما كان عليه احلال يف جلنة حقوق اإلنسان

                                                             

. 04، ص "وفد أممي باجلزائر للتقصي حول حقوق اإلنسان حتسبا إلعداد تقرير" 23/02/2010جريدة اخلرب، الثالثاء   - (241)  
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أما السفري .  العامليفام حقوق اإلنسان وأن تصبح واقعا ملموسا شريكا لدعم وتعزيز احتر
لن يكون هناك جملس : "فقال" ليزغوردي" السويسري لدى مقر منظمة األمم املتحدة جبينف

  .)242("فعال دون مشاركة املنظمات غري احلكومية

 إذن يستنتج من كل هذا أن كل األطراف الرمسية وغري الرمسية، الوطنية والدولية،
واملهتمة مبجاالت حقوق اإلنسان تشكل لنا شبكة من العالقات حمورها تعزيز محاية وترقية 
حقوق اإلنسان، وأن هذه الشبكة يف تطوير ودينامكية بدليل أن الكثري من املؤسسات هي 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، جلنة التنسيق : وليدة النشأة سواء الوطنية منها أو الدولية مثل
أما املؤسسات الوطنية حلقوق . نشأا بعض اللجان التعاهديةأدولية، جمموعات العمل اليت ال

يتجاوز  2005 وأصبح يف سنة 50 ال يتجاوز 1993 اإلنسان قد كان عددها يف مؤمتر فيينا   لعام
وهي تأخذ عدة تسميات مثل اللجان، اهليئات، االس  االستشارية ولكن وظائفها  ةاملائ

وتقارير، على أساس استشاري إىل  تتقدمي فتوى وتوصيات واقتراحا: وهي )243(ةمتقارب
وهي تتمتع مبركز مالحظ يف دورات جلنة . احلكومات والربملانات أو أي جهاز آخر خمتص

كما تشارك بنفس الصفة يف أشغال اللجنة الفرعية حلقوق  ،الس حاليا، حقوق اإلنسان سابقا
ا بانتظام يف فصل الصيف من كل سنة، وزودت  هذه املؤسسات اإلنسان اليت تعقد جلسا

جلنة التنسيق الدولية واللجان اجلهوية ألوربا وأفريقيا وآسيا (يئة تنسيقية مجاعية ال مركزية 
ويئة تقييمية ملطابقة املؤسسات مع مبادئ باريس واليت أتينا على ذكرها عند تناولنا ) وأمريكا

  .)244(رية اجلزائرية وكيف سحب منها االعتمادللجنة الوطنية االستشا

                                                             

( 242)-  Fact Sheet :Work and Structure of Human Rights Council, July 2007, p1. 
حقوق : وطنية العربية حلقوق اإلنسان حولال تملعلومات أكثر حول هذه النقطة ميكن الرجوع إىل أشغال ملتقى اجلزائر للمؤسسا -)243( 

  .19، ص 2008مي، اجلزائر، مارسكتب املفوض السا، ماملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دور: اإلنسان والتنمية
  . 45-23، ص ص هاملرجع نفس - )244(

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 107 - 

  الفرع الثاين

  البعد الرقايب ومسؤولية كل دولة عن سلوكها

إذا كانت قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان مستمدة أساسا من اإلعالنات 
 والقوانني الوطنية كاإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن واإلعالن األمريكي، فإنه باملقابل
. جند أن القوانني الوطنية تتأثر باملنظومة القانونية الدولية مما جيعل العالقة اجلدلية قائمة بينهما

ويف هذا املبحث سيتم التركيز على خضوع الدولة للرقابة الدولية مما جيعلها تكيف قوانينها 
ومسألة حسب القوانني  الدولية وذلك من خالل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 

املشاركة السياسية وقبل التطرق إىل ذلك، جيب التأكيد أوال على معىن املشاركة السياسية 
  .عمال هذا احلق من طرف احلكوماتإوكيف يتم 

  : إن املشاركة يف معناها الواسع تشري إىل مخسة أشكال أساسية هي 

  . التصويت وهو ميثل احلق األصيل للحقوق السياسية -

  .حزب سياسي االنضمام إىل -

  .الترشح يف االنتخابات -

  .االنضمام إىل مجاعة غري حكومية السيما اجلمعيات -

  .)245(املشاركة يف مظاهرات أو مسريات أو التجمع -

ما يهمنا هنا هو احلق يف التصويت واحلق يف الترشح واحلق يف تسيري شؤون اتمع 
عن رغبة املواطن يف إدارة شؤون " احلرالتعبري"باعتبارها حقوقا أساسية وأصلية ومعبرة على 

أما تعبري اإلعالن . منه 25األمة واتمع بتعبري العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف املادة 
                                                             

   :رجوع إىل مقالة هانس كلني بعنوانال ميكنملعلومات أكثر حول هذه األشكال  -)245(
«The Right to political participation and the Information Society » 
Hans .Klein @ pub policy.gatech.edu.(Georgia Institute of Technology), 2005,p1. 
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لذا، فإن العهد ". كل فرد له حق املشاركة يف حكومة بلده: "فقد جاء فيه ما يلي 21يف املادة 
املشاركة السياسية عموما ال يوجد كحق إنساين ولكن يبق أن احلق يف . جاء أكثر وضوحا

بذاته ولكن فقط يف إطار املؤسسات السياسية للمواطنة واحلكم مما جيعله حق إجيايب يتطلب 
به ومحايته وترقيته كما يؤكد ذلك تقرير جلنة حقوق اإلنسان  عتدخل الدولة إلعماله واالنتفا

  .التابعة للعهد

" مواطن"مث " يتاح"و" حيق"عبارتني أساسيتني مها من العهد تستعمل  25إن املادة 
فما . للداللة على أن  إدارة الشؤون العامة هي حق ويف نفس الوقت إتاحة للفرص للمواطن

الفائدة من اإلقرار حبق املشاركة إذا مل يكن مرتبطاً بإتاحة الفرص وهو املشكل الذي يعاين منه 
 25الواردة يف املادة  )246( شاركة بأبعاده الثالثاملواطن يف الدول الديكتاتورية ألن حق امل

  .)247(مقتصرا على فئة أو فئات دون أخرى 

للجنة املعينة حلقوق اإلنسان أن الدول عند إرساهلا  25يف التعليق العام رقم فقد جاء 
 لتقاريرها الدورية تشري إىل األحكام القانونية اليت تعرف اجلنسية يف إطار احلقوق احملمية مبوجب

وال جيوز التمييز بني املواطنني يف هذه احلقوق على أي أساس من األسس العشرة  25املادة 
فيجب أن تبني الدول يف تقاريرها ما إذا كان لديها أي فئات . من العهد 26الواردة يف املادة 

 من قبل املقيمني بصفة دائمة تتمتع ذه احلقوق بصورة حمدودة كتمتعها مثال حبق االقتراع يف
كما أن الدول ملزمة أن تقدم يف . االنتخابات احمللية أو حبق شغل مناصب عمومية معينة

تقاريرها إىل اللجنة النصوص اليت حتكم املشاركة السياسية يف السلطات الثالثة ويف اإلدارة 
كما ينبغي أن تتضمن التقارير وصفا لألحكام اليت تضبط حق االنتخاب . والتعليم والبحث

                                                             

مت ني خمتارين حبرية ون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليف إدارة الشؤ اإلسهام: من العهد على هذه األبعاد الثالثة وهي  25تتكلم املادة  -)246(
لسري وتضمن اإلعراب احلر على دورية صحيحة ونزيهة جتري على أساس االقتراع العام املتساوي ا ت، اقتراعا وترشيحا، يف انتخابااالشتراك

 26ودون متييز بأي سبب من األسباب العشرة الواردة يف املادة  ،الوظائف العامة يف البلد على قدم املساواة عموما تويلإدارة الناخبني وأخريا، 
  .نتخايبودون أي قيد من القيود اليت تضعها السلطة إال القيود القانونية كما يف حال شروط الترشح ألي منصب ا

  :  وثيقة األمم املتحدة، املرفق اخلامس على املوقع) 1996(، الدورة السابعة واخلمسون اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية -)247(

www.um edu/ hpc-gc 25.html.   
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يفية إعمال هذه األحكام خالل الفترة املشمولة يف التقرير، وكذلك وصفا للعوامل ووصفا لك
اليت تعوق املواطنني يف ممارسة حق االنتخاب، السيما العزوف اإلداري الذي يعود إما إىل عدم 
توفري الشروط والضمانات الكافية حلماية ممارسة هذا احلق أو لعدم الرضا على املترشحني أو 

ية االنتخابية برمتها، وعلى الدولة تقدمي وصف للتدابري االجيابية املتخذة للتغلب على على العمل
  .تلك العوامل احمليطة يف إجناح حق االقتراع

إن تعليق اللجنة املعنية حلقوق اإلنسان ذهب إىل أبعد حد عندما فرض على الدول أن 
وينبغي . اطنني من حقهم يف االنتخابتبني وتشرح يف تقاريرها األحكام التشريعية اليت حترم املو

أن تكون هذه األسباب معقولة وموضوعية، فإن كان السبب من احلرمان هو اإلدانة الرتكاب 
جرمية فيجب أن تكون فترة احلرمان متناسبة مع خطورة اجلرمية وأمهية العقوبة، وجيب أال حيرم 

أما . مل تتم إدانتهم بعد من ممارسة حق االنتخاب األشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن
فيما يتعلق حبق الترشح، فإن التعليق اشترط أن يقيد حق األشخاص يف الترشح لالنتخاب 

فال جيب أن يربط هذا احلق باالنتساب إىل حزب معني، أو يشترط توفري عدد . بشروط معقولة
نه ينتمي إىل أدىن من املؤيدين يفوق املعقول، أو يشترط أال حيرم الفرد من حق الترشح أل

  .من العهد 25مذهب سياسي معني دون املساس مبا ورد يف  املادة 

إن التقارير املطلوبة من الدول تقدميها إىل اللجنة هي الضمانة األساسية من جممل 
الضمانات األخرى اليت حتمي حقوق املشاركة السياسية لذلك جيب أن تتضمن هذه التقارير 

ترقية هذه احلقوق واالنتفاع ا وذلك من قبيل الوصف لألحكام كل ما يتعلق بإعمال ومحاية و
املوضوعية على  تالقانونية اليت حتدد شروط شغل املناصب العامة باالنتخابات وتبيان التعقيدا

شغل مناصب معينة املؤهالت املطلوبة لشغلها، ووجوب أن جتري االنتخابات يف حرية ونزاهة 
شاء سلطة مستقلة لإلشراف على االنتخاب ودورها يف وأن تكون دورية، وكذلك وجوب إن

محاية الناخبني من شىت أشكال القسر أو اإلغراء أو التدخل غري القانوين أو التعسفي يف عملية 
. االقتراع وضمان سالمة صناديق االقتراع وفرز األصوات يف حضور املرشحني أو وكالئهم
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 تمناصب يف اخلدمة العامة، وللتقييدا كما ينبغي للتقارير أن تشمل وصفا لشروط تقلد
املفروضة على ذلك، واإلجراءات املتبعة يف التعني والترقية، والوقف املؤقت للعمل، والطرد أو 
العزل من الوظيفة، فضال عن وصف اآلليات القضائية أو غريها من آليات املراجعة اليت تنطبق 

كيفية إستيفاء شروط املساواة وما إذا على هذه اإلجراءات، وكذلك، حيب أن تبني التقارير 
  .كانت اختذت تدابري تصحيحية وإىل أي مدى يف حالة اختاذها

أخريا، تطرق التعليق إىل ضرورة متكني املواطنني واملترشحني من تبادل املعلومات 
واآلراء بكل حرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والسياسية كضمانة حقيقية للتمتع 

وهذا يفترض وجود صحافة حرة قادرة على نشر القضايا . 25مية مبوجب املادة باحلقوق احمل
العامة والتعليق عليها دون رقابة أو تقييد وعلى إطالع الرأي العام وكل هذا يتطلب التمتع متتعا 

  .من العهد 22 ،19،21تاما باحلقوق املضمونة مبوجب املواد 

امل مع إجراء الشكاوى والبالغات وغريها من مما سبق يتبني أن اإلجراء الرقايب، بالتك
اآلليات اإلجرائية األخرى تشكل يف مجيعها أدوات لرقابة الدولة وسلوكها بشأن حقوق 

كما يعكس اإلجراء الرقايب طبيعة العالقة بني اآلليات الوطنية والدولية وتبادل التقارير . اإلنسان
الدول تكون ملزمة مبراقبة سلوكها عندما تشعر أكثر من هذا، فإن . بني الدول واللجان الدولية

بأا حتت الرقابة الدولية أو اإلقليمية وهذا يشكل أحد الضمانات األساسية حلماية وترقية 
  .حقوق اإلنسان عن طريق التأثري والتأثر

  املطلب الثاين 

  أسباب التأثري وأسانيده

ون الدويل، بأن مسألة محاية مبا فيهم أساتذة القان ،يتفق املختصون يف حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان وترقيتها هي أساسا مسألة وطنية مما يتطلب دائما تعزيز املنظومة الوطنية 
للحماية وربطها باملنظومة الدولية أو اإلقليمية حىت يتحقق أكثر مبدأ التعاون الدويل والتنسيق 
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سيادة وعدم التدخل وتقدم فيه بني اجلهود والتجارب املختلفة يف ظل عامل تراجع فيه مبدأ ال
مبدأ التعاون والشراكة، وهذا لن يتحقق دون الربط مابني عمل اهليئات التعاهدية الدولية 

والعمل التطبيقي ملؤسسات األمم املتحدة مثل  )248(حلقوق اإلنسان وتفعيل اإلجراءات اخلاصة
سائل املختلفة لتدعيم محاية الذي يقوم بدور عظيم يف حبث الو الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة

الذي تناول ألول مرة حق   1994 حقوق اإلنسان ويقدم تقارير هامة مثل تقريره السنوي لعام
التنمية املستدامة، مث مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وغريها من األجهزة لكن ورغم 

لية تبقى قائمة وهذا لعدة تعدد وتنوع اآلليات الوطنية والدولية، فإن احلاجة إىل احلماية الدو
  :كما يقول األستاذ رامشران ومنها أسباب

، ايار للحكومة مؤديا إىل سلوكات قد يكون هناك، أوال وقبل كل شيء -
بالنسبة هلؤالء األشخاص، فإن . كومةوتصرفات ترتكب ضد األشخاص ضمن اختصاص احل

  .…احلماية الدولية تصري اخلط الدفاعي الوحيد 

الوطنية أو السياسات القضائية قد تكون يف الواقع غري مالئمة مع معايري  القوانني -
حقوق اإلنسان املعترف ا دوليا والطريق الوحيد لتغيري هذه القوانني قد يكون عرب املنتدى 

  .الدويل

املنظومة القضائية الوطنية قد تفشل بكل بساطة، مثال، عندما ال يكون الفرد قادرا  -
  .أي إصالح النتهاك حقوقه ل علىعلى احلصو

                                                             

 Peerre)نظام املراجعة الشاملة ، مث ي، فرق النقصواملقررون اخلاصون، وفرق الزياراتالقطرية العمل  تتمثل هذه اإلجراءات يف فرق - )248( 
           (view اإلجراءات اخلاصة اليت وضعتها جلنة ضمن مؤخرا جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وجتدر اإلشارة إىل انه  شأهالذي أن

بالغ سري وجهت إىل حوايل  1000ت تقرير قدمتها اللجنة إىل األمني العام كما تلق 100 ن التابعة لألمم املتحدة هناك حوايلحقوق اإلنسا
 حاالت يفزيارة قطرية قام ا أشخاص عهد إليهم بواليات يف إطار أنشطة تقصي احلقائق كما  40ن اختاذ إجراءات عاجلة مث أبلدا بش 140

شوهد . 2005لعام  كما جاء ذلك يف تقرير األمني العام ملنظمة األمم املتحدة 2005 - 2004كوت ديفوار وسرياليون ، ودارفور عامي 
  : على 02/02/2010املوقع يوم 

http://www2.ohchr.org/arabic/bodies /che/special/Index.htm,p10.      
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يف وضعيات عالية الشأن مثل الرتاعات الوطنية أو الدولية، أو يف وضعيات  -
  .إن احلضور الدويل يصبح ضروريا لتجنب أو تقليل األفعال غري اإلنسانية فاستعجاليه، 

فإن الضغوط على  ،يف عامل يشهد حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية -
وحيضر إىل . تكون متعددة واليت تؤدي بسهولة إىل معاملة قاسية لشرائح من اتمع احلكومات

  .واملديونية واخلوصصة  الذهن أزمات الالجئني

 احتمال الوحشية يستمر يف االنفجار بكثرة ضاربة بعرض احلائط املبادئ األولية -

(Elementary) مثل أحداث القرصنة ضد الالجئني . حلقوق اإلنسان.  

هناك بعض اجلماعات احلساسة اليت تكون محايتها الدولية ضرورية وينطبق هذا  -
خاصة على ضحايا العنصرية املؤسساتية والتميز العنصري، وضحايا الرق وريب األفراد 
واألقليات والشعوب األصيلة ولنا يف اهلنود أحسن منوذج ويف شعب البوسنة واهلرسك الذي لو 

والقضاء الدويل أكد على احلماية يف ثالث . رض إىل اإلبادة الكاملةال احلماية الدولية لتع
، يف القضية األوىل. ، وقضية التعويضات، مث قضية برشلونة تراكشنهموتبونقضية : حاالت

يعين وضع " ممارسة احلماية"بأن احملكمة علقت  ،الدبلوماسيةوباإلشارة إىل مؤسسة احلماية 
إنه القانون الدويل الذي حيدد ما إذا كانت الدولة مؤهلة . لدويلالفرد لنفسه يف جمال القانون ا

التعويضات قالت احملكمة بأن األمم املتحدة هلا القدرة على الدخول ملمارسة احلماية، ويف قضية 
إىل  هأما املثال الثالث فنجده يف قضية برشلونة تراكشن الذي لفت االنتبا. يف احلماية الدولية
تمع الدويل ككل واملستمدة من القانون الدويل ومن املبادئ والقواعد املتعلقة االلتزامات حنو ا

  . باحلقوق األساسية للفرد، مبا يف ذلك احلماية من الرق والتمييز العنصري

إن هذه القضايا الثالث تؤكد أن مفهوم احلماية الدولية هو جزء من القانون الدويل 
ة تدعيمية للحماية الوطنية يف املستوى العام وارد العريف وأن احلماية الدولية هي وسيل

يتم اللجوء إىل احلماية الدولية عندما تفشل احلماية الوطنية أو تتقاعس يف إثبات . للحماية
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وإذا كانت حقوق األفراد أو اجلماعات معرضة لالنتهاكات الصارخة مما يهدد السلم . مفعوهلا
والس غالبا ما يتدخل يف احلماية . ولوية يف ذلكواألمن الدوليني، فإن لس األمن األ

والس  .طبقا للظروف السياسية امبعىن آخر، يعمل الس كما يرى األمر مالئم. السياسية
ميكن أن يتدخل يف معيار أعلى من احلماية إذا رأى ذلك  مالئما ، وقد حييل الوضعية إىل 

  .2009ة دارفور بالسودان عام احملكمة اجلنائية  الدولية كما فعل  يف قضي

جملس األمن،  (إن درجة احلماية الدولية اليت توفرها واقعيا اجلهات الدولية املختلفة 
جلنة حقوق اإلنسان، جلنة القضاء على التمييز العنصري، املفوض  جملس حقوق اإلنسان، 

انية، مكتب السامي حلقوق اإلنسان، املفوض السامي لالجئني، مكتب تنسيق الشؤون اإلنس
العمل الدويل، اليونيسكو، اللجنة الدولية للصليب األمحر، الس األوريب احملكمة األوربية 
،منظمة الدول األمريكية و احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، منظمة الوحدة اإلفريقية، جامعة 

لية للقانونيني، اجلمعية الدول العربية واملنظمات غري احلكومية، منظمة العفو الدولية، اللجنة الدو
 ليست متساوية )، والرابطة الدولية حلقوق اإلنسانالدولية للمحامني الدميقراطيني

)Comunensurate ( يف احلجم مع احلاجات على األرض كما يبني اجلدول أدناه باستثناء
الف درجة فاألدوار اليت تلعبها اهليئات املختصة حبقوق اإلنسان ختتلف باخت. احملكمة األوربية

وهذه األدوار تتراوح بني دراسة التقارير إىل القيام بالتحقيقات إىل حماكمة املنتهكني . تطورها
حلقوق اإلنسان كما هو موضح يف اجلدول أدناه الذي يبني أن احملكمة األوربية وصلت فيها 

أو غري معروفة كما يف حاليت الس  2/5، بينما اجلهات األخرى فهي4/5احلماية إىل 
  .أو اجلامعة العربية) Ecosoc(االقتصادي واالجتماعي 
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  جدول يبني أدوار احلماية للمؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان

  أدوارها  املؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان

  جملس األمن  -1

  

-  دد السلم واألمن يعمل على منع االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واليت قد
  .الدوليني

يعمل بعجالة لتلطيف ووقف االنتهاكات اإلجرامية حلقوق اإلنسان بإحالتها إىل -
  .احملكمة اجلنائية الدولية

  .ترد على وضعيات االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان ذات االهتمام الدويل -  اجلمعية العامة -2

   .والثقافية لى منع االنتهاكات الصارخة للحقوق االقتصادية واالجتماعيةيعمل ع -  االجتماعيوالس االقتصادي  -3

  .يرد على وضعيات االنتهاكات االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
  . (Prosecutor)ل املدعي  قبحتاكم اامات اجلرائم الدولية املرفوعة أمامها من  -  احملكمة اجلنائية الدولية -4

  . وضعيات االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسانيعمل على منع  -  انجملس حقوق اإلنس -5

  .يرد بسرعة على االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان -

  .يرقي ويطور التعاون الدويل للحماية العاملية حلقوق اإلنسان -

 The Human Rights( جلنة حقوق اإلنسان -6

Committe(  
   .  ارير الواردة من الدول األطرافالتق  consider )(األخذ يف احلسبان  -

 Indvidual petions) (البالغات الفردية  consider )(تبار  عاألخذ يف اال 

  .الصالحية من الدول األطراف  اليت قبلت هذه

  . التعامل مع تقارير الدول األطراف -    .االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة احلقوق  -7

  .الفردية من دول األطراف اليت قبلت باختصاص اللجنة األخذ يف االعتبار البالغات -   ةمييز العنصري ضد املرأجلنة القضاء على الت -8

 .دراسة التقارير الواردة من الدول األطراف -

  .القيام بالتحقيقات إذا قبلت الدول األطراف هذا االختصاص  -
  للتعذيب  ةاللجنة املناهض -9

  

  

   .لدول األطرافدراسة التقارير الواردة من ا -
 .من الدول األطراف اليت قبلت االختصاصدراسة البالغات الفردية  -

تزور أماكن االعتقال إذ صدقت الدول األطراف على الربتوكول اللجنة الفرعية قد  -
  .االختياري لالتفاقية

 .تقارير الواردة من الدول األطرافدراسة ال -  .جلنة حقوق الطفل - 10

  .)الزيارة(طراف اليت قبلت هذا االختصاص قد تعمل زيارات للدول األ -
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 .تأمل يف إجراء البالغات الذي مل يدخل بعد حيز التنفيذ ةاالتفاقي -  .عائالم جلنة حقوق العمال املهاجرين وأعضاء - 11

  .دراسة التقارير الواردة من الدول األطراف -
  .ألفراد يف الدول األطراف يف االتفاقية األوربيةدرس البالغات الواردة من ات-  حملكمة األوربية حلقوق اإلنسان -12ا

 .دراسة القضايا احملالة إليها من قبل اللجنة أو من قبل الدول األطراف -  .احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان - 13

  .عمل زيارات دورية للدول األطراف -
  . لدول األطرافالبالغات الفردية ضمن ا )التفكري(األخذ يف اعتبار  -  .جلنة حقوق اإلنسان - 14

 .أخذ يف االعتبار تقارير الدول األطرافت -  جلنة القضاء على التمييز العنصري - 15

.تمييز العنصريالمن اتفاقية القضاء على 14 األخذ يف االعتبار البالغات الواردة يف املادة -
  .طرافالدول األمن  دراسة التقارير الواردة -  .قية حلقوق اإلنسان والشعوبيجنة اإلفرلال - 16

  .126 -125 ص صأفكار حقوق اإلنسان املعاصرة .  رمشران: املرجع

إن احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف اتمع املعاصر ميكن أن توصف بأا مباشرة أو 
الكيان الدويل سوء بطلب من الضحية، أو من طرف أشخاص تقدم أمام فاملباشرة . غري مباشرة

كالة احلماية الدولية لوقف انتهاك حقوق اإلنسان ومن أمثلة لصاحل الضحية، أو من  طرف و
احلماية الدولية املباشرة ما نلمسه يف نشاطات املفوض السامي الالجئني ، واملفوض السامي 
حلقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للصليب األمحر والعديد من الشكاوى والتظلمات اإلجرائية 

مع ذلك، فإن . ياري للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةاالخت  لمثل اليت يقدمها الربتوكو
النشاطات احلمائية املتخذة يف اتمع الدويل ميكن أن تصنف على أا نشاطات غري مباشرة 

إال أن العديد من  .ومن ضمنها خلق بيئة دولية مالئمة تؤدي إىل جتسيد حقوق اإلنسان
ية املباشرة بدءا بعصبة األمم ومنظمة العمل الدولية  املنظمات حتاول االقتراب من تطبيق احلما

للصليب األمحر، واتفاقيات جينيف األربعة واألمم املتحدة، واملفوض السامي لالجئني وجملس 
) املسلحة ومحاية األطفال والنساء تمحاية املدنيني يف الرتاعا(األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

  . أعاله يف اجلدوليؤكد والعمليات امليدانية وكل هذا وذاك 

لس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، أكدت اجلمعية العامة حاجة  ملنشئويف قرارها ا
تستمر يف جهودها الدولية لتعزيز احلوار وتوسيع التفاهم داخل احلضارات أن كل الدول 
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التعاون حقوق اإلنسان يبىن على مبدأ محاية أقر اإلعالن بأن ترقية و .والثقافات واألديان
  . ابق مع التزاماا حبقوق اإلنسانواحلوار ويهدف إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على التط

ترقية االحترام العاملي حلماية كل : إن الصالحية اجلوهرية املعطاة للمجلس كانت
  (address) جيب على الس طرح. حقوق اإلنسان وحرياته األساسية دون متييز من أي نوع

كما أن . االنتهاكات  مبا يف ذلك االنتهاكات الصارخة واملنتظمة وعمل التوصياتوضعيات 
عمل الس جيب أن يسري مببادئ العاملية، احلياد، املوضوعية وعدم االنتقاء، واحلوار الدويل 

ترقية حقوق  ةالبناء والتعاون بنظرة تدعيم ترقية ومحاية احلقوق، كما أن الس خول صالحي
اخلدمات االستشارية، واملساعدة التقنية والقدرة البنائية اليت جيب توفريها بالتشاور مع التعلم، و

 Thematic)كمنتدى للحوار يف املسائل املوضوعية لتعمل وبرضا الدول األعضاء املعنية،

Issues)   وأن يعمل توصيات إىل اجلمعية من أجل التطوير األفضل للقانون الدويل يف جمال
حقوق اإلنسان املتخذة من طرف الدول  تلتزاماالن ولترقية التنفيذ الكامل حقوق اإلنسا

ومتابعة األهداف والتعهدات اليت هلا عالقة بترقية ومحاية حقوق اإلنسان  التابعة 
)(emanating  من مؤمترات األمم املتحدة وللمسامهة من خالل احلوار والتعاون يف منع

حقوق اإلنسان والعمل على التعاون ة على استعجاالت نسان والرد بسرعانتهاكات حقوق اإل
القريب مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واتمع املدين 

الدولية اوتبين املراجعة الدولية العاملية ملدى استعمال كل دولة اللتزاما.  

ركز على التعاون واحلوار  )HRC(جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  حلد اآلن فإن
ت عربوكان مترددا يف إقحام نفسه يف وضعيات االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان، وقد 

  .أدناه 02اصها عن هذا التردد كما يبني اجلدول عاملنظمات غري احلكومية عن امت
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   حلماية الدوليةاجدول يبني أداء منظومة 

  )لى درجات احلمايةأع= 5غياب احلماية، جنمة =  0جنمة(

  **                                               .جملس األمن الدويل

  **                                        .اجلمعية العامة لألمم املتحدة

    .الس االقتصادي واالجتماعي

  **   .جلنة حقوق اإلنسان السابقة، حاليا جملس األمم املتحدة

  ***  .حقوق اإلنساناءات اخلاصة لس اإلجر

  **  .األجهزة التعاهدية حلقوق اإلنسان

  ****  .احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان 

  ***  .احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

  **  .والشعوباإلنسان اللجنة اإلفريقية حلقوق 

    .اللجنة العربية حلقوق اإلنسان

  **  .  ناملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسا

يف  ىختتلف عن األجهزة الدولية األخر يبني هذا اجلدول أن املؤسسات الوطنية ال
ن فكرة احلماية فكرة على أ يؤكدما وهذا . درجة توفري احلماية رغم أا تستطيع فعل ذلك

 ةالواحد جيب أن يعمل على مساعد أن كرةفإن  .مزدهرةحامسة لبقاء حركة حقوق اإلنسان 
احلماية فكرة .  قلب احلركةيفن تكون حقوقهم يف خطر أو يف حالة انتهاك هي اآلخرين الذي
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عالية احلكومات فحسن النوايا ومستوى دى عماية تتاحلإن . نبيلة ولكن ليست سهلة التحقيق
إن االنتهاكات الشاملة حلقوق اإلنسان واليت تتواصل يف العديد من أجزاء . واتمع الدويل

على اتمع الدويل أن جيدد إرادته . ر عرب العاملش البنيحلماية ضرورية ملاليالعامل ختربنا بأن ا
)(resolve تطلب تطوير ترتيبات احلماية الوطنية يإن هذا . يف تقوية محاية حقوق اإلنسان

جيب التطبيق الدقيق لعمل اجلمعية العامة حول . داخل كل دولة وترتيبات جهوية ودولية فعالة
وبالتعاون مع األجهزة  ة خاصة من طرف جملس األمن وجملس حقوق اإلنسانمسؤولية احلماي

  .متبادلة األسانيدالوطنية حىت يتم تثمني األسباب الرئيسة للتأثري والتأثر بينها وحىت تكون 
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  الباب الثاين

حقوق املشاركة السياسية يف احلياة 
 العامة ومناذجها

  الفصل األول

مدخل إىل حقوق املشاركة 
 السياسية

 الفصل الثاين

منوذج احلق يف التجمع   

  الفصل الثالث

الترشحمنوذج احلق يف   
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  الباب الثاين
  حقوق املشاركة السياسية يف احلياة العامة ومناذجها

اليت تعين عالقة الفرد بالدولة و ما تتضمنه ، طنةان املوتشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أ
على املواطن حقوق سياسية مثل حق االنتخاب وحق  تضفيتلك العالقة من حقوق وواجبات، 

التصويت وحق تويل املناصب العامة، وحق اختاذ القرارات السياسية يف اتمع الذي ينتسب 
ن املواطن املرتبط بالدولة أى أا قاعدة الدميقراطية، ونه ينظر إىل املواطنة علإف ،وعليه .)249(إليه

إال أن متتع الفرد مبثل  .والنظام السياسي ارتباطا قويا، يتوقع حقوقا سياسية حبكم هويته هذه
هذه احلقوق لن يتأتى إال بتوفر األفراد ذوام على وعي سياسي وإدراك للواقع السياسي 

ملية السياسية، ومشاركتهم يف التصويت، والسلوك والتارخيي تمعهم، ودورهم يف الع
من أهم مؤشرات لذلك فإن،  .)250(االنتخايب، واجتاهام السياسية وانتمائهم لألحزاب القائمة

املشاركة السياسية يف الشأن العام، بغية صياغة السياسات آلية ودالالت وجود وعي سياسي، 
  .يابية على كافة األصعدةوالقرارات واختيار احلكام وأعضاء االس الن

ن املشاركة السياسية هي داللة التفاعل االجيايب بني الفرد وجمتمعه، إف ،انطالقا من هذا
وهي نشاط اجيايب يتم بطريقة إرادية دف املشاركة يف النظام السياسي، إذ يلعب الفرد من 

ار السياسي، الذي يقترن لكنها تتطلب توفر االستقر ،)251(خالهلا دورا يف احلياة العامة تمعه
بوجود مؤسسات سياسية، وصيانة األمن االجتماعي والسالمة العامة واليت تعد معايري متيز 

غري . النظام الديكتاتوري وتعكس مدى  احترام حقوق اإلنسان ومتتعه ا نالنظام الدميقراطي ع
ويف ضعف املؤسسات أن بعض الباحثني يرى يف ضعف الثقة بني السلطة السياسية واجلماهري، 

باإلضافة  السياسية، واهتزاز هيبة القانون يف نفوس اجلماهري، إىل جانب تدين مستوى املعيشة
وعدم الشفافية واحتكار  ةإىل سياسات اإلقصاء املنتشرة خاصة يف النظم املتصفة بالديكتاتوري

 يف كثري من اتمعات ا أن تفرز السلبية والالمباالة لدى اجلماهريأعوامل من ش السلطة،كلها 
                                                             

، الطبعة األوىل ، بـريوت ،  ) 30( يف الوطن العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب املستقبل العريب الدميقراطية والتنمية -)(249
   .93 ، ص 2004لبنان ، 

  .162، ص 2006لطيفة إبراهيم خضر، الدميقراطية بني احلقيقة والوهم، الطبعة األوىل، عامل الكتب، القاهرة،  -)(250
  .178ص ،املرجع نفسه  -)(251
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مفهوم  ينعكس على هدوربمما يؤدي إىل اإلحجام والعزوف عن املشاركة السياسية، وهذا 
  .الدميقراطية واحلد منها إىل درجة وقوعها يف أزمة

داللة على وجود نظام دميقراطي، ووجود احلقيقية وليس الشكلية إن املشاركة السياسية 
كلما حال ذلك دون استغالل  ،مشاركة اجلماهري سياسيا فكلما زاد حجم .معارضة حقيقية

واحلق يف املشاركة السياسية . كرب ملمارسة املساواة واحلرية والعدالةأالسلطة، وأتاح فرصة 
وتشري  .نتزاع الدميقراطيةاليستلزم ضرورة السعي للحصول عليه وانتزاعه وهو املقدمة األوىل 

توى التعليم دورا يف عملية املشاركة السياسية، حيث نه ملسأإحدى الدراسات األجنبية إىل 
ا لفاعلية وتأثري دور احلكومة، وذلك بفعل ما اكتسبوه خالل وعيا وإدراك يكون األفراد أكثر

التنشئة السياسية من القيم واملعلومات السياسية اليت جتعلهم أكثر وعيا واهتماما باألمور 
ياسية حول أراء س اها جبدية وحبرية، ويكونوا من خالهلالسياسية، واليت متكنهم من املشاركة في

 حإال أن هذا يصلح أكثر يف النظم السياسية املتصفة باإلنفتا .)252(قضايا اتمع ومشكالته
كالنظم الدميقراطية بينما يف النظم املتصفة باالنغالق، فإن التعليم ال يلعب دورا أساسيا يف 

سليب يتمثل يف العزوف عن املشاركة إذا كانت شكلية املشاركة السياسية بل قد يلعب دور 
فالتعليم هنا . وبدون ضمانات أو املسامهة يف تشويه املشاركة وإفراغها من معناها احلقيقي

  .سالح ذو حدين
  فالتعليم إذن يستهدف مقاومة تأثري العوامل املؤدية إىل اخلوف من اآلخرين واستعبادهم

، لكن ))253م على استقالل الرأي والتفكري النقدي واألخالقيعلى تنمية قدرا ئومساعدة النش
نه عند البعض أيف إقبال األفراد على املشاركة السياسية إال  ورغم ما يؤديه التعليم من دور

ويف أحيان  ،اجناز يف عملية املشاركة السياسية ألنهأي اآلخر من الباحثني مل يعد ميكنه حتقيق 
املتواضع من التعليم هم أكثر الشرائح  ىعلمني أو ذوي املستوتكون نسبة غري املت ،كثرية

فاألوضاع القبلية أو العصبية تلعب دورا مهما يف دفع الكثري من املرشحني . اتمعية مشاركة
كما أصبحت ظاهرة املال .إىل استغالل هذه الظروف والنفاذ من خالهلا إىل أصوات الناخبني

  .سياسية جبانب عوامل أخرىتلعب دورا كبريا يف املمارسة ال
                                                             

    276 ص ،نفسه رجعامل -)252(
  .172، ص 2007األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  سهيل حسني الفتالوي، حقوق اإلنسان، الطبعة - )(253
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إىل توسيع احلزبية قد يؤدي التحول الدميقراطي يف اجلزائر وتبين التعددية االجتاه حنو  إن
يف الوضع  عكس ما كان عليه، علية إىل حد كبريابالفا دائرة املشاركة السياسية لألفراد واتسامه

آنذاك املشاركة السياسية  فقد اتسمت .ظل النظام السياسي والدستوري ذي الرتعة الواحدية
ن الكثري من القرارات السياسية اختذت من قبل ألكما أفرغت من حمتواها  ،بالشكلية واملومسية

مث تأيت دعوة اجلماهري للمشاركة من خالل التصويت،  القيادات السياسية العليا باسم الشعب،
ن املواطن اجلزائري إومنه ف .يف انتخابات واستفتاءات ختضع لصور خمتلفة من التالعب والتزوير

وقتئذ مل يلعب دورا حقيقيا يف عملية صنع القرارات، مبا يف ذلك اختيار رئيس الدولة، وإمنا 
 نيسهم فعليا يف صنعها، ومل يعرب ع مل وجد نفسه خاضعا لقرارات وتوجهات وسياسات خمتلفة

مدى لتؤكد احلاكم كافية وظاهرة املرشح الواحد املزكى من احلزب  .آماله وتطلعاته ومطالبه
يف ظل األحادية اليت ارتضتها إذن كان هذا  .شكلية وعدم فاعلية املشاركة السياسية يف اجلزائر

لكن االنفتاح السياسي يف اجلزائر ، السلطة لنفسها وانطوت حتتها كافة التنظيمات اجلماهريية
ور من نظام سياسي مغلق الذي  يتم  فيه العبووحصول حتول شبه دميقراطي  1989منذ دستور 

ال يسمح باملشاركة السياسية أو تكون فيه هذه األخرية مقيدة إىل حد بعيد، إىل نظام سياسي 
حد ما يتيح مشاركة املواطنني و تدوير السلطة فيما بني اجتاهات معينة ومعارضة ىل مفتوح إ

شكل  لط والطغيان،قوق واحلريات من التساحلنسبية و تعددية  حزبية ضرورية من أجل محاية 
نقلة يف طبيعة النظام السياسي اجلزائري ولكنها غري كافية ما دام التحول الدميقراطي مل يتحقق 

فالفرق بني نظام األحادية احلزبية والتعددية احلزبية هو فرق اقتصادي واجتماعي وثقايف . بعد
ة والثقافة أكثر حتضرا حيث االقتصاد أصبح أكثر حرية، والنظام االجتماعي أقل درج. وإعالمي

ولكن اال السياسي ال يزال أكثر انغالقا السيما للذين يؤمنون حقا . واإلعالم أكثر استقاللية
واملخطط أدناه يبني أن . بالتحول الدميقراطي والتداول على السلطة والرتاهة والكفاءة والشفافية

مكانة هامة ضمن منظومة متسقة املشاركة السياسية كحق من احلقوق السياسية لألفراد حيتل 
وفيما بني هذه . الدميقراطية، األمن اإلنساين، التنمية اإلنسانية وحقوق اإلنسان: من املبادئ مثل

فمثال ال ميكن توقع حدوث مشاركة سياسية حقيقية . املفاهيم توجد حالة من االعتماد املتبادل
ال تقوم إال على التنمية اإلنسانية اليت تعين  ومصانة إال ضمن بيئة دميقراطية، والبيئة الدميقراطية

توسيع خيارات الشعب، وهذه اخليارات تكون مصانة عندما يكون هناك أمن إنساين، واألمن 
  . اإلنساين يشكل الضمانة احلقيقية والفعلية لتمكني الفرد من التمتع حبقوقه وحرياته اإلنسانية
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مدخل : إىل املشاركة السياسية من خالل لعلى ضوء هذه املقدمة سيتم التطرق بالتفصي
احلق يف التجمع : مث مناذج من هذه املشاركة) الفصل األول(إىل حقوق املشاركة السياسية 

  ). الفصل الثاين والثالث(واحلق يف الترشح 
             

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طي يقوم بأن املشاركة السياسية ال تتحقق إال يف ظل نظام دميقرا إن هذا الشكل يوضح
على احترام ومحاية حقوق اإلنسان واليت ال تتجسد إال ضمن توفر األمن اإلنساين الذي بدوره 

كما أن كل هذه القيم تقوم على مبدأ االعتماد . يؤثر ويتأثر بقيام التنمية اإلنسانية املستدامة
 .املتبادل والعالقة التكاملية
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  الفصل األول

  مدخل إىل حقوق املشاركة السياسية
يقول األستاذ حسن مسيع أن املفهوم السياسي للحرية برز منذ قيام حضارة اإلغريق، 

إال أن هذه املشاركة مل تأخذ الصورة املعهودة يف الوقت  .وجتسد يف صورة املشاركة يف احلكم
الراهن، إذ أن كلمة اإلنسان احلر اليت كانت تطلق وقتئذ كانت حتمل مدلوال واضحا وحمددا 

الذي يتمتع بصفة املواطن، وهذه الصفة كانت تفرض له مركزا اجتماعيا وسياسيا وهو الفرد 
جيعل من حقه املشاركة يف إدارة شؤون املدينة يف حني كان حيرم العبد الذي كان ال يتمتع 

مث أخذت املشاركة السياسية دورا بارزا يف تكوين . )254(بصفة املواطنة من هذه املشاركة
عندما أصبحت عالقة الدولة أو امللك مباشرة مع السكان أو الشعب، الدولة احلديثة، وذلك 

حيث أخذت فكرة سيادة الشعب تطبق تطبيقا حيا حركيا، وأصبح الشعب يعترب الدولة دولته، 
يف الوقت ذاته يشري التاريخ االقتصادي ألوربا  .ويطالبها مع مرور الزمن باالعتراف حبقوقه

حلاجة إىل جين الضرائب من السكان من جهة، وفكرة املشاركة ومستعمراا إىل العالقة بني ا
ويذكر التاريخ أن املشاركة السياسية متت يف دول الشمال األورويب . السياسية من جهة أخرى

وبريطانيا بسبب حاجة امللوك إىل االعتماد على اإلنتاج  ةالفقرية نسبيا مثل الدول االسكندينافي
الل السماح مبزيد من املشاركة السياسية واستتباب األمن وزيادة قدرم الضريبية من خ

االجتماعي، بينما تأخرت املشاركة السياسية يف دول أوربا اجلنوبية وعلى األخص اسبانيا 
ع ير(والربتغال بسبب قدرة امللوك على ملئ خزائنهم من ذهب املستعمرات يف أمريكا 

 الدولة الريعية مثل اسبانيا والربتغال، ، ومن هنا تأخرت املشاركة السياسية يف)االستعمار
وبدأت يف الدول اليت يقوم اقتصادها على مواردها الذاتية و إنتاجية سكاا مثل بريطانيا اليت 

عشر، حيث يؤرخ لبداية املشاركة  18بدأت املشاركة السياسية فيها ومبدأ التمثيل منذ القرن 
، وذلك حني أكد اإلعالن حقوق 1215 »املاغنا كارتا«السياسية يف العصر احلديث ب 
بعد صراع  1265وقد اتسعت قاعدة املشاركة عام  .)255(البارونات اإلقطاعيني جتاه امللك

                                                             

  .                17ص  سابق،الرجع املصاحل حسن مسيع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب،  -)(254
، الطبعـة األوىل،  )30(لعريب الدميقراطية والتنمية الدميقراطية يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب املستقبل ا -)(255

  .98-90، ص ص 2004بريوت، لبنان، 
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طويل حول اإلصالح السياسي، وذلك عندما دعي مواطنان من كل مقاطعة ونبيالن من كل 
جملس ه اجلديد بداية الربملان بتشكيلمديرية ليجلسوا يف الربملان مع األشراف، ليصبح بعد ذلك 

  .)256(العموم الربيطاين، منبت الدميقراطية احلديثة
وبناء على ذلك فإن احلقوق السياسية ومشاركة املواطنني يف الشؤون العامة للبالد عند 
الكثري من احملللني ذات بعد تارخيي فهي نتاج للمعارك البشرية الطويلة والكفاح اإلنساين املرير 

 : ثالث نقاط هي لفصلوعليه سنتناول يف هذا ا .ستبد والرأي الواحدضد الظلم واحلكم امل
 )الثاين بحثامل( وسائل املشاركة السياسية مث  )املبحث األول( املشاركة السياسية التعريف ب

  ). املبحث الثالث(حقوق املشاركة السياسية  توأخريا ضمانا

  املبحث األول

  التعريف باملشاركة السياسية وحقوقها

رب مفهوم املشاركة السياسية من املفاهيم اليت ثار حوهلا جدل واسع الرتباطه بالعديد يعت
من فروع العلوم، كما نال أمهية بارزة يف الدراسات والبحوث اليت تناولت األنساق االجتماعية 

إىل أن مفهوم املشاركة  "verba"ويشري املفكر فريبا  .والسياسية للمجتمعات اإلنسانية
يستخدم لإلشارة إىل جوانب متعددة من األنشطة السياسية، كالتصويت  )257(السياسية

أما األستاذ . واملشاركة يف احلمالت االنتخابية واملشاركة يف املناسبات السياسية اجلماعية
دف  .تلك األنشطة القانونية الشرعية اليت تقوم ا مجاعة من املواطنني" شحاتة فيعرفها بأا

يف عملية اختيار احلاكم، واألفعال اليت تتخذها هذه اجلماعة إزاء  ،ب أو من بعيدمن قري ،التأثري
ببساطة ما مت حتقيقه بصورة اجيابية يف ": ، وكما عرفها األستاذ روبارت دال هي"ذلك اهلدف

                                                             

 (256   .90سابق، ص الرجع امل، والتنمية الدميقراطية يف الوطن العريب ةالدميقراطي -)

  يف خالصة تعريف حقوق املشاركة يف مؤلف - )257(
 Louis Favoreu , on appelle « droits – participation » l’ensemble des droits qui 
permettent   aux citoyens de simpliquer dans le fonctionnement du jeu politique entendu au 
sens large de l’escpression . Dans les systémes représentatifs , qui sont ceux des pays 
democratiques  cette faculté s’accomplit principalement à travers l’ exercice du droit de 
suffrage qui peut être actif (droit de vote) . ou passif (droit d’être élu ou éligibilité) tiré du 
l’ouvrage (Droit des Libertés Fondamentales).p 281  
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عملية اختاذ القرارات اجلماعية امللزمة من خالل إتاحة الفرص يف الواقع العملي، وتوفري صيغ 
شأا أن تساهم يف دفع املواطنني للتعبري عن اختيارام حول ما جيب أن تكون عليه عملية من 

العملية اليت يلعب من خالهلا الفرد ": ، كما عرفها بعض الباحثني بأا"القرارات اجلماعية امللزمة
دورا يف احلياة السياسية تمعه، إذ تكون لديه الفرصة للمشاركة يف وضع وصياغة األهداف 

  ."لعامة، وكذلك إجياد أفضل الوسائل لتحقيق اجناز هذه األهدافا
بأا منح املواطنني فرصا «هذا وميكن إعطاء تعريف آخر ملعىن املشاركة السياسية 

متساوية، لتحديد طبيعة نظام احلكم واملسامهة يف تقرير مصري بالدهم سياسيا واقتصاديا 
وأقرب التعاريف للمشاركة السياسية يف  . ظلهواجتماعيا على النحو الذي يرغبون احلياة يف

ميدان القانون الدستوري والنظم السياسية ذلك التعريف الذي يربز يف حرص الفرد على أن 
يكون له دور اجيايب يف احلياة السياسية ومن خالل املزاولة اإلدارية حلق التصويت والترشح 

آلخرين أو االنضمام إىل املنظمات للهيئات املنتخبة، ومناقشة القضايا السياسية مع ا
  .)258(»الوسطية

مفهوما مبسطا للمشاركة يقترب من مثيله عند  "لوسيان باي"من جهته يعرض األستاذ 
كما  »مشاركة أعداد كبرية من األفراد واجلماعات يف احلياة السياسية«وتعين  "غابريال أملوند"

ط الذي يقوم به املواطنون العاديون ذلك النشا« "غتون وجون نلسونتصومئيل هان"تعين عند 
بقصد التأثري يف عملية صنع القرار احلكومي سواء أكان هذا النشاط فرديا أو مجاعيا، منظما أو 

أما  .)259(»شرعيا أو غري شرعي، فعاال أم غري فعال ،عفويا متواصال أو متقطعا سلميا أو عنيفا
 .بعض األعمال أو املوضوعات قاموس أكسفورد فوصفها بأا أخذ دور مع اآلخرين يف

ويعرفها قاموس اخلدمة االجتماعية بأا انغماس أو ارتباط أعضاء من اجلمهور العام احملتمل 
  .تأثريهم بالتغيري الذي حيدث يف السياسة االجتماعية أو القانونية أو يف بعض األوضاع

                                                             

، ص 2005/2006عة باتنة ، كلية احلقوق ، بنيين أمحد اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر ، أطروحة دكتوراه ، جام -)258(
7.  
 تامر كامل حممد، إشكاليتا الشرعية واملشاركة وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب ، حقوق اإلنسان الرؤى العاملية واإلسالمية والعربية ،  -)259(

   . 290، 269، ص ص 2007املستقبل العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، بريوتـ 
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من حقوق تسمى  هويرى من جهته األستاذ حسن مسيع أن املشاركة السياسية وما حتتوي
باحلريات السياسية يوجد تالزم بينها وبني احلرية الفردية، معتربا احلرية الفردية هي الغاية وأن 
احلرية السياسية هي وسيلة فاعلة حلمايتها، ومن مث فإن احلرية السياسية حسب هذا األستاذ ال 

يف أن يكونوا  حق املواطنني يف املسامهة يف حكم الدولة وكذلك حقهم«تعدو وأن تكون 
وأا ال تتيح لصاحبها حق استعماهلا إال إذا األجانب وأا تقتصر على املواطنني دون  »حكاما

   .توفرت فيه شروط معينة ملمارستها
إذا، فاملشاركة السياسية هي مؤشرا إلنفتاح النظام السياسي من جهة كما أا ضمانة 

وأصبحت املشاركة السياسية يف يومنا هذا . ييزللمساواة بني اإلنسان واملواطن والرعية دون مت
  .واعتزاز الدول، وعدم املشاركة حمل استهجان وانتقاد ومتييز بدون وجه حق رحمل افتخا

إذا كان املواطنون يسامهون بشكل مباشر أو غري مباشر يف مهمة احلكم  أنه ميكن القول
يف احلكم واإلدارة والعدالة، مهون يسا: إمجاال وأبصفة عامة، ويف عمل القوانني بصفة خاصة، 

بامتالكهم حلق التصويت وحق الترشيح، وحق تويل الوظائف العامة، واشتراكهم يف عضوية 
هيئة احمللفني، أو جلوسهم كقضاة يف احملاكم، فإم ذه األحوال يكونون متمتعني بالدميقراطية 

عي وحضاري، وبانتفاء تلك ستقرار سياسي واجتماا مما يساهم يف توفري وحبريات سياسية
األنواع املختلفة من املسامهات وإقصاء اتمع من الشأن السياسي العام تنتفي معها مجيع هذه 
األطر وتتأجل بذلك املمارسة الفعلية للدميقراطية وهنا حتضر مقولة العالمة الكبري الكواكيب 

ر على مستقبل احلقوق واحلريات ألنه من أخطر األمو .»العافية املفقودة هي احلرية السياسية«
لذلك فإن إضفاء . ولوجيا وشعار، تستهلك ذاا بذاايديالسياسية هو تداوهلا كمجرد أ

الشرعية على النظام السياسي للدول يتم بتأييد من مواطنيها، وأفضل طريقة لضمان هذا التأييد 
ر والسماح هلم بالتمتع متكني األفراد من حقوق املشاركة السياسية احملمية مبوجب الدستو

هلذا ميكن اعتبار املشاركة السياسية هي التعبري والتأسيس العملي . وممارستها فعليا وكليا
   .والفعلي لإلطار القانوين
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هي عملية  ةفإن املشاركة السياسية كخالص، ولئن كانت هذه هي جممل التعاريف
ون قامسا مشتركا بني كافة ، وهناك صورا كثرية من حقوقها تكاد تك)260(متعددة األبعاد

التصويت على األقل من الناحية الشكلية وهي  اتمعات وخمتلف النظم السياسية املعاصرة
واألنشطة االنتخابية من ترشح وانتخاب ومتثيل واستفتاء وكذا االنتماء التنظيمي لألفراد إىل 

ه احلقوق أكدت مجاعات سياسية وتنظيمات غري حكومية كاجلمعيات واملنظمات، ومثل هذ
عليها اإلعالنات واالتفاقيات الدولية وحرصت دساتري الدول على وضع هذه املعايري الدولية 

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن بعض اآلراء الفقهية تصوغ حقوق املشاركة . موضع التنفيذ الوطين
حق  يف احلياة السياسية يف شكل هرمي جتعل على قمته تقلد منصب سياسي أو إداري كأهم

كما أن اجيابية املشاركة السياسية كما  .)261(مشاركيت وجيعل التصويت يف أسفل ذلك اهلرم
دلت ممارستها يف األنظمة الدميقراطية، هي خيارا استراتيجيا ألي منوذج تنموي، ألنه يعزز 

  .)262(شرعية النظام السياسي ويبين املؤسسات الدميقراطية

لتعريفات اليت قيلت يف املشاركة السياسية فإا مع تعدد ا هميكن القول يف األخري أن
تلتقي يف مضموا على أا تبدأ من حق الفرد يف التصويت ومتر يف املشاركة يف املناقشات 
السياسية، وتقدمي الشكاوى واالقتراحات واكتساب عضوية التنظيمات الشعبية، والترشح 

غري أن املمارسة السياسية البناءة  .سلطةللمناصب العامة، وتنتهي بالوجود الفعلي يف بنية ال
ن تكون بوعي واجيابية وهذا أقتناع بضرورة املشاركة والألحد أو كل هذه األنشطة تتطلب ا

بدوره يتطلب متتع الفرد بقدر من الثقافة والشك أن هذا القدر من الثقافة ال يتأتى من فراغ بل 
من جهة،  )263(تقدم االقتصادي واالجتماعيهو مرتبط بالقدر الذي تقطعه اجلماعة يف ميدان ال

                                                             

، فهي نتاج للمعارك البشرية الطويلة وبعد جمتمعي يعيد الفرد كمواطن، وبعد تارخييبعد فلسفي يرتبط باحمليط الذي يقرر يف مصري  - )260( 
   .ار الدساتري، وإقرات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبعد قانوين يتمثل يف ضمانحملكوم بني املواطن وسلطة الدولةبناء العالقات بني احلاكم وا

  .19سابق، ص الرجع امل داود الباز،  - )(261
جملة املفكر، جامعة بسكرة، العدد  -اجلزائر منوذجا–قادري حسني، املشاركة السياسية كآلية من آليات الدميقراطية يف العامل العريب   - )(262
  .100، ص 2009، أفريل 04

تنمي املشاركة فيهم الشعور بالكرامة : ياسة العامة للدولة ، فعلى مستوى األفراد على األفراد وعلى السبشكل اجيايب تؤثر املشاركة  -)263(
، وتنهض مبستوى الوعي السياسي ، كما أا تساعد على  هوتنبه كال من احلاكم واحملكوم إىل واجباته ومسؤوليات والقيمة واألمهية السياسية 

إذ  وعلى صعيد السياسة العامة جتلب املشاركة أكرب منفعة ألكرب عدد من األفراد. سي خلق املواطن املنتمي الذي يعد عماد وقوة اجلسد السيا
إىل  أا تدفع احلاكم إىل االستجابة ملطالب املواطنني وتسهم يف توزيع موارد اتمع بشكل أكثر عدالة ومن مث يؤدي ازدياد عدد املشاركني
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وهذا ما جيعلنا نتطرق يف . كما هو مرتبط بالضمانات الدستورية للمشاركة من جهة ثانية
املطلب املوايل إىل دور اإلعالنات والدساتري يف تكوين الثقة لدى املواطن يف التمتع حبق 

وخنتم ) املطلب الثاين(باب املقارنة املشاركة السياسية مث نربط هذه الثقة بالفقه اإلسالمي من 
هذا املبحث بربط مفهوم املشاركة السياسية ببعض املفاهيم الكربى كاحلكم الراشد ودولة احلق 

  ).    املطلب الثالث( والقانون 

  املطلب األول
  يف اإلعالنات والدساترياملشاركة السياسية  

العامل، والسالم االجتماعي يف  إن كفالة حقوق اإلنسان، معناها إرساء أسس السالم يف
كل بلد، ونبذ احلقد والضغينة وإقامة العالقات بني الناس على أسس من املودة واأللفة والتعاون 

واحلديث . واحملبة، وال ميكن أن تتحقق هذه املثل إال بإعطاء األفراد حقوقهم كاملة غري منقوصة
نظم الدميقراطية ملا للدميقراطية كنظام على احلقوق واحلريات السياسية يكاد ال ينفصل عن ال

من فضل يف متكني املواطنني من ممارسة حقوقهم وحريام، ومنها احلقوق واحلريات  ،للحكم
السياسية، وتكاد الدساتري والقوانني واإلعالنات الدولية واإلقليمية ال ختلو من إقرار وتأكيد 

  .اإلرادة الشعبية كمناط لسلطة احلكم
أن إعالنات ووثائق حقوق اإلنسان اليت ظهرت يف القرنني الثامن والتاسع وواقع األمر 

وهكذا بدأ اهتمام التشريع الوضعي  .عشر مل تعترف إال بطائفة احلقوق املدنية والسياسية
حبقوق اإلنسان السياسية منذ الثورات الكربى، حيث صدرت وثيقة احلقوق االجنليزية يف يوم 

والذي مل يعترف سوى باحلق يف  1776فرجينيا للحقوق لعام وتالها إعالن  23-02-1688
االنتخابات احلرة وحرية الصحافة ومل يتناول بأية صورة كانت أيا من احلقوق املتعلقة بوظيفة 

االجتماعي، كما نصت التشريعات الداخلية على احترام حرية اإلنسان وحقوقه السياسية  هالرفا
اسي وسبب استمراره، حيث حظيت حقوق املشاركة باعتباره جوهر وجود اتمع السي

                                                                                                                                                                                         

للمزيد أنظر حمسن الندوي ،مشاركة الشباب يف . قيام احلكومة بإعادة توزيع الدخل والثروةمزيد من العدالة االقتصادية واالجتماعية عن طريق 
                .www.anewar.org. احلياة السياسية ودورها يف حتصني كرامة اإلنسان 
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السياسية يف الوثائق الدستورية للدول طيلة القرن التاسع عشر ذا التصور حلقوق اإلنسان، 
الذي كان له  1813فتمسكت باحلقوق املدنية والسياسية ومن ذلك الدستور البلجيكي لعام 

إىل  04(ت املواد ركزبية حينذاك، حيث تأثري على جممل التطورات الدستورية يف القارة األور
واجلزائر . منه على االعتراف باحلقوق املدنية والسياسية ومل تستحدث أي حق جديد) 23

واحدة من الدول اليت أولت أمهية كبرية هلذه احلقوق، ونالحظ أن الفائدة من النص على 
اموعة الدولية كلها تتمثل يف حقوق املشاركة من الناحية الرمسية يف الوثائق الرمسية للدول أو 

أن املشرع العادي يلتزم ا التزاما أساسيا، حبيث ال يستطيع أن يصدر قانونا ميثل اعتداء على 
حقوق املشاركة السياسية أو يعرضها للخطر، ومن مث ميكن القول أن املقصود من هذه الوثائق 

هل الضمانة تتمثل يف التقنني  :هو حالرمسية هو ضمان ممارسة هذه احلقوق ولكن السؤال املطرو
الواقع أن التمكني، باعتباره عملية الحقة عن التقنيني، فإن الدساتري تقنن مبدأ  أم يف التمكني؟

 املشاركة السياسية وتترك للقوانني العادية والقوانني العضوية فكرة التمكني أي متكني 

« empowerement » ركة السياسية سواء يف الترشح األفراد من احلقوق ومنها حق املشا
إذا . إىل املناصب االنتخابية أو املشاركة  يف صنع القرار أو السياسات العامة وتقييمها وحتليلها

املشاركة واليت تعين عدم اإلقصاء السياسي ، هو ما كان ممارسا يف كثري من الدول الغربية يف 
دول النامية حاليا، ولعل املثال األمريكي يف القرنيني املاضيني وهو كذلك األمر بالنسبة ملعظم ال

 .   يعبر عن حرمان الفرد األسود من حق املشاركة السياسية 18القرن الـ 

كان من شأنه حرمان امللونني السود من  هلا دورا يف إلغاء شرطالثورة األمريكية كان ف
ضربة ضد التعسف ) 04/07/1776(لقد شكل إعالن االستقالل األمريكي . دالء بأصواماإل

يف احلكم والوالية املطلقة للملك عرب ضرب شرعية النموذج الربيطاين باعتباره مل حيترم العقد 
االجتماعي بني احلاكم واحملكوم األمر الذي يستتبع الثورة على االستبداد باملقاومة املسلحة 

تقام «:نأ خر صيحة لالحتجاج، بعد فشل كل الصيغ األخرى، وقد نص علىآباعتبارها 
احلكومات من البشر لضمان حقوقهم وتكتسب عدالتها من رضا احملكومني، ويف كل مرة 
ينحرف غرض احلكومة عن ذلك ويصبح هداما، فإن من حق الشعب تغيريها أو إلغاءها وإقامة 
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أن جهل حقوق  1789وجاء يف إعالن احلقوق واملواطن الفرنسي لعام  .)264(»حكومة جديدة
واحتقارها  هي األسباب الوحيدة للبؤس العام وفساد احلكومات، واكتفاؤه  اإلنسان ونسياا

وعدم مطالبة الدولة بأي التزام اجتماعي أو املدنية والسياسية حبريات اإلنسان  فباالعترا
اقتصادي كان الغاية األساسية هلذا اإلعالن إىل جانب مطالبته إنشاء نظام للحكم يف إطار 

                                                                                                                                    .        )265(اليت حددها مونتسكيو الوظائف الثالث للدولة
هو  1789إضافة إىل ذلك ميكن القول أن إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي لعام 

منه على ربط  ةملفهوم الوراثة يف مناصب الدولة إذ تؤكد املادة الثالثأكثر النصوص رفضا 
كل سلطة، وكل سلطة لألفراد واجلمهور من  دراألمة هي مص«ال باحلاكم  السلطة باألمة

على مجهورية  دأما املادة السادسة فتؤك .»الناس ال تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة
كل واحد من اجلمهور أن يشترك يف لإرادة اجلمهور، ف إن القانون هو عبارة عن«القوانني 

ولكل واحد منهم احلق يف ... وضعه سواء كان ذلك االشتراك بنفسه أو بواسطة نائب عنه
 . »...الوظائف والرتب حبسب استعداده ومقدرته

هذا وقد جاءت املادة احلادية والعشرون من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان شاملة 
اركة السياسية، حيث أعطت لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة حلقوق املش

نه لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين ألبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية، و
حق تقلد الوظائف العامة يف بالده، وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم وجيب أن تتجلى 

نتخابات نزيهة جتري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني هذه اإلرادة من خالل ا
هذا  .الناخبني، وبالتصويت السري، أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

وينصرف مفهوم الشؤون العامة بالدرجة األوىل إىل النظام السياسي الذي يتوىل السلطة يف 
م يتوجه إىل خدمة مجاهري الشعب جمتمعة، وليس إىل البالد وإدارا، ذلك أن جمال هذا النظا

ن أخدمة جمموعة ارستقراطية أو خاصة، كما ينصرف مفهوم الشؤون العامة دائما إىل كل ش

                                                             

، ص 2003للطباعة والنشر والتوزيـع، دمشـق،    األهايلالثاين،  اجلزءصرة، ، موسوعة خمتاإلنسانيف حقوق  اإلمعانهيثم مناع،  -) (264
344.  

حممد خليل املوىل، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية، اجلزء الثاين، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع،    -حممد يوسف علوان -)(265
  .15، 14 ص ، ص2007
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حتمل مسؤوليات هذه الشؤون  حيمل صفة العمومية، ويتعلق بإدارة شؤون البالد، واملشاركة يف
بواسطة نظام التمثيل القائم على إجراء  وإدارا إما بصورة مباشرة، أو بصورة غري مباشرة

االنتخاب احلر والرتيه وخبالف ذلك النظام يعد انتقاص لإلرادة الشعبية، وخرق حلقوق األفراد 
مث جاء العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  .)266(يف املشاركة يف إدارة شؤون بالدهم

دون أي وجه من وجوه التمييز أن يكون لكل مواطن، " :على 25والسياسية يؤكد يف مادته 
، احلقوق التالية اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع ا دون قيود غري 02املذكورة يف املادة 

معقولة أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية 
العام وعلى قدم املساواة بني  عوأن ينتخب وينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باالقترا

  ". الناخبني وبالتصويت السري، وتضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني
أن يشارك املواطن يف إدارة الشؤون « فتنص على 23أما االتفاقية األمريكية يف مادا 

ري نزيهة جت تالعامة مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية، وأن ينتخب وينتخب يف انتخابا
املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، وتضمن التعبري احلر  مالعام وعلى قد عدوريا باالقترا

، يف حني نصت املادة »عن إرادة الناخبني، وأن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة يف بالده
رية يف لكل املواطنني احلق يف املشاركة حب«من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان على أن  13

احلق أيضا يف تويل الوظائف العمومية يف  إدارة الشؤون العامة لبلدهم، ولكل املواطنني
  .»بالدهم

 51، 50، 44، 42، 41 ،32إضافة إىل ما جاء يف الدستور اجلزائري السيما يف املواد 
اطنني يف تنص أن االس املنتخبة احمللية كالبلدية والوالية هي هيئات ملشاركة املو 16فاملادة 

فنصت على مشاركة اجلميع الفعلية  1996من دستور  31أما املادة . تسيري الشؤون العمومية
ما يالحظ أن . يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق مؤسسات الدولة

شاركة يف الدستور اجلزائري مل يعط أمهية خاصة للمشاركة السياسية يف احلياة العامة وال امل
هل املشاركة السياسية ليست ذات : تسيري الشؤون العمومية للبالد مما يطرح تساؤالت هامة 

أمهية وإذا كانت ذات أمهية فستكون حمصورة يف إطار األحزاب واملؤسسات؟ وماذا عن 
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املواطنني الذين ال يرغبون يف أن ينظموا لألحزاب  السياسية ،ألي سبب وهم أغلبية الشعب، 
يتم إقصاءهم؟ وماذا عن املواطنني الذين ليسوا مهيكلني يف مؤسسات الدولة أال يكونون أال 

أليس اإلقصاء انتهاك حلقوق الفرد، خاصة إذا كان إقصاء ال . عرضة لإلقصاء والتهميش
  .إرادي، مبعىن  إقصاء مفروض على الفرد بأي طريقة كانت

لسياسية يف تسيري شؤون اتمع إن هذا النقص املالحظ يف الدستور حول املشاركة ا
  .واألمة جيب تداركه فورا ألنه ميس بقاعدة ضمان احلقوق واحلريات العامة

حتقيق مشاركة سياسية فعالة  ،هج الدميقراطيالنإن من أهم متطلبات خالصة ملا سبق ف
 جاءت مجيع اإلعالناتحيث  التمييز بني املرأة والرجل، بال جيكما .جلميع أفراد اتمع

اختاذ مجيع التدابري املناسبة داعية إىل  الدولية  وكفلتها الكثري من التشريعات الداخلية للدول،
حقها يف  )267(:اليت تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، ودون متييز، احلقوق التالية

العامة،  التصويت يف مجيع االنتخابات ويف ترشيح نفسها جلميع اهليئات املنبثقة عن االنتخابات
وحقها يف التصويت يف مجيع االستفتاءات العامة، وحقها أيضا يف تقلد املناصب العامة ومباشرة 
مجيع الوظائف العامة وهذا ما أكدته املادة السابعة والثامنة من اتفاقية القضاء على أشكال 

السياسة، ة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه أالتمييز ضد املرأة من خالل مشاركة املر
وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية، وكذا املشاركة يف مجيع املنظمات 

شتراك يف أعمال الواجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامة والسياسية للبلد إضافة إىل ا
  .املنظمات الدولية

  املطلب الثاين
  املشاركة السياسية يف الفقه اإلسالمي

اطل زعم من ادعى أن اإلسالم ليس إال دعوة دينية خالصة ليس فيها شيء من ب
السياسة ،كما أن هذه الدعوى يكذا الواقع املتمثل بإقامة الدولة اإلسالمية منذ عصر الرسالة 

على وجوب تنصيب من يقوم بأمر املسلمني ثانيا، وثالثا الثروة الفكرية  ءأوال، وإمجاع الفقها
                                                             

، وانضمت إليه 03/09/1981ودخل حيز التنفيذ يف  1997الذي اعتمد يف  من إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة 04املادة  - )(267
  .22/01/1996اجلزائر يف 
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واملؤرخون وكتاب السري، وعلماء الكالم يف سياسة الدولة وما يتصل  ءخلفها الفقها اهلائلة اليت
 .))268ا من حقوق األفراد حكاما وحمكومني وما رأساه اإلسالم من قواعد عامة للحكم

حقوق اإلنسان يف اإلسالم تتجسم يف نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية  نفإ ،لذلك
إلسالمي مبا وضعه من تفسري وشرح للشريعة اعتبارا من أا جاءت أبدع الفقه ا دالشريفة، وق

لقد أولت الشريعة اإلسالمية اهتماما حبماية حقوق اإلنسان  .مببدأ إحقاق احلق وإبطال الباطل
يف الدنيا واآلخرة، وجعلت هذه احلقوق ممتدة وشاملة بكل جماالت احلياة، إذ أا اعترفت منذ 

حرياته األساسية، وكان ذلك يف وقت مل يكن فيه لإلنسان حق أو ظهورها حبقوق اإلنسان و
إن مفهوم احلرية وثيق االرتباط بالعقيدة . حرية جتاه السلطة، وأن عليه اخلضوع املطلق للدولة

اإلسالمية، ويستمد مكانته من مكانة اإلنسان وتكرمي اهللا تعاىل له، ومن التحرر من العبودية 
الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم ويتفكرون يف خلق «كرمية ففي اآلية ال .لغري اهللا

، حث على حرية »السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار
ومن جهة ثانية فإن أمر اهللا بعدم جواز اإلكراه يف الدين وترك أهل  .الرأي والتعبري والتفكري

بة ممارسة شعائرهم الدينية، تعد حرية دينية مقدسة يف اإلسالم واجاألديان األخرى  أحرارا يف 
  .»ال إكراه يف الدين«االحترام 
أن تكون األمة هي مصدر : احلقوق السياسية يف مفهوم الشريعة اإلسالمية تعينو

السلطات، وصاحبة السيادة العليا يف شؤون احلكم، سواء عن طريق اختيارهم احلاكم ومراقبته 
ومشاركته أو عن طريق عزله وإقالته إىل درجة أن اخللفاء الراشدون رضوان اهللا عليهم  وحماسبته

ويروي . )269( دعوا إىل تقومي اخلليفة حبد السيف عندما خيطئ أو يستبد يف خمالفة أحكام الشرع
) أهل عثمان(ال جتعلن بين أيب معيط  «أهل األخبار عن عمر بن اخلطاب قوله لعثمان بن عفان 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على رفض املنطلق العائلي والوراثي يف » قاب الناسعلى ر
ن اختيار املسلمني للخليفة من أاحلكم والذي هو من مسات جاهلية العرب والعجم، و ةتولي

مقومات اإلمامة الكربى يف اإلسالم، حىت أن اإلمام علي بن أيب طالب مل ينج من النقد عند 

                                                             

، 2005، بريوت، م والنظم العاملية الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالساجر ناصر محد اجلبوري - )268( 
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ففيم قتلنا الشيخ «بناء العباس، حيث قال له صاحبه األشتر بن مالك النخعي تعيني ثالثة من أ
  .   يف إشارة إىل قتل عثمان لتسليمه أبناء عصبته الواليات األساسية» إذن؟

ويروي الشيخ عبد اهللا العاليلي جانبا من جوانب اغتيال االنتخاب يف اخلالفة العربية 
قد علمتم «:مواجهته مع اجليل الثاين من أبناء الصحابةاإلسالمية يوم أخذ معاوية احلديث يف 

وإمنا أردت أن . نظري لكم وتعطفّي عليكم وصليت أرحامكم، ويزيد أخوكم وابن عمكم
عندنا «: فرد عليه ابن الزبري. »أقدمه باسم اخلالفة، وتكونوا أنتم اآلمرين الناهني بني يديه

ر، إن شئت فاصنع فينا ما صنعه رسول إحدى ثالث، أيها أخذت فهي لك رغبة وفيها خيا
وإن شئت فما صنع  .اهللا، قبضه اهللا ومل يستخلف، فدع هذا األمر حىت خيتار الناس ألنفسهم

. عهد إىل رجل من قاصية قريش، وترك من ولده ومن رهطه األدنني من كان هلا أهال: أبو بكر
جال منهم، وترك ولده صريها إىل ستة نفر من قريش خيتارون ر: وإن شئت كما صنع عمر

مث قال . ال: هل غري هذا؟ قال: قال معاوية. »وأهل بيته، وفيهم من لو وليها لكان أهال
إين أتقدم إليكم وقد : فقال معاوية. ما عندكم؟ قالوا حنن على ما قال ابن الزبري: لآلخرين

كلمة يف مقامي فأنا قائم فقائل مقالة، وأقسم باهللا لئن رد علي رجل منكم «أعذر من أنذر، 
وهكذا جنح معاوية بن أيب سفيان، بعد  .)270(»هذا، ال ترجع إليه كلمته حىت يضرب رأسه

يف توريث اخلالفة إلبنه، األمر ) احلسن بن علي(الوفاة املشكوك بأسباا لويل العهد املتفق عليه 
 .راثي يف التاريخ العريب اإلسالميالذي زرع قواعد االستبداد الو

سالم للفكر السياسي، مبادئ منوذجية تتمثل يف مبدأ الشورى والبيعة لقد أعطى اإل
باملعروف والنهي عن املنكر، ومبدأ تقييد سلطة احلاكم وغريها من املبادئ األمر واإلمجاع، و

اليت تقوم عليها الدميقراطية الغربية اليوم واليت يرجعها أصحاب النظام الدميقراطي إىل الظروف 
ة اليت مرت ا الشعوب األوربية واليت كان هلا الفضل يف إرسائها وإرساء واملالبسات اخلاص

نتخاب وفصل السلطات والتعددية السياسية، وحريات التعبري والتجمع إلمبادئها كاملساواة وا
ويف هذا اخلصوص يقول الشيخ . واإلقرار لألغلبية بالتقرير واحلكم، ولألقلية حبق املعارضة

لدميقراطية، هي بلغة التعبري العصري تطلق على ما نسميه بلغة الثقافة إن ا«يوسف القرضاوي 
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اإلسالمية بالشورى، واحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس ا، وحنن كمسلمني 
نرحب بالدميقراطية ونؤيدها، ونرى أن اإلسالم يعتربها جزءا منه، كل ما ال يتم الواجب إال 

  .)271(» به فهو واجب
اليت توجبها الشريعة اإلسالمية يف مسألة اختيار اخلليفة أو ) اخلليفة(يعة احلاكم إن مبا

ويفترض أن  .يف احلكم على املستوى العام أو األعلى اإلمام من أبرز مظاهر املشاركة الشعبية
ويعد اإلسالم أول من أقر بأن األمة هي مصدر السلطات، . يليها مشاركة يف املستويات الدنيا

ها ابن خلدون أا عقد يرتب حقوقا والتزامات على فريقني يشتركان يف إبرامه، وهذا ويرى في
األمر ال خيتلف عن نظرية العقد االجتماعي، اليت نادى ا الفيلسوف الفرنسي جان جاك 

ولعل قول علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه لطلحة والزبري عندما  .روسو يف تفويض السلطات
عقداها له من دون إكراه خري دليل على أن البيعة عقد له آثار قانونية على  نقضا بيعته بعدما

إمنا كان لكما أن ترضيا قبل الرضا وقبل البيعة، أما اآلن فليس لكما غري ما رضيتما «الفريقني 
إضافة  .)272( »به إال أن خترجاين مما بويعت عليه حبدث، فإن كنت قد أحدثت حدثا فسموه يل

 هاخلليفة وجعله حاكما يترتب عنها رقابة املبايعني له وبشكل دائم ومستمر باعتبارإىل أن مبايعة 
من رأى منكم منكرا « "صلى اهللا عليه وسلم"حق مشروع هلم وهذا تطبيقا لقول رسول اهللا 

ومصداقا » مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان فليغريه بيده، فإن
إن أحسنت «ول صلى اهللا عليه وسلم  أبو بكر الصديق يف إحدى خطبه لقول خليفة الرس

  .»فأعينوين وإن أسأت فقوموين
يتضح من نصوص القرآن والسنة وأعمال اخللفاء الراشدين أن أمور املسلمني، والسيما 
اهلامة منها، البد أن تدار بطريقة الشورى اليت هي حق من احلقوق السياسية للفرد املسلم وغري 

سلم يف الدولة اإلسالمية، وأن يتخذ هذا املبدأ قاعدة جوهرية يف احلكم، ويف تصرفات امل
احلاكم السياسية واإلدارية، مما يلغي حتما قاعدة استبداد احلاكم برأيه وتصرفه حسب هواه، 

، وخبصوص هذه »وأمرهم شورى بينهم«، »وشاورهم يف األمر«حيث يقول اهللا تعاىل  
 الشورى يدور جدل كبري بني املفكرين اإلسالميني حول وجوب الشورى القاعدة املتمثلة يف

                                                             

  .189مرجع سابق، ص  أمري موسى، -)(271
  .110سابق، ص الرجع امل عبد القادر رزيق املخادمي،  )(272

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 137 - 

من عدمه ومهما يكن من خالف فإن الشورى هي قاعدة إسالمية ثابتة وواضحة يف األدلة 
إن الشورى هي األصل الثاين «القرآنية والسرية النبوية، وكما يقول الشيخ راشد الغنوشي 

نص على اإلقرار لألمة املستخلفة حبقها  :هي بذاا نصللنظام اإلسالمي بعد النص، والشورى 
  . )273( »يف املشاركة العامة يف شؤون احلكم، بل إن ذلك من واجباا الشرعية

  املطلب الثالث
  ارتباط املشاركة السياسية ببعض املفاهيم

يرتبط مفهوم املشاركة السياسية ببعض املفاهيم األخرى السائدة يف احلياة السياسية 
جتماعية واليت يعتربها الكثري بأا غايات ومثل سياسية يسعى إىل حتقيقها ويعمل على واال

جتسيدها و حيرص على إحاطتها بضوابط سياسية واجتماعية و تنظيمية، تضمن تناميها وتكفل 
و من بني هذه املفاهيم مفهوم احلكم الراشد و دولة القانون و الشفافية  .هلا الدوام و االستقرار

و أي دميقراطية ال تستجيب هلا  .ملساءلة و غريها من املفاهيم اليت جتعل الدميقراطية هدفا هلاو ا
فإا ليست سوى دميقراطية زائفة من األصل وإن أقامت كل ما خيطر على البال من مؤسسات 

  . و أحزاب و انتخابات
ود ال ميكن أن نكون أمام حكم راشد يتأسس يف ظل وجود استقرار سياسي، ووج

مؤسسات راشدة فاعلة وفعالة، وتداول سلمي ونزيه، واستغالل رشيد للموارد املادية والبشرية 
إال بفسح اال ملشاركة شعبية يف احلياة السياسية واالجتماعية بوضع األهداف العامة 

فإن من أهم خصائص  ،وعليه .للمجتمع، وإجياد أفضل الوسائل لتحقيق واجناز هذه األهداف
 ،واالنتخابات الدميقراطية ،الشرعية املؤسساتية: ، هناكحسب الثقافة الغربية ،لراشداحلكم ا

وحماولة جتسيد هذه  .وإعالم مستقل حر ونشيط ،وسيادة القانون ،واحترام حقوق اإلنسان
اخلصائص على أرض الواقع لن يتأتى إال بتمكني املواطن من حقوقه، والتمكني وفق هذا 

شعبية نشطة وحرة وفعالة للمواطنني يف وضع السياسات، واالعتراض  املنظور يتطلب مشاركة
فيفري يف اجلزائر،  23وقبل صدور دستور  .عليها واملشاركة فيها بالرقابة واإلشراف والتنفيذ

وما اتصف به نظام احلكم من خصائص سلبية شوهت منط احلكم وطريقة إدارة شؤون الدولة، 
                                                             

  .24 ، ص1997، 216الم وحقوق اإلنسان، جملة املستقبل العريب، العدد اإلس ،حممد عبد امللك املتوكل -)(273
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يف عجز مؤسسات الدولة عن التعامل معها واستيعاب  وخلقت أزمة مشاركة سياسية متثلت
كافة قوى اتمع املدين، والتعامل بسياسة اإلقصاء إزاء العديد من التيارات السياسية يف البالد، 
كل هذا كان سببا يف مفهوم احلكم الراشد يف اجلزائر، حيث احتل رأس أولويات الدولة، وهذا 

الدولة معتلة ومريضة والبد من عالجها، «لعزيز بوتفليقة ما أكده قول رئيس اجلمهورية عبد ا
  .»وأحسن دواء لذلك يكمن يف احلكم الراشد لتحقيق التنمية املستدامة واملتواصلة

الشك أن احملاسبة واملساءلة جاءت كضمان الستمرار الرشادة يف احلكم وكآلية لتقومي 
صلحة حول كيفية استخدام صالحيتهم امل بزمة ألصحالالأداة املسؤولني بتقدمي التوضيحات ا

وتصريف واجبام، وتفعيل املساءلة يعين أن يكون للناس احلق يف إخضاع حكامهم للمحاسبة 
وطلب أجوبة على أسئلة بشأن خمتلف القرارات واألفعال، وأن يكون بإمكام كذلك معاقبة 

مسؤوليام ويظهر كل هذا من املسؤولني العامني أو اهليئات العامة الذين مل يرقوا إىل مستوى 
خالل مسامهة األشخاص ومشاركام يف إدارة الشؤون العامة لبالدهم إما مباشرة أو بواسطة 

ويف غياب املساءلة يكون الفساد الذي يؤثر بشكل خطري على موارد  .ممثلني خيتارون يف حرية
امل حبقوق اإلنسان، كما الدولة، ويقيد قدرات الدولة، على احترام ومحاية وضمان التمتع الك

أنه ال ميكن أن توجد مساءلة دون شفافية، هذه الشفافية اليت تتأسس على حرية تدفق 
املعلومات وتوفرها يف أوقاا، وعلى إفساح اال أمام اجلميع لإلطالع على كل املعلومات 

وعليه  .ات العامةالضرورية واملوثقة، مما يساعدهم يف اختاذ القرارات الصاحلة يف جمال السياس
فإن الشفافية تعد حقا من احلقوق السياسية األساسية للمواطن، الذي ختوله صالحية احلد من 
الفساد وهكذا نصل إىل أن احلكم الراشد ال يكتمل وال تتدعم ركائزه إال مبشاركة شعبية حرة 

غري  تأسس بأمرتال يف ظل دولة القانون اليت تقوم على منظومة من القيم واملبادئ القانونية، و
  .وإمنا تبىن تدرجييامدروس 

فإن هذه املبادئ ليست مفاهيم جديدة جاءت لتضيف ملنظومة  ،ضمن هذا اإلطار
ترتبط بشكل وثيق حبماية وترقية حقوق اإلنسان  محقوق اإلنسان قائمة جديدة وإمنا هي مفاهي

شاركة يف صنع السياسات وعلى وجه اخلصوص حق املشاركة يف الشؤون العامة للبالد، أي امل
العامة يف املستويات املختلفة واملتكاملة اعتمادا على مبدأ املساواة يف التمتع باحلقوق 
والواجبات، هذا املبدأ الذي ميثل مؤشرا هاما يعكس التقدم االجتماعي والسياسي الذي حيققه 
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ما من أبعاد العمل ، وهي بذلك ترتبط باحلكم الراشد بشكل وثيق، وتشكل بعدا ها)274(اتمع
التنموي والركيزة األساسية إلقرار وتنظيم وتنفيذ احلقوق يف إطار نظام حكم يتسم بالشفافية 

وإذا كانت املشاركة السياسية بأبعادها . واملساءلة وسيادة القانون، ونظام قضائي مستقل ونزيه
 تشهد عملية التحول املختلفة باتت شيئا متفقا عليه يف النظم الدميقراطية وكذلك تلك اليت

ما هي وسائل املشاركة السياسية اليت مت توفريها هلذه : الدميقراطي فان السؤال املطروح هو
الغاية؟ وهل هي على درجة واحدة من األمهية؟ هذا ما سيتم التعرض إليه يف املبحث املوايل 

 .من هذا الفصل) الثاين(

  املبحث الثاين
  ياة العامةوسائل املشاركة السياسية يف احل

أدى التراجع عن مبدأ سيادة األمة الذي ضيق من دائرة احلقوق واحلريات السياسية إىل 
اعتماد مبدأ سيادة الشعب والذي مبوجبه خطى الفكر السياسي الغريب خطوات هامة حنو 
توسيع دائرة املشاركة السياسية بتجزئة السيادة وتقسيمها بني األفراد حبيث ميلك كل واحد 

وحتول حق االنتخاب من جمرد وظيفة متارس يف إطار النظام الوظيفي إىل كونه . جزءا منهامنهم 
حقا ال تلحقه من القيود والشروط إال بالقدر الذي يكفل حسن استخدامه، إضافة إىل هجر 
مبدأ االقتراع املقيد واألخذ مببدأ االقتراع العام، باعتباره وسيلة فعالة لتوسيع دائرة احلقوق 

ونتيجة النتشار املبادئ الدميقراطية اليت جتعل الشعب صاحب السيادة  .ريات السياسيةواحل
ومصدر السلطة مع بداية القرن التاسع عشر، تعددت وسائل املشاركة السياسية يف احلياة العامة 
وأصبح االنتخاب من أهم األسس اليت يقوم عليها احلكم الدميقراطي، وأنه الوسيلة اليت يستطيع 

، إذ أنه ال قيمة )275(احملكومون محاية حريام املدنية وحقوقهم الفردية ضد استبداد احلاكم ا
                                                             

  .08، ص 2002عبد احلليم الزيات، التنمية السياسية، دراسة يف االجتماع السياسي، اجلزء الثاين، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  -)(274
فحرية التنقل ال تفيـد   . ميكن ممارستها إال ملن لديهم القدرة املاديةتنظر املاركسية إىل احلريات العامة على أا جمرد إمكانات قانونية ال -)(275

 مهية، حيث تكون الصـحف الكـربى يف أيـدي   إال من يستطيع شراء بطاقة القطار أو ميلك مثن السيارة، وحرية الصحافة ليست إال حرية و
وما جدوى تقرير حق الترشـح يف الربملـان    .يف تلك الصحفأصحاب األموال وبالتايل لن يتمكن الصحافيون األحرار من التعبري عن أرائهم 

إن حق الترشح  .و حال كثري من نظم العامل الثالثعيوبه وه زأو لفرد ال يكف عن انتقاد النظام  وابر ملعدم يعجز عن القيام بالدعاية االنتخابية
كـر حـىت   فن مضمونا لصاحب املال كما لصاحب الويكو. على السواء  وللمؤيديكون مضمونا للمعارض للنظام أن  إىل أي منصب جيب

  .ولكن هذا ما ال تراه يف كثري من احلاالت حيث طغت الظاهرة املالية. مزج بني القوة املادية والفكريةهناك يكون 
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لتقرير احلرية الشخصية أو حرية الفكر أو حرية االجتماع أو حرية التملك ما مل تكفلها 
احلريات السياسية اليت تتبلور يف حق التصويت وحق االنتخاب واحلق يف االستفتاء، ألن 

. وثيق بني وجود تلك احلقوق واحلريات وبني قيام انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهةاالرتباط 
فاالستفتاء الشعيب مثال يعد من الوسائل املقبولة حلل القضايا السياسية يف كثري من دول 

وهذا ما رأيناه يف االستفتاءات اليت نظمتها السلطة اجلزائرية خبصوص الوئام املدين .العامل
  .2006 واملصاحلة يف

وعليه، سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل ثالث وسائل ملمارسة املشاركة السياسية وهي 
  ).  مطلب ثالث( مث التصويت ) مطلب ثان( واالستفتاء ) مطلب أول(االنتخاب 

 املطلب األول

  وسيلة االنتخاب
الروحية،  كانت تولية احلكم، تتم عرب التاريخ، دائما على أساس القوة املادية أو القوة

وتتمثل يف االستيالء أو الوراثة، وقد لعبا دورا بارزا يف نظرية شرعية احلكم، خاصة يف عهد 
امللكيات، واستمرت الوراثة أصال للحكم مدة أجيال إىل أن قامت الثورة الفرنسية وقضت 

ة عن على هذه الفكرة واستبدلتها بفكرة أن السيادة مستودعها اإلرادة العامة لألمة املنبثق
جمموعة اإلرادات الفردية، هذه السيادة اليت ترجع إىل وحدة جمردة ترمز إىل مجيع األفراد كما 
أا غري قابلة للتجزئة أو التصرف أو التملك أو التقادم، غري أن السبق التارخيي لرجال الثورة 

ارد إىل دائرة من دائرة التنظري السياسي ) مبدأ سيادة األمة(الفرنسية يف إخراج هذا املبدأ 
الواقع السياسي والدستوري، كان له أثر سيئ حيث أن رجال الثورة الفرنسية قد وضعوا من 
القيود ما أفرغ املبدأ من حمتواه، حبيث صارت احلريات السياسية ال متارس إال يف أضيق احلدود، 

الحقا، ألن  عندما اعترب سعي األفراد النتخاب من سيعربون عنهم ال يعدو أن يكون وظيفة
الفرض أن الفرد ال ميلك جزءا من السيادة، ومن هذا املنطلق استمد مبدأ االقتراع املقيد شرعيته 

  .)276(التشريعية أم احمللية تسواء على نطاق االنتخابا

                                                             

  .93مرجع سابق، ص  صاحل حسن مسيع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب، -)(276
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وبعد أن رصد الفكر الدميقراطي الغريب مساوئ مبدأ سيادة األمة أعيد تكييفه تكييفا 
على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، فظهر مبدأ سيادة الشعب  يتالءم مع التحوالت اجلديدة

وتبدو ) 277(بدال من مبدأ سيادة األمة الذي حتول إىل تراث سياسي، ال ميثل إال قيمة تارخيية
مالمح تطور الفكر السياسي حنو توسيع حلقة املشاركة السياسية حينما اعترب أن السيادة 

نهم نصيبا فيها، وكنتيجة منطقية لتجزئة السيادة، فإن مقسمة بني األفراد حبيث ميلك كل م
التكييف اجلديد لالنتخاب يعده حقا إذ يتحول احلق يف االنتخاب من كونه وظيفة متارس يف 
اإلطار الوظيفي إىل كونه حقا بالتبعية لتجزئة السيادة ومن مستلزمات هذا وذاك أن صار 

احلقوق واحلريات السياسية  ب على ممارسةسيادة الشع االقتراع عاما، وهكذا انعكس مبدأ
وبذلك أصبح االنتخاب حقا للمواطن، ووسيلة أساسية إلسناد السلطة بواسطة اإلرادة الشعبية، 
وهو األداة اليت تسمح بإسهام الشعب يف صنع القرار السياسي بصورة تتالءم مع مقتضيات 

احترام مبدأ التداول على السلطة، العصر، إذ تظهر أمهية االنتخاب املمارس يف ظل الشرعية و
جيعل السلطة املفوضة بناء عليه عنوانا للدولة الدميقراطية اليت ال ميكن املساس ا أو تغيريها إال 

  .)278(بالطرق الرمسية، اليت حيددها الدستور
ال شك أن االنتخاب هو حق من بني احلقوق السياسية اليت يتمتع ا الفرد يف الوقت 

أنه ال يوجد تعريف حمدد لالنتخاب، إال أن الفقه الفرنسي حاول أن جيد تعريفا  احلاضر، ورغم
ممارسة حق « :يعينعلى أنه يعرفه »  jean Paul charny « »جون بول شارين« فهذا.له

وأما التكييف اآلخر يف تعريف » االختيار على حنو تتسابق فيه اإلرادات املؤهلة لتلك املمارسة
سلطة قانونية مقررة للناخب، ال ملصلحته الشخصية، ولكن «يقوم على أنه االنتخاب هو الذي 

يتضح من هذا التعريف أن االنتخاب يتحدد مضمونه وشروط استعماله . »ملصلحة اموع
بالقانون، وبطريقة واحدة بالنسبة جلميع الناخبني، دون أن يكون ألي منهم سلطة تعديل ذلك 

  :ستعمال، ويترتب على ذلكشروط اال املضمون أو التغيري يف
ال ميكن أن يكون االنتخاب حمال للتعاقد أو االتفاق، يف حني جيوز للمشرع أن يعدل  -

فيه يف كل وقت ألنه ليس حبق شخصي مولد ملركز ذايت وإمنا هو سلطة قانونية ال يعترف ا 
                                                             

  .103املرجع نفسه، ص   -)(277
  .24ص .املرجع السابقين أمحد، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، بني -)(278
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ط معينة لكل شخص، وإمنا هي حكر على األفراد الذين حيددهم القانون ويوجب توفر شرو
  .مثل اجلنسية والسن واجلنس  والصالحية العقلية.فيهم

خبصوص شرط اجلنسية ، فإن معظم املختصيني يذهبون إىل القول بأن حق االنتخاب  -
فالوطين املرتبط ببلده الذي  .على الوطنيني وحدهم، وحيرم من ذلك األجانبيقتصر بديهيا 

معنيا بأموره، هو من جتوز له املشاركة يف ولحته يعيش فيه ارتباطا وثيقا، جيعله حريصا على مص
شرط اجلنس، فحرمان  أما .)279(اختيار احلكام، كما جيوز له تويل السلطة العامة يف الدولة

النساء من احلقوق السياسية كحق االنتخاب يتناىف مع الدميقراطية ومع مبدأ االقتراع العام الذي 
 بني املتعلم واألمي، وذا أصبحت اجلماعة احلديثة ال يعترف بالتفرقة بني املرأة والرجل وال

وإىل جانب هذين  .جتعل املرأة تساهم يف احلياة العامة بدرجة متزايدة ألا جزء من األمة
من الطبيعي اشتراط سن معينة لتقرير حق االنتخاب ألنه يشكل والسن، الشرطني جند شرط 

هذا ويالحظ أن  .مارسة احلقوق السياسيةوأساسية الفتراض النضج واخلربة مل ةضمانة واجب
، وعلى )280(هذه السن الالزمة لتقرير احلقوق السياسية ترتفع يف النظم الرجعية واحملافظة

 شرط الصالحية العقلية،أخريا  و .)281(العكس جندها تنخفض يف النظم التقدمية والدميقراطية
ومنها االنتخاب، وبذلك يكون قوة التمييز شرط ضروري ملمارسة احلقوق السياسية أن  كذل

من احلقوق االنتخابية  ،حرمان األطفال واانني واملصابني بأمراض عقلية مفقدة لإلدراك السليم
  .أمرا غري متناف مع مبدأ االقتراع العام

                                                             

 05ة تلجأ بعض الدول إىل التمييز بني الوطين األصيل والوطين بالتجنس، فال تعترف باحلقوق السياسية لألخري إال بعد مضي فترة على جتنسه مد  -)279(
علقه بوطنه اجلديد، بينما تسوي دول أخرى بني الوطنيني األصليني والوطنيني بالتجنس، ومن الفقهاء من سنوات إىل حني ما يثبت والءه وت 10سنوات أو 

من املعلومات  يعتقد خبطورة هذه املساواة، ألنه من الالزم قبل االعتراف باحلقوق السياسية البد من قضاء فترة اختبار قبل تقرير حق االنتخاب، ملزيد
. 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 05 رالوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة األوىل، إصدا نعمان أمحد اخلطيب:أنظر
  .  245ص 

الذي أعاد امللكية يف فرنسا بعد هزمية نابليون والذي أهدر مبدأ سـيادة   1814النظام الرجعي أبرزه الدستور الفرنسي الصادر يف سنة  -)280(
ب مايل مرتفع جدا، املرجـع نفسـه، ص   اشعب فارتفع بسن النضج السياسي إىل ثالثني سنة، إىل جانب تقييده احلقوق السياسية بشرط نصال

251.  
 ،، عمـان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع5لقانون الدستوري ، الطبعة األوىل، إصدار لنظم السياسية واامحد اخلطيب ، الوسيط يف أنعمان  -)(281
  .250، ص  2009 ،ناألرد
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كثريا ما تشوه االنتخابات ويؤثر فيها عندما يدعى إىل التصويت العلين، ففي مثل لكن 
ى حرية الناخب، مما يفتح اال أمام تدخل اإلدارة وإرهاب الناخبني هذا التصويت اعتداء عل

النتخاب مرشحيها كما أنه يعرض الناخبني النتقام خصومهم السياسيني، لذلك أصبح 
التصويت السري مقررا يف مجيع الدول الدميقراطية احلديثة ضمانا حلرية الناخبني ودفعا للخطر 

من خالل عملية متزيق الدوائر االنتخابية، ألنه كثريا ما تلجأ  عنهم، كما يتم تشويه االنتخابات
بعض احلكومات لتوجيه نتائج االنتخابات ملصلحة مرشحيها، وذلك بتحديد الدوائر بطريقة 
تسهل ألنصارها الفوز، وتشتيت خصومها يف دوائر متفرقة حيث يصبحون فيها أقليات، أو 

الدوائر املوالية ألنصارها، وبذلك تزيد يف عدد  جتميعهم يف دوائر كبرية بالنسبة إىل حجم
الدوائر اليت يكون ألنصارها فيها أغلبية األصوات، وعلى العكس تقلل عدد الدوائر اليت حيتمل 
أن يفوز فيها خصومها، وغريها من الوسائل املستترة اليت تلجأ إليها بعض حكومات الدول 

ائل لتشوبه االنتخابات بل تلجأ إىل بعض وال تكتفي احلكومات بتلك الوس. لفوز مرشحيها
وسائل الضغط واإلكراه حينما تسمح ألنصارها يف إطار الدعاية واإلعالن باالجتماعات 
االنتخابية وعمل اإلعالنات يف الصحف ويف الشوارع وعلى األبنية اخلاصة والعامة، وتوزيع 

 م، وتصادر منشورامتنع كل ذلك على خصومها، فتفض اجتماعام املنشورات، يف حني
إن مثل هذه الوسائل املتعبة لتشويه  .وتوقع عليهم أشد العقوبات مبخالفتهم تعليماا اإلدارية

صول يف احل ةنادر ااالنتخابات يشيع استعماهلا يف الدول املتخلفة ويف النظم االستبدادية، لكنه
مبادئ احلرية واملساواة بني اليت ارتفع فيها الوعي السياسي وتأكدت لديها املتحضرة  الدول

  .  املترشحني يف الدعاية واإلعالن
من ناحية أخرى ميكن اعتبار االنتخاب وسيلة وأداة للمشاركة يف تكوين حكومة نيابية 
تستمد وجودها يف السلطة، واستمراريتها من استنادها إىل اإلرادة الشعبية، ويتضح ذلك من 

تيار احلكام اختيارا حرا، كما يعترب وسيلة اتصال بني اعتبار االنتخاب الوسيلة الوحيدة الخ
إذ هو كما يقول األستاذ داود الباز،  .واملنفذين هلا تاحلكام واحملكومني، بني مصدري القرارا

السلطة باسم الشعب والذي من خالله تتنافس األحزاب  ةالتنظيم القانوين ملبدأ مشروعية ممارس"
وعليه فإن االنتخاب هو أحد وسائل  ".أييد الشعيب هلاالسياسية من أجل احلصول على الت

املشاركة اليت متكن املواطنني من املشاركة يف احلياة السياسية بغية توجيه السياسات العامة 
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حسب رغبام، هذا ما جيعل الكثري من املفكرين يربطون بني املبدأ الدميقراطي واالنتخاب 
يكن االنتخاب هو وسيلة اختيار  ما مل قيام للدميقراطية، ال أنه كوسيلة إلسناد السلطة، ويقولون

وحىت يكون االنتخاب حرا ونزيها ومعربا عن حقيقة اجتاهات الرأي العام يلزم أن  .احلكام
يقترن حبرية تكوين األحزاب السياسية، ألن نظام احلزب الواحد يفقد االنتخابات جانبا من 

  . و إحالتها إىل جمرد عملية استفتاء جتري لصاحل احلكومة معناها املعروف يف الدميقراطية الغربية

  املطلب الثاين

  وسيلة االستفتاء

يعد االستفتاء وسيلة دستورية تستخدم لالتصال املباشر بالشعب، دف استطالع رأيه 
حول موضوع معني، ومن زاوية أخرى يعد االستفتاء أسلوبا ملمارسة الدميقراطية، يتخذه 

شرط أن يكون  والعلوم السياسية مقياسا لقرب أو بعد النظم من الدميقراطيةأساتذة القانون 
  . االستفتاء شفافا وموضوعه واضحا وشرعيا وال يتناىف مع حقوق اإلنسان

فاالستفتاء الذي جرى مؤخرا حول املآذن يف سويسرا ذات النظام الدميقراطي ال يعرب 
و شبيه باستفتاءات النظام النازي اهلتلريي يف عن الدميقراطية وال عن قرب النظام من الشعب فه

لذا، يبقى . الثالثينيات من القرن العشرين وشبيه باستفتاءات النظم الديكتاتورية يف وقتنا احلاضر
ن االستفتاء وأ .)282(مفهوم االستفتاء املرتبط بالدميقراطية مفهوم نسيب ومشروط وليس مطلق

مع  يبدو متقاربا إىل حد مانسان هو الذي املنطقي والشرعي واملتماشي مع حقوق اإل
الدميقراطية املباشرة، أو على األقل مع الفكرة الرامية إىل توفري األساليب اخلاصة، إلبقاء الشعب 

ويف هذا اخلصوص يقول األستاذ حسن مسيع أن االستفتاء . عماهلمأل امتصال حبكامه، ومراقب
شرة للحرية السياسية، ومن أكثرها إثارة للجدل، الشعيب من أهم مظاهر املمارسة الرمسية املبا

فاالستبداد . وخاصة يف العامل الثالث، الذي يشكل العامل العريب واإلسالمي معظم أجزاءه
السياسي كثريا ما يضفي على نفسه صفة الشرعية عن طريق االستفتاء الشعيب، خاصة يف 

                                                             

وعاملية منددة بالنتيجة ومعتربة إياها طعن يف احلقوق و أوروبية  وكانت هناك ردود فعل وطنية 29/11/2009أجري االستفتاء يف  -)282( 
ن يف جريدة شعبابثينة فهذا النوع كما كتبت مستشارة الرئيس األسد السيدة . واحلريات وتشجيع للتمييز العنصري وحتد ملبدأ حرية العبادة

   .)أي طغيان األكثرية ، والتعصب الديين.تؤشر للطغيان وليس للدميقراطية  ( 21/12/2009الشرق األوسط بتاريخ 
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رتفع فيها نسبة األمية، وتنخفض ، حيث تيالبلدان ذات الصيغة الواحدية يف نظامها السياس
ويتمتع فيها هذا النظام بوسائل التالعب بإرادة الشعب كالتزوير يف  درجة الوعي السياسي،

نسبة التصويت أو تضخيم نسبة اإلقبال أو إدالء بأصوات ألناس صوتوا ضد أوراقهم وهذا كله 
وبالعكس يكون  .ية صارمةيتم يف الصندوق وقبل عملية الفرز ألنه ال يوجد هناك آليات رقاب

االستفتاء الشعيب وسيلة هامة من وسائل ازدهار احلرية السياسية وتنميتها، إذا اتسم النظام 
         .وشفافية الصندوق السياسي االنفتاحالسياسي للدولة ب

وعليه فإن االستفتاء الشعيب يعين الرجوع إىل اتمع السياسي يف بعض احلاالت ملمارسة 
يادة مباشرة واملشاركة يف احلياة السياسية للبالد بصرف النظر عن كون هذا الرجوع مهام الس

إجباريا بنص يف الدستور أو اختياريا برخصة من الدستور أيضا، وبصرف النظر عن القيمة 
  .)283(القانونية لنتيجة االستفتاء، أي سواء كان ملزما أم غري ملزم

إىل عدة أنواع ختتلف باختالف الزوايا اليت  ينقسم االستفتاء تبعا إىل طبيعة موضوعه
واستفتاء  فمن حيث املوضوع ينقسم االستفتاء الشعيب إىل استفتاء تشريعي .)284(ينظر منها إليه

، )عادي ودستوري(إذا تعلق بأخذ رأي الشعب حول قانون ما وهو  فاألول يكون. سياسي
أو تعديله عن طريق التصويت وهذا األخري ينصب موضوعه على إقرار دستور جديد للدولة 

فيكون عندما نكون بصدد سياسي الستفتاء الاأما  .)285(الشعيب للموافقة عليه، أو الرفض له
أخذ رأي الشعب يف أمر من األمور اليت تتعلق بشؤون احلكم حيث يطلب من اتمع السياسي 

على قاعدة عامة  إبداء رأيهم املباشر للفصل يف أمر مهم يثري اخلالف واجلدل، وال ينطوي

                                                             

  .113ص ،املرجع السابقصاحل حسن مسيع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب،  -)(283
فرض ألجل بعض التعديالت الدستورية احلصول على موافقة الشعب  إذ 1958لعام  يوقد وجد االستفتاء اإللزامي يف الدستور الفرنس -)284( 

   .وقد يكون االستفتاء اختياريا حبيث تترك املبادرة لتنظيمه إما لرئيس اجلمهورية أو للحكومة أو للربملان. عليها مبوجب االستفتاء
حيث اكتفى الرئيس بعرض  08/04/2008رى يف يالحظ أن اجلزائر مل  تأخذ باالستفتاء على التعديل اجلزئي للدستور الذي ج -)285(

مقترحات التعديل على الربملان وصادق عليها هذا األخري بعد أن زكاها الس الدستوري بدعوى أن التعديل ال ميس جوهر الدستور كما ال 
لزمين مما جعل املعارضة ومنظمات اليت تلغي التحديد ا 74وأن التعديل مس املادة   171.،176ميس حبقوق اإلنسان الواردة   يف املواد 

  .حقوق اإلنسان تعترض على ذلك ولكن دون جدوى
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كاستفتاء الشعب يف املفاضلة بني النظامني اجلمهوري وامللكي، واستفتائه يف  )286(وجمردة
  .االنضمام إىل املعاهدات الدولية، أو يف زيادة النفقات العامة

من حيث قيمته القانونية إىل استفتاء ملزم، واستفتاء غري ملزم أو  )287(وينقسم االستفتاء
للدولة نزعة آمرة بلزوم نتيجة االستفتاء، كان على  ةت الرتعة التشريعياستشاري، فإذا كان

أما ) املوافقة أو الرفض( السلطة أن ترتل عند مقتضى اإلرادة الشعبية أيا كانت نتيجة االستفتاء 
لو كانت الرتعة نزعة اختيارية، فاألمر راجع إلرادة السلطة، إن أرادت ألزمت نفسها وإن مل 

لك، غري أن الذي حيصل يف احلياة العملية أن السلطة احلاكمة تفضل األخذ ترد كان هلا ذ
تضمن  و. بغية اتقاء أي تذمر أو سخط شعيب بالنتيجة، وتتفادى الرخصة التشريعية املخرية هلا

ميكن أن «على أن رئيس اجلمهورية  1996الفقرة الثامنة من التعديل الدستوري لعام  77املادة 
واملالحظ أن نص املادة » كل قضية ذات أمهية وطنية عن طريق االستفتاءيستشري الشعب يف 

قضية ذات أمهية « يفتح اال واسعا أمام رئيس اجلمهورية يف اللجوء إىل االستفتاء فعبارة،
واملفروض أن  .ن يكون نص تشريعي عادي أو عضوي أحد هذه القضاياأتسمح ب» وطنية

كوضوح وسالمة العبارة اليت يصاغ فيها االستفتاء، كما هناك ضوابط ترعى عملية االستفتاء 
فإذا كانت عبارات  .جيب أن يذكر يف منت السؤال ألي تشريع قانوين ينتمي هذا االستفتاء

االقتراح مبهمة وغامضة حبيث يسيء املواطن فهمها فإن ذلك سيؤثر على صدقية ومشروعية 
) ايطاليا(ففي بعض البلدان مثال  .ستفتاءوضع معايري لنجاح االوجوب إضافة إىل . االستفتاء

  .تتطلب أن تشارك نسبة معينة من الناخبني لكي يكون االستفتاء شرعيا

                                                             

  .113سابق، ص الرجع املصاحل حسن مسيع،  - )(286
أخذ امسه ذو األصل الالتيين من التقاليد القدمية لنظم احلكم يف املقاطعات السويسرية، وخلفية ذلك إن املقاطعات : االستفتاء الشعيب -)287(

 ذلك الوقت كانت تكون فيما بينها جامعة هلا جملس ذو اختصاصات تشريعية، وكانت كل مقاطعة توفد إليه مندوبني اثنني السويسرية يف
ال جيوز هلا خمالفتها أو جتاوزها إال بعد الرجوع إليها، وكان أسلوب عودما أن تطرح املسألة اليت جدت يف الس  مسلحني بتعليمات حمددة 

عبد القادر رزيق املخادمي، اإلصالح الدميقراطي يف الوطن العريب بني القرار الوطين والفوضى : ة، ملزيد من املعلومات أنظرعلى شعب املقاطع
  .69ص  ،املرجع السابقالبناءة، 
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  املطلب الثالث 
  التصويت

املالحظ يف األنظمة السياسية املعاصرة، أن التصويت أصبح من أرقى الوسائل ملمارسة 
اتمعات املعاصرة ال تسمح بتطبيق الدميقراطية غري املباشرة، يف الوقت الذي أصبحت فيه 

غري أن هذا احلق ال ميكنه أن يعرب عن ممارسة  .الدميقراطية املباشرة لتعقد احلياة وكثرة السكان
إال إذا مت بكيفية حرة وخالية من الضغوط  الدميقراطية واإلرادة اجلماعية موع أفراد الشعب

 ،يت هو تعبري عن إرادة رأي صاحبه يف أمر ماوالتصو .املساومات ووالتزوير وأشكال اإلكراه 
كما أنه تعبري عن الواجب املواطين فهو ينم عن مشاركة املواطنني ، تعلق بالشؤون العامةي

كما تساهم نسبة التصويت العالية يف االطمئنان إىل شرعية  سياسيا يف إدارة دفة احلكم،
الدميقراطيات العريقة كاستراليا، ففي بعض  .املؤسسات التمثيلية والنظام السياسي عموما

وهو  )288(بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، النمسا، فإن التصويت يف االنتخابات هو إلزامي
 .)289(كوستريكا واإلكوادور، كذلك يف بعض دول أمريكا الالتينية أمثال األرجنتني، الربازيل

ث ال يكره الناخب على واإللزام ال يعين بأي حال من األحوال اقترانه بالضغط اجلسدي، حبي
  . الذهاب إىل صناديق االقتراع، بل تطبق على املمتنعني عقوبات مالية أو معنوية

 يأت التصويت العام دفعة واحدة كهدية من احلكام إىل احملكومني إمنا عرف مراحل مل
على  االنتقال من غياب احلق يف التصويت ائيا، إىل التصويت املقتصرمنها خمتلفة من التطور، 

نتباه أن الوالالفت ل. يف فرنسا 1848آذار 5الذكور وبعض الطبقات و ذلك مبوجب مرسوم  
قد نشبت بسبب رفض تعديل النظام االنتخايب مث حذف هذا الشرط وحتقق للنساء  1848ثورة 

                                                             

هو أن املواطنني  تتعرض فكرة التصويت اإللزامي إىل مجلة اعتراضات هامة سواء من حيث املبدأ أو املمارسة واالعتراض األكثر شيوعا - )288(
بقدر حق التصويت وقد جلأت العديد من الدول األوربية إىل التخلي عن مبدأ التصويت االختياري  ااحلق يف أن ال يصوتو اجيب أن ميتلكو

، يطاليا، بلجيكاستراليا، ا، امثل الدامنرك(لعملية االنتخابية واعتمدت نظام التصويت اإلجباري من أجل تاليف ظاهرة التغيب عن املشاركة يف ا
أما فرنسا فإن التصويت فيها هو اختياري رغم ارتفاع األصوات املطالبة بالتصويت اإلجباري ، معتربين أن اإلجبار على ) النمسا ، تركيا 

واملعلومات،  بريوت لألحباث،النظم االنتخابية  ،عبدو سعد وآخرين: ملزيد من املعلومات أنظر. غلبيةحكومة األ التصويت أمر ضروري لتأمني
    .33-32ص  ص ،2005

  . 32، ص هاملرجع نفس -)289(
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وتعترب بريطانيا أول دولة أوربية حتل مشكلة تصويت النساء، أما يف  .1918أيضا ابتدءا منذ 
  .1920 سنة ات املتحدة األمريكية فقد بدأت مشاركة النساء يف العملية االنتخابيةالوالي

  :مبجموعة من املميزات حسب الكتاب املختصني مثلالتصويت  ميتاز احلق يف
أن احلق يف التصويت هو حق دستوري أساسي وهذا ما أكدت عليه الدساتري  -1

 .50واملادة  03فقرة  07يف املادة  1996ومنها دستور اجلزائر لسنة 

أنه ميثل، حقا، احلق األساسي للحكم الدميقراطي كما يقول ريتشارد بيلدز  -2
Richard H.puldes. 

نه احلق الذي يصون كل احلقوق األخرى السيما احلقوق السياسية وذلك إذا إ -3
 .ما مت توفري الصيانة له نفسه

با كما أنه أن احلق يف التصويت كما يقول كوكس، أكثر احلقوق متلصا أو ر -4
 .صعب تصوريا

 .أنه أكثر تعقيدا وتركيبة من احلقوق الدستورية األخرى -5

 .)290(أنه ال حيمي فقط املصاحل اجلوهرية املختلفة، ولكن املصاحل املتميزة نوعيا -6

أن للحق يف التصويت بعد فردي وأخر مجاعي، كما يقول كوكس يف كون  -7
 .عةهذا احلق يعرب عن مصلحة الفرد وكذا مصلحة اجلما

واليت تعين أن يقوم الناخب باإلدالء  أن ما مييز هذا احلق، كذلك، هو السرية -8
اختاذه يف التصويت، ويف حرية تامة  مت بصوته دون أن يشعر أحد باملوقف الذي

 .دون  أن خيضع لضغوطات الذين يتولون عملية التسجيل أو الذين حييطون به
خب يف اختيار شخص املرشح، وتعد سرية االقتراع ضمانة لتحقيق حرية النا

 .وجند أن مجيع الدول تعتمد على سرية التصويت

                                                             

( 290)- Richard H.Puldes, what kind of Rights is « the right to vote » New York university 
school of law, may 2007. P43. 
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احلق يف التصويت يعرب الناخبون عن السيادة الوطنية، إذ يشمل التصويت،  ةبواسط
 )291(انتخاب رئيس الدولة وانتخابات االس النيابية التشريعية وميتد ليشمل االنتخابات احمللية

ي ليس له بعدا سياسيا، حيث يعرب فيه الناخبون عن السيادة الوطنية وبالتايل فإن التصويت الذ
ليس بالتصويت الذي يعد ) كاالنتخابات داخل النقابات واألحزاب وهيئة القضاء واجلامعات(

 .أساس النظام الدميقراطي من كافة الوجوه املختلفة اليت تشمل السلطتني التشريعية والتنفيذية
لكل ": بقوله 01 فقرة 21ت الذي نص عليه اإلعالن العاملي يف املادة وإذا كان احلق يف التصوي

شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون 
إرادة الشعب هي مصدر سلطة احلكم  وجيب " من املادة نفسها 03وتضيف الفقرة "يف حرية 

انتخابات نزيهة جتري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل 
 ."الناخبني وبالتصويت السري أو بإجراء مكاىفء من حيث ضمان حرية التصويت املساواة بني
يكون لكل ":اآليت قد نصت علىفمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية   25أما املادة 

، احلقوق التالية اليت جيب أن تتاح 02ور يف املادة مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذك
  ".له فرصة التمتع ا دون قيود غري معقولة 

كل "بقوله  1996من التعديل الدستوري لعام  50ونص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 
عبارة حق ورود  مع مالحظة عدم" مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب

من زاوية ثانية  ."أن ينتخب....لكل مواطن"أو يصوت حيث استعاض عنها بعبارة التصويت 
أهم وسائل املشاركة السياسية إذ يربط الكثري بني املبدأ الدميقراطي ن التصويت يعد من إف

والتصويت كوسيلة إلسناد السلطة، ويقولون أنه ال قيام للدميقراطية ما مل يكن التصويت هو 
ام وأساس عملهم حيث يعد هو الوسيلة األساسية األولية اليت يتم ا التعبري وسيلة اختيار احلك

رغم أن بعض أساتذة العلوم  )292(عن علو إرادة الشعب وضرورة احترام حقوقه وحرياته
يهدرون قيمة التصويت إذ يرون أن إدالء املواطن بصوته يف االنتخابات ال ميثل  )293(السياسية

                                                             

: يد أنظر للمز. احمللية تدان إىل االنتخاباتقضى الس الدستوري بفرنسا بأن االنتخاب السياسي وكذا التصويت مي 1982يف عام  -) 291(
  . 26ص ، املرجع السابق، حق املشاركة يف احلياة السياسية، داود عبد الرزاق الباز

.20سابق، ص الرجع املداود عبد الرزاق داود الباز،  -) 292)  
رية، الة املصرية للعلوم السياسية، العدد الثامن احلياة السياسية يف مفاهيمنا الثو: يف  منهم األستاذ الدكتور حممد طه البدوي - ) 293(

   .20سابق، ص الرجع امل، للمزيد أنظر داود عبد الرزاق داود الباز، 313، ص 1963والعشرون 
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ملشاركة السياسية، وإمنا يؤدي عمال يتصل مباشرة بالسلطة الرمسية، البتة أسلوبا من أساليب ا
 االنتخاب يسهم يف التشكيل العضوي لتلك السلطة، بينما االشتراك يف احلياة يففهو باالشتراك 
يف تكوين القوى غري الرمسية اليت تنهض من القاعدة وتؤثر يف السلطة  اإلسهام السياسية يعين

اجح لدينا ألن احلياة السياسية ال تتوقف عند التصويت أو االنتهاء منه وإمنا وهذا هو الر. الرمسية
أما . فاالشتراك يف احلياة السياسية هو جوهر الدميقراطية املشاركاتية. متتد إىل ما وراء ذلك

التصويت فيعبر عن الدميقراطية التمثيلية اليت مل تعد كافية يف وقتنا احلاضر باعتبار أن الوكيل ال 
يستطيع أن يعرب عن موكليه كلية مما جيعله حيتاج أن تكون له كلمة الفصل يف املسائل 

   .احلساسة
فهو مل يعد ذلك اإلجراء الذي يتم به . إن التصويت توسع استعماله يف عصرنا هذا

، وإمنا كذلك آلية إجرائية )الربملان ، رئيس البلدية(إسناد السلطة حلاكم أو ممثل الشعب 
يف اختاذ القرار يف املنظمات واهليئات أو يف مؤسسات العمل، أو التصويت على للمشاركة 

فكثريا من . لكترونية بعيدا عن االستفتاء الذي قد يكون موجها أو شكلياإبرنامج ما بطريقة 
وال نكتفي باملمثلني حىت ولو كانوا  السياسات حتتاج إىل مشاركة املواطنني بل كل املعنيني

إن هذا التوجه اجلديد يف عملية توسيع املشاركة هي اليت . دميقراطية وصحيحة بطريقة منتخبني
تدخل يف إطار ثقافة حقوق اإلنسان وهذا ما تسعى بعض الدول الغربية جتسيده يف إطار احلكم 

ذه التوسعة يكون . ةومن هذه الدول جند الدول االسكندينافي. الراشد والدميقراطية املشاركاتية
  .اة فعالة لتجسيد الدميقراطية املشاركاتية ودولة احلق والقانونالتصويت أد

  املبحث الثالث
  ضمانات حقوق املشاركة السياسية

ال معىن حلقوق األفراد يف املسامهة يف الشأن العام للبالد، مهما كان مستوى التعبري عنها 
لوقت ذاته دون قويا، إذا مل تغطى بضمانات فعالة تؤكد احترام هذه احلريات وحتول يف ا

فالتقرير واالعتراف ال يكفي إذا مل يتم كفالة حقوق املشاركة . استبداد السلطة أو االحنراف ا
السياسية لألفراد بطريقة اجيابية، وتعد القوانني الوطنية للدول هي احلامي األول والضامن 

على  ذه املشاركةهلكما أن الضمانة القضائية هي الضمانة األمثل  شاركةاألساسي حلقوق امل
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وجود سلطة إال أن املالحظ أن ). موضوع املطلب األول من هذا املبحث( الصعيد الوطين
 السياسية دائما لكفالة حقوق اإلنسان قضائية مستقلة وحىت برملان منتخب دميقراطيا ال يكفي
مانة اخلفية واليت الض) اإلقليمية والعاملية(وتبقى االتفاقيات واملواثيق والصكوك الدولية املختلفة 

جزءا من النظام الدويل حلقوق باتت النظم اإلقليمية حلقوق اإلنسان ذلك أن  .تظهر عند اللزوم
اإلنسان ورافدا أساسيا له من أجل ضمانة وكفالة احترام حقوق اإلنسان و حرياته األساسية 

ع والتجمع واليت من ضمنها حق املشاركة باحلكم وإدارة الشؤون العامة وحرية االجتما
ويتم التعرض هلذا املوضوع يف املطلب الثاين والثالث هلذا . السلمي وغريها من احلقوق السياسية

  .املبحث

 املطلب األول

  على الصعيد الوطين
إن من أهم الضمانات حلقوق اإلنسان ومنها احلقوق السياسية، أن تعترف دساتري 

مكانات واألساليب الناجحة إلعمال نفاذ الدول يف متوا ذه احلقوق، وتوفر بعد ذلك اإل
وبناء على هذا فإن ما يدون من أحكام دستورية، من أجل جعل اهليئات  .االعتراف ا

واألشخاص احلاكمني ملتزمني باحترام حقوق اإلنسان وحرياته وترقيتها ومحايتها تعد 
فية هذه املعاين مجيعا ويف خل .الضمانات القوية اليت تضمن للمواطنني مجيعا حقوقهم األساسية

بني وجود صيغ دستورية حلقوق اإلنسان وبني قضية الدميقراطية وأشكاهلا  صورة لالرتباط
العملية، حيث ال تستطيع السلطة أن تستبعد املواطن من إدارة شؤون بالده أو أن حترمه من 

 أن يصبح ويؤدي هذا إىل .حقه يف الترشح والترشيح أو التصويت أو توليه للوظائف العليا
ن حياكم رئيس الدولة، وينتقد احلكومة ويعارضها، وأن أبإمكان املرء أن يقول ما يشاء، و

  .على مشاركته يف احلياة السياسية لبلده يواليت هي مؤشر قو) 294(يتمتع الفرد حبقوق املواطنة
، إذن أحكام الدستور ونصوصه املتعلقة حبقوق املشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبري

واحلق يف االنتخاب وحرية االشتراك يف اجلمعيات والتجمع واحلق يف إنشاء أحزاب سياسية  

                                                             

العـدد   عمر سعد اهللا، الصيغ الدستورية لتحديد جماالت اختصاص الربملان بعملية وترقية ومحاية حقوق اإلنسان، جملة الفكر الربملـاين،  -) (294
  .05، ص 2005الثامن، 
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تنطبق على صيغ الضمانات الداخلية حلماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، واليت أصبحت 
  .معيارا لوجود دولة القانون من عدمه

ة قوية وفعالة عند إضافة إىل النصوص الدستورية فإن استقالل القضاء يشكل ضمان
ممارسته لرقابته القضائية حلماية حقوق اإلنسان بصفة عامة واحلقوق السياسية بصفة خاصة، 

متكنهم من مقاضام إذ ة اليت ميتلكها األفراد جتاه السلطات العامة وهيئاا، يفهو الضمانة احلقيق
الناطق الرمسي  اليت قدمهاومحاية حقوقهم املقررة يف الدستور، وهنا حتضر الشكوى الدستورية 

لتنسيقية املترشحني األحرار عبد اهللا طمني ضد وزارة الداخلية يتهمها فيها خبرق األحكام 
حيث . الدستورية والقانونية والتنظيمية املتعلقة باالنتخابات الرئاسية واالحنياز لبعض املترشحني

ىل فرع االحتاد األوريب يف أودع طمني نسخة من شكواه إىل احملاكم والس الدستوري وإ
رغم ما ينص . )295(اجلزائر وأخرى مبقر األمم املتحدة ووجه أخرى إىل سفراء الدول العظمى

الدستور فوق اجلميع وأنه هو القانون األساسي «أن  مناجلزائري يف ديباجته عليه الدستور 
في الشرعية على الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية وحيمي اختيار الشعب ويض

ممارسة السلطات، ويكفل احلماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده 
  .  »بعادهويتحقق فيه تفتح اإلنسان بكل أ الشرعية

  املطلب الثاين
  على الصعيد اإلقليمي

اء ال شك أن احلماية العاملية حلقوق اإلنسان السياسية بوجه خاص ال تؤدي إىل االستغن
فهذه األخرية ما انفكت تلعب دورا حيويا ومركزيا يف هذا اال،  .على احلماية اإلقليمية هلا

ولعل ميثاق األمم املتحدة يف الفصل الثامن منه كان وراء ذلك، بدعوته إىل قيام تنظيمات 
ون أن يك ةووكاالت إقليمية تعاجل األمور املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدوليني، وذلك شريط

نشاطها متالئما مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها، واليت من بينها تعزيز احترام حقوق اإلنسان 
واحلريات االساسية واليت من ضمنها حقوق املشاركة السياسية يف احلياة العامة، وتربز أسباب 

ذات  ضرورة إنشاء نظم إقليمية لتشجيع ومحاية حقوق اإلنسان يف أن إنفاذ النظم اإلقليمية
                                                             

.2009فيفري  12ر ، اخلميس جريدة الف -) 295) 
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الصلة حبقوق اإلنسان أسهل من النظم العاملية وأسرع وأكثر فعالية، وأقل تكلفة بسبب اجلوار 
  .اجلغرايف أو االعتماد املتبادل
ثالثة نظم إقليمية كربى تعىن بتشجيع ومحاية حقوق اإلنسان  كميكن القول أن هنا

ن إتوجد نظم إقليمية أخرى و ومنها احلقوق السياسية، وهي األكثر جناحا وفعالية، وإىل جانبها
ويعد النظام األوريب الذي يستند إىل جهود عدد  )296(كانت هشة وضعيفة، بل ورمزية أحيانا

من اهليئات واملنظمات األوربية ذات االختصاص مبوضوعات حقوق اإلنسان، أكثر النظم 
 األورويب جودة وكفاءة يف جمال محاية حقوق اإلنسان ويتكون من جملس أوربا ومن اإلحتاد

ة جهود جملس أوربا املتعلقة حبقوق اإلنسان ذروومنظمة األمن والتعاون األوريب وقد متثلت 
واليت دخلت خري  04/11/1950بإبرام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلريات االساسية يف

ورية ف تعلى حقوق مدنية وسياسية واسعة ترتب يف األغلب التزاما ةمؤكد 1953النفاذ عام 
ال برناجمية على عاتق الدول ولعل هذا هو السبب وراء اعتراف القضاء املدين واإلداري يف 

وقد وقعت كافة الدول األعضاء يف الس األورويب على  .فرنسا باألثر املباشر لالتفاقية
  .االتفاقية وصادقت عليها

 جتسدها الدميقراطية تعترب تلك االتفاقية دليال على التزام الدول األعضاء بالقيم اليت
التعددية واملبنية على قاعدة سيادة القانون، إا متثل ضمانا مجاعيا على املستوى اإلقليمي 

والواقع أن الثقافة السياسية ساعدت  .األوريب لتنفيذ عدد من املبادئ يف جمال احلريات السياسية
هذا و تنص .جيد سان بشكلإىل حد كبري إىل أن يعمل القانون الدويل اإلقليمي حلقوق اإلن

امللحق  01على احلقوق السياسية املضمونة باالتفاقية كما نص الربوتوكول  09،11 وادامل
منه على تعهد األطراف السامية املتعاقدة  ةيف املادة الثالث 1952مارس  20باالتفاقية الصادر يف 

                                                             

تربز النظم اإلقليمية األخرى واليت توصف شاشتها وعدم فعاليتها يف املواثيق واإلعالنات العربية واإلسالمية حلقوق اإلنسان وتلـك   -)(296
اإلنسان وإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم، وكمنولث الدول الصادرة يف إطار كمنولث الدول املستقلة، كامليثاق العريب حلقوق 

مجهورية من مجهوريات االحتـاد السـوفييت    12، ويتألف هذا الكمنولث من 1991املستقلة الناشئة عقب زوال االحتاد السوفيايت السابق يف 
واحلريات االساسية، وتتشابه احلقوق املعترف ـا يف هـذه   اتفاقية بشان حقوق اإلنسان  1995السابق، وقد اعتمدت دول الكمنواث عام 

حممد يوسف علوان، حممـد  : االتفاقية مع تلك الواردة يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان مع بعض االختالفات يف بعض املسائل للمزيد أنظر
ألول، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، عمـان،    خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، املصادر ووسائل الرقابة، اجلزء ا

  . 157، ص 2008
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ي ويف ظل ظروف بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية معقولة بطريق التصويت السر
  .ختيار السلطة التشريعيةاتضمن حرية تعبري الشعب عن رأيه يف 

الغرض من وراء االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان حلوهلا حمل النظم  يف الواقع مل يكن
الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وإمنا إجياد ضمانة تضاف إىل حق الطعن يف كل دولة،هذا 

واحلريات اليت حتميها االتفاقية ذات طابع مدين وسياسي، ميكن أن ويالحظ أن غالبية احلقوق 
  .حتاط بقيود لدواعي األمن العام أو األمن القومي أو املصلحة االقتصادية للبلد

حترام حقوق اإلنسان ومنها احلقوق السياسية مكفول افإن  ،وفقا لنصوص االتفاقيةو
للجنة األوربية حلقوق اإلنسان واحملكمة بواسطة جهازين جرى إنشاؤمها خصيصا لذلك، ومها ا

  . األوربية حلقوق اإلنسان، باإلضافة إىل جلنة الوزراء يف الس األوريب
نظام الدول األمريكية حلقوق اإلنسان املرتبط مبنظمة الدول األوريب يلي النظام 

 بنائها القانوين وهي شبيهة إىل حد كبري باالتفاقية األوربية يف 1948األمريكية اليت أنشأت عام 
الشامل فهناك حقوق مدنية وسياسية واسعة، يستند نشاطها اخلاص حبماية حقوق اإلنسان على 
دعامتني مها ميثاق منظمة الدول األمريكية ذاا واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وكذا 

يكية حلقوق اإلنسان وواجباته، إىل جانب بعض االتفاقيات األمر ياإلعالن األمريك
املوقعة يف " اتفاقية سان خوسيه"الدول األمريكية حلقوق اإلنسان  ةوتستمد اتفاقي.األخرى

العديد من أحكامها من اإلعالن العاملي  1976واليت دخلت حيز النفاذ عام  22/11/1969
وإىل جانب هذين النظامني فقد أقرت منظمة  .1966ني لعام يحلقوق اإلنسان والعهدين الدول

، وجاء 1987سرياا القانوين يف أكتوبر  اإلفريقية معاهدة إقليمية حلقوق اإلنسان، بدأالوحدة 
مؤكدا على املبادئ اليت تضمنها ) ميثاق باجنول( امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 

كل من ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ونص على حقوق األفراد 
السواء حيث أوىل عناية باحلقوق املدنية والسياسية إىل جانب احلقوق  والشعوب على

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأنه ال ميكن فصلهما عن بعضهما ال يف مفهومهما وال يف 
وقد . عامليتهما وأن الوفاء بالطائفة الثانية من احلقوق هو الذي يكفل التمتع بالطائفة األوىل

بدورته املنعقدة يف اجلزائر، بأن أعلن رفض  1999د اإلفريقي يف قراره لعام برزت جهود االحتا
أي نظام سياسي قائم على االنقالب، ورغم هذا فإن بعض الفقهاء ينتقدون هذا امليثاق، كونه 
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أن أغلب الدول  ،والشك أن هذا سببه .حيتوي بوجه عام على محايات ضعيفة حلقوق اإلنسان
 .دة اإلفريقية تثبت وجود مشكالت خطرية حلقوق اإلنسان يف أراضيهااألعضاء يف منظمة الوح

ن اللجنة اإلفريقية بشأن أإىل جانب عدم وجود حمكمة إفريقية حلقوق اإلنسان، كما يبدو 
حقوق اإلنسان أداة ضعيفة، ليس هلا حىت سلطة استخدام العالنية بشكل مباشر إلحراج 

 .)297(ى ميثاق باجنولاحلكومة اليت انتهكت التزاماا مبقتض

  املطلب الثالث
  على الصعيد الدويل

يقوم اإلعالن العاملي على مرتكزات أساسية تنبع منها كافة حقوق اإلنسان، هي احلرية 
واملساواة وعدم التمييز واإلخاء، وجاءت املادة األوىل والثانية منه لتؤكد على هذه املرتكزات، 

حلقوق السياسية للفرد، كحق التمتع حبرية الرأي فتضمنت ا 20،21واملادة  19أما املادة 
وحق ) 20املادة (والتعبري، واحلق يف حرية االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية 

الشخص يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية  
مع اآلخرين يف تقلد الوظائف العامة يف بلده وحق كل شخص بالتساوي ) 01فقرة  21املادة (
ويضاف إىل هذه اموعة من احلقوق املتصلة باحلياة السياسية اعتبار ) 02فقرة 21املادة (

اإلعالن أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة احلكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة 
ساواة بني اجلميع، أو حسب أي إجراء ودورية جتري على أساس االقتراع السري وعلى قدم امل

من العهد  25وهو نفس ما جاء يف املادة ) 03فقرة  21املادة (مماثل يضمن حرية التصويت 
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة . 1966الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية سنة 

كرت أنه ليس هناك منوذج ذ 2001فيفري  28بتاريخ  96/55لألمم املتحدة يف قرارها رقم 
عاملي واحد للدميقراطية وأن الدميقراطية جيب أن تكون مستندة على التعبري احلر عن إرادة 
الشعب لتقرير السياسات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية اخلاصة به، وإشراكهم 

اءلة مع مسامهة اتمع الكامل يف كل نواحي احلياة، وضمان احلاجات الدميقراطية بآليات للمس
املدين يف عمليات احلكم وتشجيع التعاون بني السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية، وجاء 

                                                             

  .39 ص سابق،الرجع املدافيد فو رسايث، حقوق اإلنسان والسياسة العاملية،  -)(297
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هذا كله يف إطار تعزيز احلق يف الدميقراطية عن طريق تعزيز التعددية، ومحاية حقوق اإلنسان 
قرارات ويف إقامة واحلريات األساسية وإشراك األفراد إىل أقصى حد يف عملية صنع ال

املؤسسات العامة واملختصة، مبا يف ذلك جهاز قضائي مستقل، وبرملان دميقراطي يتسم بالفعالية 
نقطة البداية يف  فإن ،وعليه .)298(ونظام انتخايب يكفل إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة

ا يعطيهم احلق يف الدميقراطية هي حق املواطنني يف االشتراك يف إدارة شؤون اتمع واحلكم مب
إن الدميقراطية، يف مجيع معانيها تتطلب متتع  .املشاركة يف مجيع القرارات اليت تؤثر يف حيام

األفراد جبميع احلقوق واحلريات سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، هذا ما 
جملس االحتاد الربملاين الدويل يف  من اإلعالن العاملي للدميقراطية الذي أقره 07ت عليه املادة دأك

أن تسود بدون حقوق  ، وذا التفسري ال ميكن للدميقراطية1997سبتمرب  16القاهرة يف 
اإلنسان، وليس هناك حقوق اإلنسان بدون دميقراطية، ويف قرار أخر صادر عن جلنة حقوق 

حلق يف نظام دويل تعزيز ا«واملعنون ب  2000أفريل  26بتاريخ  2001/62اإلنسان حتت رقم 
الدميقراطية تقوم على رغبة الشعب، اليت يعرب عنها حبرية، «ذكرت اللجنة إن » دميقراطي وعادل

يف تقرير نظمه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومشاركته الكاملة يف مجيع جوانب 
بل هلا أيضا أبعاد حياته، كما شددت يف اعتبار الدميقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، 

واإلدارة يف كل  ،ومساءلة احلكم ،اقتصادية واجتماعية، فهي تتضمن احلق يف التنمية، وشفافية
  .»...قطاعات اتمع

السياسية بصيغتها البعد تبقى جهود األمم املتحدة لتعزيز وتقنني حقوق املشاركة 
من خالل مساعدة املنظمة هي األهم على الصعيد العاملي، وهذا ما ميكن مالحظته حداثية 

شكاال خمتلفة منها تقدمي املساعدة واملشورة يف امليادين القانونية أللدول األعضاء  واليت اختذت 
املالية وهذا كله دعما وتعزيزا للدميقراطيات الناشئة، كما ساعدت املنظمة يف إجراء ووالتقنية 

بلدا يف  20ت الدعم ألكثر من انتخابات يف عدد كبري من الدول يف أوقات حرجة، كما قدم
العامل منها أفغانستان وفلسطني والعراق وبوروندي، كما تلعب املنظمة دورا بارزا يف حتسني 
احلكم يف الدول النامية من خالل استعادة سيادة القانون وبناء املؤسسات احلكومية يف الدول 

  .ار الدميقراطية وترسيخهذّّاليت تعيش احلروب، مما ينتج عنه جت
                                                             

  .E/2000/ 23وثيقة األمم املتحدة،  -)(298
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إمجاال، ميكن القول أن املشاركة ،كحق من احلقوق، تشترك يف جمموعة من الضمانات 
كما أن هذه الضمانات غالبا ما .اليت سبق تفصيلها إىل ضمانات قانونية وسياسية بل واقتصادية

دولة القانون، الدميقراطية، الفصل بني السلطات، احلكم الراشد (يغلب عليها الطابع الوطين 
الشفافية، املساءلة، املشاركة، الفعالية، العدالة والتجاوب مع حاجيات : الستة خبصائصه
  .)299()الشعوب

اندماج االتفاقيات الدولية حلقوق :ولكن ال جيب نسيان الطابع الدويل للضمانات مثل
اإلنسان يف القانون الداخلي ومثل التعاون الدويل ومثل التعهدات الدولية اليت تقطعها الدول 

  .فسها باحترام املواثيق والصكوك الدولية حلقوق اإلنسانعلى ن
واملشاركة السياسية اليت أتينا على ذكرها ال ميكن ضماا من جهة ثانية إال من خالل إجراءات 

والتمكني يعين توسيع . التمكني والتعاون والعدالة واالستدامة واألمن واالستقرار: أساسية مثل
لقدرة على ممارسة االختيار املبين على احلرية من اجلوع واحلاجة ، وامقدرات الشعب واختيارا

 endorse) (تأييدها  والفقر،وفرصة املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على حياة األفراد أو
أما التعاون فيعين بأن معىن االنتماء مصدر مهم الكتمال الشخصية، والتمتع باحلياة، والغرض 

هذا املعىن يكون للتنمية اإلنسانية االهتمام بالطرق اليت بواسطتها يتعاون يف ) أي احلياة(منها 
  .األفراد ويتفاعلون

يف هذا املعىن مثال . أما العدالة أو املساواة فتعين القدرات والفرص وليس فقط الدخل
أما االستدامة فتعين ضمان وتوفري حاجيات اجليل احلاضر بدون . فإن لكل واحد فرصة التعليم

أخريا، . صاء قدرات اجليل املستقبلي من أن تكون حمررة من الفقر وتستعمل قدراا األساسيةإق
   .)300(فإن األمن يعين التحرر من التهديد قبل املرض والقهر

                                                             

 « Good  Governance » بعنوان  ملعلومات أكثر حول احلكم الصاحل أو الرشيد وخصائصه ميكن الرجوع إىل مقالة -)299(
  // :من تأليف ونشر الوكالة الكندية الدولية للتنمية على موقع

  Ind NSF 120 FG 700965 D51CE 85 –Acdigc.ca/cida ./http://www   
السامي حلقوق اإلنسان على  وثيقة للمفوض" Human Rights in Development ": :وكذلك مقالة بعنوان 

    .http ://www.unhchr.ch / Development/Gouvernance-01.htlm:موقع
 Governance       Concepts :مقالة بعنوان   ملعلومات أكثر تفصيال خبصوص مقومات املشاركة السياسية ميكن الرجوع إىل -)300(

of 
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السياسية ليست مسألة تقنية فقط ولكن مسألة متكينية خنلص إىل القول بأن املشاركة 
ة مرتبطة بالدافع االجتماعي والسياسي وتأخذ عدة أساسا ألا ليست مبدأ ولكن ممارسة وعملي

أشكال منها التمتع حبق املشاركة يف اختاذ القرار والتظاهر مث التجمع كما سنرى ذلك يف 
  .الفصل الثاين من هذا الباب

  

  

    

                                                                                                                                                                                         

(http: www.miror.undp/ .Org/docs/ un 98-2 pdF/Reconce   ptw/s-pdf p.8) : على املوقع التايل    
  .الراشدخاصية من خصائص احلكم  19ويف هذه املقالة هناك ذكر لـ             
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  الفصل الثاين

  منوذج احلق يف التجمع
معريف أن متعة التعرف على احلقوق السياسية تشكل مسلسل  يقول أحد الكتاب

فالتعرف على حق يقود إىل اكتشاف حق أخر، ومعرفة احلق يف حرية  . متواصل احللقات
التفكري تقود إىل معرفة طرق التعبري عنه، ومعرفة طرق التعبري عن احلق يف حرية التفكري تقود 

ي إىل التفكري يف وسائل ممارسة احلق يف تكوين اجلمعيات واالنضمام إليها وتنظيم التجمع السلم
   . واملشاركة يف احلياة العامة

وتأسيسا على ذلك، يعد احلق يف التجمع من احلقوق السياسة املعترف ا يف اتفاقيات 
حقوق اإلنسان الدولية وامتدادا طبيعيا للحريات الفكرية، إذ تبقى هذه األخرية ساكنة وال 

خالل أفعال سياسية يكون هلا أي أثر يف الفعل السياسي واالجتماعي إال إذا انعكست من 
و الشك أن احلق يف  .)301(معات واجتماعاتجتيف شكل واجتماعية إىل حقيقة ملموسة 

التجمع يتقرر للشخص املنتفع به وهو الفرد ومن مث يعد حقا فرديا لكنه خيتلف عن بقية 
 وملا كان اإلنسان. احلقوق الفردية األخرى يف أن ممارسته تكون مجاعية، تستلزم وسطا مجاعيا

كائن اجتماعي مييل بطبعه إىل االجتماع و االنضمام إىل غريه من األفراد، سواء حتقق ذلك 
التجمع لفترة  مؤقتة، وهو ما يظهر من خالل حق األفراد يف االجتماع أو التظاهر، أو حتقق 
بصورة مستمرة من خالل حرية تكوين األفراد للجمعيات السياسية واملهنية اليت تعرب عن 

وختدم مصاحلهم، فإن احلق يف التجمع أضحى حقا من احلقوق ذات الطابع العاملي، إذ  تطلعام
جند النصوص القانونية الدولية العاملية واإلقليمية ودساتري الدول وقوانينها كفلت حق األشخاص 
يف حرية االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية، وأن انضمامها إليها يكون مبحض 

    .إرادم

                                                             

  .259ص ، سابقالرجع املزء الثاين، حممد خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية، اجل -حممد يوسف علوان -)301(
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وملا كانت حرية التجمع جزء من احلريات العامة فإن أمهية هذه احلرية كمنطلق، تنبع 
من أمهية حقوق اإلنسان وحرياته بصفة عامة، ومن اعتبارها وسيلة من وسائل التعبري اجلماعي 
  عن الرأي والدفاع عن مصاحل األفراد املشتركة بصفة خاصة فهي كما يصفها عنــــوان 

ظهر حديثا حتت رعاية ) إلرشادية للحق بالتجمع والتنظيم يف العامل العريباملبادئ ا(كتاب 
بأا حرية إستراتيجية للمواطنني واتمع، وهي ) فريد ريش نومان من أجل احلرية(مؤسسة 

عنصر أساسي لإلصالح السياسي كما أن أمهيتها تربز من خالل أا حرية تقوم عليها ممارسة 
السلطة احلاكمة حق التجمع، فإن األحزاب السياسية واجلمعيات  فإذا كفلت. حريات أخرى

املدنية والنقابات وخمتلف التنظيمات جتد متنفسا شرعيا ملمارسة أنشطتها يف عالنية، وهذا ما 
يدعم املسرية الدميقراطية للمجتمع، وذا يصبح احلق يف اتمع ثابتا لألفراد مبوجب اإلعالنات 

  . يعد رهن إرادة املشرع الوطين إن شاء منحهم إياه وإن شاء أنكره عليهمواملواثيق الدولية ومل
من خالل ما سبق ميكن القول أن حرية التجمع جتد أساسها القانوين يف اعتراف الدول 
ا وإدراجها يف صلب دساتريها، كما جتد أساسها اآلخر يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، 

دوجة ملمارسة هذه احلرية على املستوى الوطين، لكن وفيما متنح مجيع األمر الذي يوفر محاية مز
معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية لألفراد احلق يف حرية االشتراك يف اجلمعيات 
والتجمع السلمي، فهي تتيح للدول فرض قيود معينة على تلك احلقوق، إذ يستطيع املشرع 

ومكانيا وحيدد اإلطار الذي متارس فيه، ذلك أن هذا احلق ليس الوطين تنظيم هذه احلرية زمانيا 
، لكن التنظيم له )302(حبق مطلق فال ميلك الناس حقا مطلقا يف التجمع مىت شاءوا وأينما أرادوا

 21وهذا ما نصت عليه املادة .من طرف املشرع جيب أال يصل إىل حد إهداره أو االنتقاص منه
يكون احلق يف التجمع السلمي معترفا به، «املدنية والسياسية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق

وال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقا للقانون وتشكل 
تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو 

  .     )303(»آلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياممحاية الصحة العامة أو ا

                                                             

(302)  - http://vb.arabsgate.com/archive/index.php/t.466965.html 
مـن   23من اتفاقية الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، واملـادة   15من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واملادة  11أنظر أيضا املادة  -) (303

 . امليثاق العريب حلقوق اإلنسان
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إن ما ميكن قوله هو أن احلق يف التجمع يشكل أحد األسس الدميقراطية، اليت يتمثل 
لذلك، . جوهرها يف قدرا على إجياد حلول للمشكالت من خالل املناقشات واحلوارات العامة

ا احلق إال عند وجود خطر حقيقي ومتوقع من احلكومات على تقييد ممارسة هذ فال يتصور قيام
ومنه سيتم عرض احلق يف التجمع واألسس اليت يقوم . شأنه املساس مببادئ الدميقراطية ذاا

  .مث تقسيمات احلق يف التجمع يف املبحث الثاين) 01مبحث(عليها 

  املبحث األول
  مفهوم احلق يف التجمع وأسسه

مية اليت ال زمت اإلنسان منذ نشأته، وما ذلك إال يعد احلق يف التجمع من احلقوق القد
ألا تعرب عن ميل طبيعي لإلنسان، يف التجمع وااللتقاء مما يتيح له التواصل مع اآلخرين 
واالنضمام إليهم من خالل االشتراك للدفاع عن رأي معني، أو معارضة أو االنتصار لرأي حمدد 

فراد جمرد جتمع باملصادفة أو لقاء عابر، وإمنا هو وال يشكل جتمع األ. أو مناقشة مسائل مشتركة
جتمع ينتج عن رابطة تربط بني أعضائه وإرادة عامة جتمعهم، وحد أدىن من التنظيم يضمهم، 
وهذا يعين أن عنصري التأقيت والتنظيم مها ما مييزان التجمع عن اللقاءات العرضية أو الفجائية، 

الذي أضافه جملس الدولة الفرنسي، إذ رأى يف التجمع أنه باإلضافة إىل عنصر الغاية أو الغرض و
  .»جتمع منظم من أجل تبادل اآلراء أو الدفاع عن املصاحل«

وملا كانت حرية التجمع من احلريات العامة اليت تتضمن امتيازات لألفراد يف مواجهة 
سة حرية السلطة العامة، وليست جمرد حقوق لألفراد يف مواجهة بعضهم البعض، تقوم ممار

التجمع عند األفراد على أساس متكني الفرد بصورة سلمية ويف إطار مجاعي من التعبري عن رأيه 
يف أي مسألة ذات اهتمام مشترك باملناقشة أو اخلطابة وتبادل اآلراء، كما تقوم على أساس 

الدويل اخلاص  من العهد 21النص عليها يف املواثيق الدولية املعلنة حلقوق اإلنسان، فتنظمه املادة 
يضمن من االتفاقية األوربية وكل نص من هذه النصوص  11باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 

سلميا، أي ال ) اجتماعا أو مجعية(لكل فرد احلق يف التجمع بشرط أن يكون هذا التجمع 
وما جتدر . أو اغتصاب اختصاصات السلطة العامة يهدف إىل االعتداء على حقوق الغري

ملالحظة إليه هو أن مباشرة هذه احلقوق ميكن أن ختضع إىل قيود، وهذه القيود تكون مشروعة ا
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يف  فألول أن تكون منصوصا عليها يف القانون الداخلي للدولة الطرا: إذا توافر فيها شرطان
   ة يف كل جمتمعـاالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، والثاين أن تكون هذه القيود ضروري

  .)304(دميقراطي لألمن العام، أو حلماية النظام العام، أو حلماية الصحة وحقوق وحريات الغري
رغم اعتراف املادتني السابقتني دوليا حبق كل فرد يف تكوين مجعيات سياسية وغري 

السلمية، فإن األسس اليت يقوم عليها حق  تسياسية وحقه يف عقد أو االشتراك يف االجتماعا
يود املفروضة على هذا التجمع قد صيغت يف عبارات واسعة ومطاطة، ميكن للدول التجمع والق

التصريح، اإلذن، طلب : أن ختتفي وراءها لالعتداء على احلقوق املشار إليها مثل
بعد ) مطلب ثاين(لذلك سنتطرق يف هذا املبحث إىل تلك األسس والقيود . اخل...الترخيص

مطلب (زه عن املفاهيم األخرى القريبة منه واملرتبطة به التطرق إىل مفهوم حق التجمع ومتيي
  ). أول

  املطلب األول
  يف املفهوم

فمنهم من يطلق مفهوم التجمع . خيتلف الفقهاء يف وضع التسميات حلق التجمع
السلمي على احلق يف االجتماع املنظم واملؤقت واللحظي بقصد تبادل األفكار أو التظاهر 

التايل، فاحلق يف التجمع السلمي يفتقد للمؤسسية والدميومة وينتهي وب. بصورة مجاعية سلمية
كما أن .وال يرتب أية روابط أو صالت دائمة بني األشخاص املشاركني فيه. بانتهاء التجمع

أما البعض األخر فريى يف حق . التجمع السلمي يتنوع إىل اجتماعات عامة واجتماعات خاصة
يف تكوين اجلمعيات السياسية واملهنية والعمالية واالنضمام التجمع أنه يقوم على فكرة احلق 

دائمة أو مستمرة ) مؤسسة(واحلق يف تكوين اجلمعيات يقوم على فكرة إنشاء منظمة . إليها
تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن إرادة من ينشئها، وينطوي يف نطاق احلق يف تكوين 

                                                             

زيادة على ذلك تنص املادتني املشار إليهما على أن الدولة الطرف يف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، جيوز هلـا أن تفـرض    -)(304
قيودا على حق أفراد القوات املسلحة أو قوات البوليس أو موظفي الدولة يف مباشرة حق التجمع من اجتماعات وتكوين مجعيات، والغرض من 

حلكم هو متكني الدولة من اختاذ اإلجراءات اليت تضمن بقاء رجال القوات املسلحة والبوليس بعيدا عن التنظيمـات احلزبيـة واالنشـغال    هذا ا
 .294،ص  سابقالرجع اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان، املعبد العزيز حممد سرحان، : للمزيد أنظر . بالسياسية
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ملهنية واجلمعيات غري املهنية، والبعض اآلخر من اجلمعيات إنشاء األحزاب السياسية والنقابات ا
أما  .)305(بتعبري حريات التجمع) حق االجتماع وحق تكوين اجلمعيات(الفقهاء يعرب عنهما 

األستاذ موريس خنلة فيعرف التجمع بأنه تكتل منظم لتبادل اآلراء والدفاع عن املصاحل واملناقشة 
 ولكنه يوجد بني اتمعني بعض أو عفويللوصول إىل قرارات، وأنه ليس التقاء طارئ 
ومن زاوية أخرى يعرف القضاء اإلداري . االرتباط ونية مشتركة لالجتماع يف مكان معني

احلق يف التجمع بأنه يراد به أن يتمكن الناس من عقد االجتماعات السلمية يف أي مكان فترة 
عربوا عن آرائهم بأي طريقة من من الزمان واالنضمام إىل اجلمعيات ذات األغراض السلمية لي

  .الطرق كاخلطابة أو املناقشة أو عقد الندوات أو تنظيم احلفالت أو إلقاء احملاضرات
من خالل هذه التعاريف تربز ضوابط التفرقة بني صور احلق يف التجمع، صورة مؤقتة 

املؤقت وصورة  ولفترة حمددة ويتعلق األمر هنا حبرية االجتماع والتظاهر وهو ما يسمى بالتجمع
دائمة وعلى وجه الدوام واالستمرار ما أمكن، ويتعلق حبق تكوين اجلمعيات ذلك أن اجلمعية 
تتميز بصفتها املستمرة عن االجتماع الذي ال يتم إال بصورة مؤقتة، ويكون امليل إىل التعريف 

فراد يف عقد فحرية التجمع إذن هي حرية من ناحية حرية األ. الذي يعرب عن احلقني حبق واحد
االجتماعات ملناقشة قضية عامة، والتعبري عن الرأي فيها وكذا حق األفراد يف تنظيم املظاهرات، 
كما تشمل من ناحية أخرى حرية األفراد يف تكوين اجلمعيات لتحقيق أغراض مشتركة، 

. )306(واالحتجاج على األوضاع االجتماعية، أو االقتصادية أو السياسية، وطلب إصالحها
ترم الدساتري والتقاليد الدميقراطية يف كل إحناء العامل احلق يف التجمع، بدليل ما جاء يف وحت

ولكن هذا االحترام مر . النصوص الداخلية للدول واالتفاقيات الدولية العاملية منها واإلقليمية
عشر مبراحل عديدة وبإرهاصات جمتمعية وسلطوية كما حدث يف فرنسا مثال يف القرنني التاسع 

ففي فرنسا مثال جند أن النظام القانوين . والعشرين، وكما حدث يف اجلزائر قبل وبعد التعددية
، فبالنسبة "نظام قمع"يتسم غالبا وحسب املختصني بأنه  )1810(حلرية التجمع واالجتماع 

وقانون  1810للتجمعات يالحظ أن هذا احلق مت تنظيمه مبوجب قانون العقوبات لعام 

                                                             

، األحزاب السياسـية  يحسن البد راو: ثروت بدوي يف كتابه النظم السياسية، ملزيد من املعلومات أنظرمن فقهاء هذا االجتاه الدكتور  -)(305
 .302سابق، ص الرجع املواحلريات العامة، 

(306) -http://vb.arabsgate.com/archive/index.php/t.466965.html 
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 20منه تشترط تصرحيا مسبقا لتكوين اجلمعية من أكثر من  294 - 291واملواد . 10/04/1834
هذا القانون حسب املختصني شدد يف أحكامه دف مقاومة التجمعات اجلمهورية .شخصا

مثل مجعية حقوق اإلنسان اليت كانت تطالب باالقتراع العام وإاء الالمساواة ) اجلمهور(
  :شديد أربع نقاطلقد مس هذا الت. االجتماعية

توسيع نظام التصريح الذي يعد ضروريا حىت لو كانت التجمعات موزعة على فئات  -
  .فردا وحىت لو مت التجمع وفقا أليام حمددة 20تتكون من 

وهو ما  ةاختصاص النظر يف عدم مشروعية تأسيس اجلمعية صار عائدا للمحاكم التأديبي -
أكد على اختصاص اللجنة يف جنح اإلعالم  كيفه املعارضون بأنه خمالف للميثاق الذي

 . واجلنح السياسية

 .مت تشديد العقوبات بإضافة احلبس من شهرين إىل عام جبانب الغرامة املالية  -

إن احملاكمة تطال ليس فقط رؤساء اجلمعيات بل كل األعضاء وحىت من أعار أو أجر  -
 .مرتله إلقامة اجتماع

إىل التضييق بل وصل األمر ببعض الوزراء إىل أما حق االجتماعات فقد تعرض كذلك 
إنكار هذا احلق وهذا بالتمييز بني االجتماعات السياسية غري احلرة واالجتماعات العائلية وهو 

    .)307(ما أدى إىل سقوط موناركية  أو ملكية جويلية
وفيه  1881قانون جوان : فكانت على مرحلتني) حرية التجمع(أما خبصوص احلرية 

الجتماعات العامة حرة ومت استبدال التصريح مبجرد إعالن مسبق يتضمن مكان ويوم أصبحت ا
فالقانون ال يشترط ذكر موضوع االجتماع وال يسمح بتعليقه أو منعه . وساعة االجتماع

ويالحظ . فإنه ألغى اإلعالن املسبق لالجتماعات 28/03/1907أما قانون . بسبب املنفعة العامة
نت جمزأة حيث مت االعتراف ببعض التجمعات مثل اليت تتعلق بالتعليم العايل أن حرية التجمع كا

 01 نقانو(ومؤسسات الدعم ) 1884مارس  21قانون (والنقابات ) 1875جويلية  12قانون (
   . )308()1901جويلية  01(مث ختمت ااالت األخرى بقانون) 1834أفريل 

                                                             

(307) - Arlette Heyman-Doat/ Gwepaele Calves, libertés publiques et droits de l’homme p51.  
(308 )- Ibid,p 48. 
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يشمل تنظيم االجتماعات واالعتصامات إن احلق يف التجمع يف إطار املواثيق الدولية 
واملسريات واملظاهرات واحلق يف االشتراك يف اجلمعيات وأن األصل يف ممارسة هذا احلق هو 
اإلباحة، وإطالق حق األفراد يف ممارسته وعدم وضع القيود عليه ملنعه إال بالشروط احملددة يف 

  .معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية
ناحية ختتلف حرية التجمع عن غريها من احلريات املضمونة لألفراد، فهي من هذه ال 

حرية تتقرر بالصفة الشخصية، أي للفرد ذاته ولكونه فردا، إال أا من حيث املمارسة يستلزم 
األمر تضافر جهود جمموعة من األفراد، إذ ال يتصور أن ينعقد اجتماع بشخص واحد أو أن 

. د، لذلك فإا توصف بأا حرية سياسية ذات طابع مجاعيتتكون اجلمعية من شخص واح
يقسم احلريات العامة من زاوية أثرها " G Burdeau"جورج بريدو "الفقيه  جتدر اإلشارة إىل أن

وهي  « libertés limitation »القسم األول يطلق عليه تسمية : على السلطة العامة إىل قسمني
فردي واحملظور على الدولة التدخل فيه ويدرج حتته احلريات متثل ااالت احملجوزة للنشاط ال

الشخصية واحلريات االقتصادية واحلريات الفكرية، أما القسم الثاين والذي يطلق عليه حرية 
املعارضة واليت جيمع بينها أا حريات تتيح لألفراد مكنة مقاومة السلطة العامة إذا ما تعرضت 

م األول، وهي بذلك تعترب يف الغالب وسائل سياسية تساعد لألفراد يف جماالت حريات القس
حرية الصحافة، حرية :على مقاومة طغيان الدولة، واستبداد السلطات، وحيددها خبمس حريات

االجتماع، حرية التظاهر، حرية تكوين اجلمعيات، حرية تكوين األحزاب، ويستنتج من تقسيم 
ة سياسية مساعدة يف دفاع األفراد عن حريام الفقيه جورج بريدو أن حرية التجمع هي وسيل

وبناء على ما سبق . يف حالة ما إذا تعرضت لالعتداء...) احلق يف احلياة، حق التملك(املكفولة 
فإن احلق يف التجمع يعد من احلقوق واحلريات األساسية اليت ال تقل أمهية عن غريها من 

  .احلقوق واحلريات األساسية األخرى

  يناملطلب الثا
  والقيود يف األسـس

مل تعد احلقوق واحلريات الفردية جمرد أفكار خيالية تستند إىل التفكري املثايل، وإمنا 
انتقلت من جمال التقرير فالتعزيز فاحلماية فاإلنفاذ وأصبحت ذات قيمة حمددة يتمتع ا األفراد 
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ع باحلقوق اخلاصة فاحلق يف حرية التعبري هو حق أساسي ضروري للتمت. يف مواجهة السلطة
يف التجمع هو إحدى تطبيقات حرية الرأي  قواملستمر، واحل تحبرية التجمع بصورتيه املؤق

لذلك فإن حرية التجمع تقوم على أساس ميل األفراد إىل التعبري عن اآلراء اليت يرغبون . والتعبري
فال جمال للحديث عن  يف اإلعالن عنها وهذا من خالل ممارستهم حلرية التعبري عن الرأي، وعليه

حق الفرد يف التجمع مع غريه إذا مل يكفل له الدستور كمنطلق أويل حرية التعبري عن الرأي اليت 
ذاا وقيمتها إذا جحد  دوال شك أن حرية التعبري تفق .)309(تؤكد ذاتيته وحتفظ له إرادته

أن اهلدف من ذلك  .املشرع حق من يلوذون ا يف االجتماع املنظم وحجب تبادل األمر
التجمع هو تبادل اآلراء واألفكار يف مسائل مشتركة وخلدمة مصلحة اجلماعة، وال تقف حرية 

عند حدود اآلراء ) احلق يف التجمع(التعبري اليت تعد شرطا أساسيا لبلوغ حقوق أخرى 
بة واملعلومات اليت تقبلها السلطة أو احلكومة داخل الدولة، ولكنها تظهر أشد ما تظهر بالنس

 )310(لآلراء واألفكار واملعلومات املعارضة لتلك اليت تروجها السلطات العامة داخل الدولة
إن مل يكن بوسع املرء أن ميتلك لسانه، فإنه لن يكون بوسعه رمبا أن (ولعل املقولة املأثورة 
، خري مثال على أن اإلنسان عندما ال يستطيع أن يتكلم أو ميتلك حرية )ميتلك أي شيء أخر

وما نشاهده يف اتمعات األوربية الغربية من حرية التعبري . لتعبري ال يستطيع أن ميتلك حقا أخرا
عرب األطر السلمية، كالتظاهر واالعتصامات والتجمعات السلمية وغريها من الوسائل املصرح 

متع وألجل أن يت. ا يف هذه الدول، كان له تأثري واسع يف سلوك ومفاهيم وممارسات اتمع
كل فرد، بصرف النظر عن لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حبرية الرأي أو التعبري اليت تعد 

كما جتد . اخلطوة األوىل ملمارسة حقوق أخرى، ينبغي لقوانني كل بلد أن متكن األفراد منها
حرية التجمع على الصعيدين الداخلي والدويل أسسا أخرى تتمثل يف النصوص الدستورية اليت 

فمجموع الدساتري اليت عرفتها اجلزائر منذ االستقالل، تؤكد على كفالة حرية . تعتنقها الدول
على أن اجلمهورية  19ينص يف مادته  1963فدستور . االجتماع وحرية تكوين اجلمعيات

حرية الصحافة وحرية وسائل اإلعالم وحرية تأسيس اجلمعيات وحرية التعبري «اجلزائرية تضمن 

                                                             

خالد مصطفى فهمي ،حرية الرأي والتعبري يف ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسالمية وجرائم الرأي والتعبري،  -)(309
 .36، ص 2008الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، 

 . 277سابق، ص الرجع امل ،) اجلزء الثاين(خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان حممد  -حممد يوسف علوان -)(310
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حرية «منه على أن  56فنص يف املادة  1976أما دستور . »مهور وحرية االجتماعوخماطبة اجل
  .»إنشاء اجلمعيات معترف ا ومتارس يف إطار القانون

والذي ابتدأت به احلقوق واحلريات بشكل فعلي ولو  ،1989يف حني جند أن دستور 
وملا جاء » ونة للمواطنإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضم«على أن  39نسبيا، قد نص يف املادة 

على حق إنشاء اجلمعيات واالجتماع  41أكد يف املادة  1996التعديل الدستوري لسنة 
وضماا للمواطن، وقد عرفت حرية االجتماع أول تنظيم هلا من خالل مرحلة احلزب الواحد 

ي كرس ، والذ1975سبتمرب  26يف  خالعمومية املؤر تاملتعلق باالجتماعا 75/63مبوجب األمر 
  77/06، وقد مت إلغاؤه الحقا بصدور األمر » مبدأ حرية االجتماعات«يف املادة األوىل منه 

، أما حرية تكوين اجلمعيات فكان أول تنظيم هلا مبوجب األمر 1977فيفري  19املؤرخ يف 
  .1971ديسمرب  03املؤرخ يف  71/79

  جدول يبني حق التجمع يف اجلزائر يف خمتلف الدساتري

 01هذا وقد كانت اجلمعيات يف اجلزائر خاضعة لقانون اجلمعيات الفرنسي الصادريف
لثقافية وأخرى يف ومبوجبه تأسست مجعيات خمتلفة منها الرياضية واإلسالمية وا 1901جويلية 

بأنه أكثر مرونة من القوانني اليت سبقته  1901جويلية  01ويتسم قانون .جمال اإلصالح والتربية
حرية التجمع تتكون من عدة "فإن  1901وحسب قانون  .1881، 1834ال سيما قوانني 

" مجعية فحرية التجمع تعين حرية إنشاء . معىن التجمع واحلرية ومن يقوم بالتجمع: عناصر هي 

1963  1976  1989  1996  

  41املادة   39املادة   56و55املادة   19املادة 

اجلمهورية حرية  تضمن
الصحافة وحرية وسائل 

 حرية تأسيساإلعالم و
وحرية التعبري  اجلمعيات

حرية و روخماطبة اجلمهو
  االجتماع

االجتماع حرية التعبري و
  مضمونة

 اجلمعياتحرية إنشاء 
ا ومتارس يف معترف 

  ن إطار القانو

إنشاء حريات التعبري و
االجتماع و اجلمعيات
  للمواطن  مضمونة

وإنشاء حريات التعبري 
 اجلمعيات واالجتماع

  للمواطن مضمونة
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جتمعات األفراد ميكنها أن تتكون حبرية دون تصريح أو : "تنص 1901من قانون  2فاملادة 
واجلمعية تتمتع باألهلية ". بذلك على أساس اختياري) الوالية( إعالن مسبق ويتم إعالم احملافظة

( وميكن فقط للقاضي أن حيكم حبل مجعية إذا كانت مؤسسة دف غري مشروع . القانونية
أو دف املساس بسالمة التراب الوطين أو الشكل ) الف للقانون أو األخالق العامةخم

  .اجلمهوري للحكومة
فيختار مؤسسيها بكل حرية ، آليات عمل اجلمعية ، جيب . تعين احلرية تنظيم اجلمعية

وبكل بساطة على بعض األحكام  –أن حيتوي نظام اجلمعية املعترف ا من طرف احلكومة 
وهي متتاز عن بقية التجمعات بأنه ميكنها قبول  1901أوت  16ص عليها يف قانون املنصو
  .اهلبات

على  1901من قانون  1وتنص املادة . وختص حرية التجمع األفراد املكونيني للجمعية 
اجلمعية اتفاق جيمع بني شخصني أو أكثر يتشاركون بصفة دائمة ، معارفهم ونشاطام  "أن  

كما ميلك كل فرد احلق يف االنسحاب من اجلمعية ولكن هناك " ربحدون البحث عن ال
مجعيات ال تتمتع ذه احلرية مثل مجعيات األجانب كما أنه ميكن حلها مبجرد مرسوم إذا كان 

  .عملها يهدد أمن الدولة أو خيالف الشروط العادية
ية مما يعين أن مل يبقى على نظام التصريح املسبق إال للجمعيات الدين 1901إن قانون 

الحقا حيث ألغى كلية التصريح  1942املشرع اجته حنو مرونة أكثر وهذا ما تأكد يف قانون 
، ولكن ربط االعتراف بالتجمع الديين باستشارة جملس الدولة وخيضع إنشاء اجلمعية املسبق

  .   )311(الدينية إىل مرسوم 
النظام االشتراكي واحلزب واجلدير بالذكر أن مجيع اجلمعيات اليت أنشأت يف إطار 

الواحد يف اجلزائر، صارت من القوى االجتماعية للثورة اليت تعمل حتت توجيه احلزب، كما 
اعتربت امتدادا طبيعيا له لتحقيق التحول االجتماعي وبناء االشتراكية، مستبعدة معها اجلمعيات 

ورة وضد نظام الدولة اليت تنشط يف امليدان السياسي، ألن السماح بذلك يعد عمال ضد الث
اليت شكلت منعرجا حامسا يف التحول عن النهج  1988الرمسي، لكن أحداث أكتوبر 

                                                             

(311) - Arlette Heyman – Doat , Ibid p51. 
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 1989فيفري  23االشتراكي ودخول اجلزائر عهد التعددية السياسية، أدت إىل صدور دستور 

دة وتكفل املا. الذي فتح جماال واسعا أمام حرية التعبري وإنشاء اجلمعيات واألحزاب السياسية
منه دائما  31منه للمواطن اجلزائري حرية االجتماع وإنشاء اجلمعيات كما كفلت املادة  39

وهذا هو األساس الواضح حلرية . حق الدفاع عن حقوق املواطن بنفسه أو بواسطة اجلمعية
 04املؤرخ يف  90/31مث تلى ذلك صدور قوانني مكملة ومفسرة للدستور ومنها قانون . التجمع

املتعلق بتنظيم حرية تأليف اجلمعية متاشيا مع املرحلة اجلديدة، مث جاء التعديل  1990ديسمرب 
مكتفيا يف جممله بالتأكيد على احلقوق واحلريات املكفولة يف  1996نوفمرب  28الدستوري يف 

حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات، ومؤكدا يف املادة  41، حيث يكفل يف املادة 1989دستور 
ن حق إنشاء اجلمعيات وان الدولة تشجع ازدهار احلركة اجلمعوية شريطة تنظيم على ضما 43

  .)312(القانون هلا مما خيلع عنها اإلطالق يف املمارسة
بشأن االجتماعات واملظاهرات يستعمل  1991ديسمرب  2املؤرخ يف  19-91إن قانون 

. اتمصطلحات هي تصريح وطلب الترخيص وهو أشدها وأعقدها من حيث اإلجراء
وهو مبثابة إعالن مسبق يوجه إىل ) 05املادة (فالتصريح خيص عقد االجتماعات العمومية املؤقتة 

أما طلب الترخيص فيخص املظاهرات . السلطات احمللية وهي الوايل بالنسبة للبلدية مقر الوالية
بينا فيه أيام قبل التاريخ احملدد للمظاهرة م 8العمومية وجيب أن يقدم طلب الترخيص للوايل 

صفة املنظمني واملسلك الذي تسلكه املظاهرة واليوم والساعة اللذان جترى فيهما واملدة اليت 
أيام على  5ويبدي الوايل رأيه بالقبول أو الرفض كتابيا . تستغرقها، والوسائل املادية املسخرة هلا

ث إىل املنظمني وحتمل مسؤولية أي إخالل حيد. األقل قبل التاريخ املقرر إلجراء املظاهرة
وكل تنظيم للمظاهرة مل حيصل على ترخيص يعرض صاحبه . من هذا القانون 17حسب املادة 

ويالحظ أن االجتماعات واملظاهرات تشتركان يف نقطة أساسية وهي وجوب منع  . إىل العقوبة
م أو النظام العا) ثورة أول نوفمرب(أي مناهضة للثوابت الوطنية، وكل مساس برموز الثورة 

  ) .9املادة (واآلداب العامة 

                                                             

 .25، ص 2004حداد صورية، ممارسة حرية التجمع يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة سطيف،  -)(312
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يسمح حبرية االجتماع والتجمع والتظاهر  19-91وهكذا خنلص إىل القول بأن قانون 
وهي باملقارنة مع قانون ) . موضوعية ( وشروط غائية ) شكلية(ولكن ضمن شروط تنظيمية 

يف  فقد حصرها 1901أكثر تشديدا ألا ختضع للتصريح أو الترخيص بينما قانون  1901
وألغى  1942وجاء القانون . فقط الدينية للجمعياتو وبشروط أقلفقط  التصريح املسبق

التصريح املسبق مما يعين وجود تطور يف فرنسا وتراجع يف اجلزائر خبصوص شروط التمتع حبق 
ولكن هذا ال مينع من . التجمع وممارسته، وهذا دون الدخول يف تفاصيل وأسباب االختالف

حول عالقة القانون الداخلي بالدويل وتصادمه خبصوص االعتراف ذه احلقوق طرح التساؤل 
وهذا ما سوف نراه يف املبحث الثالث أدناه السيما املطلب املتعلق بشروط . وشروط ممارستها

  .ممارسة احلق يف التجمع
من اإلعالن العاملي  20على املستوى الدويل فإن حرية التجمع مضمونة مبوجب املادة 

وق اإلنسان، واليت تقضي بتقرير حق األفراد يف تأليف اجلمعيات لكن الشيء الذي يلفت حلق
من العهد  21االنتباه أا مل حتدد طابع اجلمعية فيما إذا كانت مدنية أم سياسية؟ وجاءت املادة 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية مكرسة حلق الفرد يف االجتماع السلمي مع غريه من األفراد 
أما على الصعيد . مع تقييده بضرورة احترام حقوق اآلخرين وحريام ومحاية األمن العام

اإلقليمي ويف إطار الدول اإلفريقية، فإن امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي أبرم 
حيق لكل شخص أن يشكل «منه بأنه  10يف نطاق منظمة الوحدة اإلفريقية، ينص يف املادة 

، كما ال جيوز إجبار أحد »غريه، حبرية، شرط التقيد بالقواعد الواردة يف القانون روابط مع
 11هذا وتكفل املادة  29على االنضمام إىل الرابطة إال لاللتزام بالتضامن امللحوظ يف نص املادة 

. منه احلق يف االجتماع مع ضرورة تقييد ممارسته بالقيود املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة
، فإا تنص يف املادة 1950أما االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لعام 

لكل إنسان احلق يف حرية االجتماعات السلمية، وحرية تكوين اجلمعيات مع "منها على أن  11
ه وأن ممارسة هذ" اآلخرين، مبا يف ذلك حق االشتراك يف االحتادات التجارية حلماية مصاحله

احلقوق ال ختضع إال للقيود احملددة يف قانون كل دولة وعلى رأسها األمن القومي، وسالمة 
اجلماهري وحفظ النظام ومنع اجلرمية ومحاية الصحة واآلداب أو محاية حقوق اآلخرين 

  .وحريام
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خنلص إىل القول بأن القوانني الدولية تقر حقوق التجمع كمبدأ ولكن تقيدها بقيود  
ي ذات عالقة دف احلق وغايته وقيود خاصة وهي ذات عالقة باجلانب اإلجرائي عامة وه
هل هذه القيود تنسحب على كل أنواع احلق يف : ولكن السؤال املطروح هو. والشكلي

التجمع وبنفس الدرجة؟ هذا ما سنعرفه بعد عرض تقسيمات احلق يف التجمع يف املبحث 
  . املوايل

  
  املبحث الثاين

   ق يف التجمعتقسيمات احل
من احلقوق واحلريات ما ميارسه الفرد بصورة منفردة، دون حاجة إىل مشاركة الغري 
فيها ومنها ما ال يتمكن الفرد منعزال عن غريه من حتقيقها، مما يدفعه إىل ممارسة حقه يف االنتماء 

يف نوعني  ويعاجل الفقه الدستوري احلق يف التجمع. يف التجمع قإىل غريه من األفراد، كاحل
أساسيني، حرية االجتماعات واملظاهرات من جهة، وحرية تكوين اجلمعيات لتحقيق أغراض 

ومن البديهي أن تتعدد هذه احلقوق واحلريات بتعدد ااالت اليت . مشتركة من جهة أخرى
تترك للنشاط الفردي احلر من جهة، ومن جهة ثانية فإن حماوالت الفقه الرامية إىل وضع تقسيم 

و تصنيف منطقي ألنواع احلقوق واحلريات اختلفت باختالف الزاوية اليت ينطلق منها كل فقيه أ
واجلدير بالذكر أن حماوالت الفقه .وباختالف املذهب السياسي والعقائدي والديين الذي يعتنقه

يف عملية تقسيم احلقوق واحلريات ومنها احلق يف التجمع، ليس الغرض منه وضع احلدود بني 
رية وباقي احلريات، وليس أن تقرير بعض احلريات يغين عن تقريرها مجيعا، وإمنا اهلدف كل ح

من ذلك إلقاء الضوء على مضمون وفحوى كل حرية وحتديد مدلوهلا ومدى فعاليتها 
  .وضمانات ممارستها

إن انتماء األفراد إىل اجلمعيات والنوادي والنقابات وغريها سعيا إىل حتقيق مصاحلهم، 
موضوع املطلب . (على ضمان ممارسة حقوقهم وحريام يتم بشكل مستمر ودائم وحرصا

. أو أن انتمائهم إىل غريهم من األفراد من خالل جتمعهم أو تظاهرهم يتم بصورة مؤقتة) الثاين
  ).موضوع املطلب األول من هذه الدراسة(
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  املطلب األول
  التجمع املؤقت

يعرف . فقهاء يطلق عليه اسم حق االجتماعهو أحد صور حرية التجمع والكثري من ال
على أنه إلتقاء منظم ومؤقت لعدة أشخاص من أجل مساع أفكار، أو أراء أو االتفاق على 
الدفاع على املصاحل، أو لتبادل املعلومات واآلراء خارج إطار رمسي والذي يشكل مجعية، كما 

حمدد مسبقا وملرة واحدة أو أكثر،  يعرف بأنه احلق الذي تنظم فيه جمموعة من األفراد يف مكان
وذلك حتت غاية التبادل أو التشاور يف وجهات النظر يف غرض اجتماعي، أو اقتصادي، أو 

ويف تعريف أخر لألستاذ عبد املنعم حمفوظ هو اجتاه إرادة األفراد إىل أن  .)313(سياسي، أو مهين
رائهم، أيا كان أسلوب هذا جيتمعوا يف مكان ما، خالل حيز من الزمن بقصد التعبري عن أ

التعبري أو وسيلته، سواء يف صورة حماضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية، أما 
بأن يتمكن الناس من عقد االجتماعات «القضاء اإلداري يف فرنسا فقد عرف حق االجتماع 

كاخلطابة السلمية يف أي مكان، فترة من الزمان، ليعربوا عن أرائهم بأي طريقة من الطرق، 
  .»واملناقشة أو عقد الندوات أو تنظيم احلفالت أو إلقاء احملاضرات

وعليه فإنه يتبني من خالل التعاريف السابقة خبصوص التجمع املؤقت أو ما يسمى حبق 
االجتماع، التقارب الكبري بني خمتلف هذه التعاريف كوا تركز على العناصر واخلصائص اليت 

  : واليت تربز يف أن يتكون منها حق االجتماع
االجتماع ذو طابع مؤقت، فهو حمدد الزمن الذي يستغرقه وغري متواصل، سواء  -1

استغرق عدة ساعات أو استمر لعدة أيام، فهو يفتقد للدميومة واالستمرارية، وهذا ما جيعله 
فال  خيتلف عن اجلمعية واليت تتميز بنشوء عالقة دائمة بني أعضاءها، أما احلق يف االجتماع

  .ينشئ  يف واقع األمر بني جمموع املشتركني فيه أية رابطة يكون طابعها االستمرار

                                                             

 .76ريات العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص حسن ملحم، حماضرات يف نظرية احل -)(313
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أن حق االجتماع هو جتمع منظم، وليس جمرد التقاء عفوي أو طارئ، يوجد بني  -2
لذلك فكل لقاء عابر بني أشخاص،   )314(أعضائه نية وإرادة مشتركة لالجتماع يف مكان معني

دد من األشخاص جيمعهم مكان واحد ال ميكن إصباغ وصف االجتماع أو لقاء بالصدفة بني ع
عليهم هذا ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية حينما اعتربت االجتماع هو جتمع إرادي وقابل 

  .للتنظيم
فاهلدف األساسي من ممارسة الفرد حلقه يف االجتماع : االجتماع هو جتمع هادف -3

األفكار والدفاع عن املصاحل ذات االهتمام املشترك،  هو تبادل اآلراء واملعلومات، وعرض
 عمن االجتما ضبالنقاش حول املسائل املطروحة من أجل التوصل لنتائج معينة، سواء كان الغر

  .سياسيا أو مهنيا أو اجتماعيا
االجتماع يضم جمموعة من الناس، فال يتصور قيام اجتماع بشخص واحد، لذلك  -4

الغري إذ جيب أال يقل عدد األشخاص املشاركني فيه عن إثنني،  فاالجتماع يتطلب مشاركة
لذلك فحىت وإن تقررت املمارسة بالصفة الشخصية إال أا تتطلب تضافر اآلخرين وإقدامهم 

  .عليها
يتضح أن مجيع العناصر أو اخلصائص السابقة الذكر هي الزمة لتكوين االجتماع،         

لى الطابع السلمي للحق يف التجمع وبالتايل احلفاظ على ولزوميتها هذه من أجل احلفاظ ع
فبالنظر للصالحية اليت تتمتع . تتنوع االجتماعات بتنوع املعايري اليت ينظر ا إليها. النظام العام

. ا االجتماعات فثمة اجتماعات تقدمي توصيات أو اقتراحات أو اجتماعات الختاذ قرارات
اعات دورية تعقد يف مواعيد حمددة واجتماعات غري دورية، أما ووفقا ملعيار الزمن هناك اجتم

من حيث النظم واإلجراءات املتبعة فهناك اجتماعات تلتزم بنظم معينة كاجتماعات اجلمعيات 
وبالنظر إىل معيار املستوى فتعقد . العمومية للشركات، واجتماعات تتحرر من هذه النظم

ات املنظمات الدولية واجتماعات على مستوى عال اجتماعات على املستوى العاملي كاجتماع
ووفقا للرمسية فهناك اجتماعات رمسية تعقد لبحث قضية . يف الدولة كاجتماعات جملس الوزراء

أو عدة قضايا معينة تتعلق بسري العمل، واجتماعات غري رمسية تعقد يف مناسبات اجتماعية 
                                                             

-151ص ص   ،دراسة مقارنة ،  الد األول والثاين ،عبد املنعم حمفوظ، عالقة الفرد بالسلطة ، احلريات العامة وضمانات ممارستها – )(314
152. 
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األساسي لالجتماع ذلك الذي يقوم على ولعل التقسيم  .)315(خمتلفة كدعوات االستقبال مثال
أساس التمييز بني االجتماع العام واالجتماع اخلاص، بالنظر إىل كونه حقا للفرد واجلماعة، 
ويف غياب تعريف جامع مانع للتمييز بني االجتماع العام واالجتماع اخلاص فقد سعت احملاكم 

قد يف مكان مغلق، ولكن املكان فاالجتماع يكون خاصا إذا ع. الفرنسية إىل سد هذا النقص
املغلق ليس بالضرورة مكان خاص ألن االجتماع العام ميكن أن يعقد يف مكان خاص لذلك 
فإذا ما مت االجتماع يف مكان خاص كمرتل أو شقة كان االجتماع خاصا وهو حينئذ يستمد 

خصية حرمته من حرمة املسكن، ويكون االجتماع خاصا أيضا عندما تكون هناك دعوات ش
قد وجهت للمشتركني يف االجتماع، إضافة إىل كون أنه يف االجتماع اخلاص جيب توافر رقابة 
جدية ودائمة من جانب املنظمني لالجتماع اخلاص، ويف هذا اخلصوص فإن جملس الدولة 

أعمل رقابته على هذا األمر وكشف عن اجتماعات عامة تسترت حتت مسمى  يالفرنس
عل الصفة اخلاصة لالجتماعات تظهر من خالل شخصية الدعوات ، ول)316(االجتماع اخلاص
  .وانعدام العالنية

االجتماع املعلن عنه عن طريق اإلعالنات والصحافة  كأما االجتماع العام فهو ذل
من  02واملفتوح ألي شخص يرغب يف احلضور واملشاركة فيه دون حتديد، وقد عرفت املادة 

جتمع مؤقت ألشخاص، «اإلجتماع العمومي بأنه  91/19ون بعد تعديلها بالقان 89/28قانون 
متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي، ويف مكان مغلق يسهل لعموم الناس االلتحاق به 

  .»قصد تبادل األفكار أو الدفاع عن مصاحل مشتركة
تبدو أمهية تقسيم حق االجتماع إىل اجتماع عام وآخر خاص، أن حرية الفرد يف 

فاالجتماعات اخلاصة . حلق يف االجتماع تضيق وتتسع بالنظر إىل طبيعة االجتماعممارسته ا
يتمتع فيها الفرد حبرية مطلقة حبكم القانون، إذ أا مباحة، وال ختضع ألي شرط وهذا ما 

االجتماعات : تعفى من التصريح املسبق: بقوهلا 89/28من قانون  3و 2الفقرة  14تؤكده املادة 
االجتماعات املخصصة ألعضاء اجلمعيات املؤسسة . ة بدعوات شخصية وامسيةاخلاصة املطبوع

                                                             

 .34، ص املرجع السابقحداد صورية، ممارسة حرية التجمع يف اجلزائر،  -)(315
 .305-304سابق، ص الرجع املحسن البدراوي،  -)(316
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قانونا واملقصورة عليهم، أما االجتماعات العامة ولطابعها العمومي يفرض القانون على 
  .ممارستها عدة قيود ألجل حفظ النظام العام يف الدولة

على وسائل مجاعية يشتمل ) حق االجتماع(اجلدير بالذكر أن احلق يف التجمع املؤقت 
كثرية للتعبري عن الرأي، فإذا كانت االجتماعات وسيلة ال غىن عنها فإن املظاهرات واملسريات 

املظاهرات واملسريات  طونظرا الرتبا.تعد وسائل جوهرية ال تقل أمهية عن االجتماعات
ريات وجب باالجتماعات كوسائل ذات تأثري مباشر على احلياة السياسية ملمارسة احلقوق واحل

  .التمييز بني املظاهرة واالجتماع وبعض املفاهيم األخرى
فاملظاهرة عبارة عن إحتشاد أو جتمع على الطريق العام بغرض التعبري عن الرأي، 

خياطب ا ... وبالتايل فهي وسيلة مجاعية للتعبري عن الرأي، سواء لغرض سياسي أو اجتماعي
هناك من الفقهاء من مييز بني املظاهرات الساكنة و. املتظاهرون الرأي العام أو احلكومة

االجتماعات أما الثانية ) املظاهرات الساكنة(واملظاهرات اليت تتسم بالطواف، ويقصد باألوىل 
وهذا ما ذهب إليه األستاذ عبد الواحد حممد الفار عندما اعترب  )317(فيقصد ا املواكب

من  15وتقضي املادة . رك حتول إىل مظاهرةاالجتماع قد يكون ساكنا أو متحركا، فإذا ما حت
 1963بأن املظاهرة جتري يف الطريق العمومي، مع العلم أن كال من دستور  91/19القانون 

وخالل مرحلة نظام احلزب الواحد احلاكم مل تعرف املظاهرات أي تنظيم  1976ودستور 
 ال يتمتع ممارسوها بأية ضمانات قانوين هلا مما يعين أا ال تتمتع بأية قيمة دستورية وبالتايل

، وإن كان ال ينص صراحة 1989وبالرجوع إىل دستور. تكفل عدم انتهاك حقهم يف املمارسة
املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية،  89/28على حرية التظاهر، إال أن صدور قانون 

ملادة األوىل منه أن اهلدف عرفت حرية املظاهرات من خالله أول تنظيم قانوين هلا، إذ جاء يف ا
من الدستور، وهذا من خالل سري كل  39من القانون هو تكريس حق االجتماع طبقا للمادة 

من االجتماعات من جهة واملظاهرات من جهة أخرى، وذا يكون املشرع اجلزائري قد أحلق 
  .دحرية املظاهرات حبرية االجتماع من خالل جعل األساس الدستوري لكل منهما واح

                                                             

حممد حممد بدران، مضمون فكرة النظام العام ودورها يف جمال الضبط اإلداري، دراسة مقارنة يف القانون املصـري والفرنسـي، دار    -)(317
 .واملواكب يقصد ا، املسريات .76، ص 1992النهضة العربية، القاهرة، 
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املظاهرة جتمع مؤقت، أا جتمع : ميكن القول أن خصائص وعناصر املظاهرة واملتمثلة يف
هادف، إال أا جتمع على الطريق العام، وهذه اخلاصية األخرية هي املميزة للمظاهرة عن 

 08فالقانون مينع أن تتم االجتماعات العمومية يف الطريق العام حسب نص املادة . االجتماع
، وما ميكن استنتاجه أن اخلصائص املميزة لالجتماع ال ختتلف عن خصائص املظاهرة 02فقرة 

  .وهذا يرجع إىل أا أحد أشكال احلق يف التجمع

  املطلب الثاين

  التجمع املستمر

يشكل انتماء األفراد إىل اجلمعيات والنوادي والنقابات وغريها من التنظيمات الدائمة، 
هم وحرصا على ضمان مباشرة وممارسة حقوقهم وحريام، سعيا ووصوال إىل حتقيق مصاحل

فحق األفراد يف تكوين اجلمعيات باالشتراك مع اآلخرين مبا يف . أحد صور احلق يف التجمع
ذلك إنشاء النقابات العمالية واملهنية وإنشاء األحزاب السياسية واجلمعيات غري املهنية أو 

لى فكرة إنشاء منظمة دائمة أو مستمرة تتمتع االنضمام أو عدم االنضمام إليها يقوم ع
وقد وصفت هذه احلرية من قبل احملكمة األوربية . بشخصية معنوية مستقلة عن إرادة من ينشئها

حلقوق اإلنسان يف أحد أحكامها بأا تساهم بصورة ال مثيل هلا وال بديل عنها يف املناقشات 
ن وظيفة الدميقراطية ودورها داخل اتمع واحلوارات السياسية والعامة، وهي أساسية لضما

وصفا للحق يف احلرية " سورد"هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد أورد األستاذ  .)318(والدولة
النقابية باعتباره أحد صور احلق يف التجمع حينما اعتربه أصدق تعبري عن ترابط احلقوق املدنية 

ثقافية، إذ به يسمح للدميقراطية أن تنساب إىل والسياسية مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال
 .)319(عالقات العمل وأن تصبح أحد املكونات األساسية هلذه العالقات ومسة بارزة من مساا

ويعد احلق يف املفاوضات اجلماعية واحلق يف اإلضراب من أهم الوسائل اليت متلكها النقابات 
  .تسبيهاحلماية مصاحلها املهنية أو العمالية ومصاحل من

                                                             

 . 262ص ،املرجع السابق ،)اجلزء الثاين(د خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان حمم -حممد يوسف علوان -)(318
 . 263، ص املرجع نفسه -)(319
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مجاعة من الناس جيتمعون لغاية خاصة أو على فكرة مشتركة، : تعرف اجلمعية لغة بأا
وتعرف يف املعىن االصطالحي القانوين بأا شخص معنوي خاص يستهدف حتقيق هدف 
مشروع غري الربح، كما يعرفها البعض األخر بأا مجاعة ذات صفة دائمة مكونة لغري احلصول 

جتمع «هذا وميكن تعريف اجلمعية كشكل من أشكال حرية التجمع بأا . على ربح مادي
يتكون من أشخاص يقررون وضع معارفهم أو نشاطام، يف إطار مشترك بشكل دائم، من 

واملالحظ أن هذا التعريف األخري يتفق يف جممله مع  )320(»أجل هدف غري اقتسام األرباح
قانون اجلمعيات الفرنسي الصادر سنة (فرنسية خمتلف التعاريف التشريعية سواء للجمعية ال

ويكاد املشرع ) 2002الصادر سنة  84قانون اجلمعيات املصري رقم (أو املصرية ) 1901
من قانون اجلمعيات  02اجلزائري ال خيرج يف موقفه عن هذه التعاريف وهذا وفقا للمادة 

تمع يف إطارها أشخاص طبيعية أو متثل اجلمعية اتفاقية ختضع للقوانني املعمول ا وجي« .90/31
وتتفق  مجيع التعاريف السابقة مع ما جاءت . »معنوية على أساس تعاقدي ولغرض غري مربح

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تقر لكل فرد احلق يف التمتع حبرية تكوين  20به املادة 
ن العهد الدويل اخلاص باحلقوق م 22االجتماعات  واجلمعيات السلمية، وهو ما أكدته املادة 

  . املدنية والسياسية والذي ينص صراحة على حق كل فرد يف حرية تكوين مجعيات مع آخرين
خبصوص التطور التارخيي للحق يف تكوين اجلمعيات، فقد عرفت اجلمعيات املدنية 
. والنقابات واألحزاب السياسية عدة تطورات قبل االعتراف ا كحق من حقوق اإلنسان

فاتمع العريب عرف على طول تارخيه أشكاال متعددة من التنظيمات، إذ لعبت دورا هاما يف 
فاملسجد . املمارسة املنظمة للتكافل والتطوع واملشاركة االجيابية يف أعمال اخلري ودرء املخاطر

ن، اعترب مؤسسة تعليمية واجتماعية وشعبية ومكان لتلقي العلم على يد العلماء ورجال الدي
كما ارتبط ظهور أول منظمة شعبية غري رمسية يف التاريخ العريب بالطرق الصوفية واليت عكست 
العالقة بني الدين واملبادئ اليت ينطوي عليها، من جانب، والعمل اخلريي والتكافل االجتماعي 

وما لبثت هذه اجلمعيات أن توسعت، ليتم االعتراف ا كحق من احلقوق يف . من جانب آخر

                                                             

 . 48، ص املرجع السابق ،حداد صورية، ممارسة حرية التجمع يف اجلزائر -)(320
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 .)321(تلف الدساتري العربية، واتسع نشاطها لتشمل خمتلف ااالت اخلدمية والفئوية والتنمويةخم
معلما بارزا يف تاريخ احلركة اجلمعوية اجلزائرية، والذي ظهر  90/31ويعترب قانون اجلمعيات 

احلزبية ودخول  ةاليت شكلت منعطفا حامسا يف التحول عن األحادي 1988بعد أحداث أكتوبر 
منه حرية  39الذي كرس يف املادة  1989جلزائر عهد التعددية السياسية وذلك بصدور دستور ا

إنشاء اجلمعيات وضمن للمواطن حق الدفاع عن حقوقه بنفسه أو بواسطة مجعية مبوجب املادة 
الذي عرفت اجلزائر من خالله نشاطا واسعا يف عملية  90/31، كل هذا  تدعم بقانون 31

ثقافية، دينية، رياضية، علمية، اجتماعية، (معيات ودخوهلا مجيع جماالت احلياة إنشاء وتنوع اجل
  ).إخل...مهنية

  املبحث الثالث
  الضوابط القانونية ملمارسة احلق يف التجمع

يشكل احلق يف التجمع من الناحية العملية األساس القانوين للتظاهر واالجتماع وتكوين 
ومهما تكن . والنقابات واالحتادات وغريها من التنظيمات اجلمعيات كإنشاء األحزاب السياسية

، وإمنا يتعني تنظيمها وحتديد )322(كفالة الدساتري ملثل هذه احلريات العامة فال يعين ذلك إطالقها
وقد اعترفت االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بعدد من القيود . ضوابط قانونية ملمارستها

جمع، شريطة أن تكون هذه القيود حمددة بنص القانون، وأن واالستثناءات على احلق يف الت
احترام حقوق اآلخرين ومحاية األمن الوطين أو : تكون ضرورية ألغراض حمددة حصرا هي

حيث أكد كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية . النظام العام أو الصحة واآلداب العامة
اقية األمريكية، على أنه جيوز للدول فرض قيود قانونية والسياسية، و االتفاقية األوربية، واالتف

  .معينة على ممارسة حرية تكوين اجلمعيات
                                                             

-09، ص ص1998لمي للنشر والتوزيع، طبعـة  نقال عن أمحد حافظ دياب، حبوث اجلمعيات األهلية يف الوطن العريب، املكتب الع -)(321
10. 

  :ويف خصوص حدود ممارسة احلق يف التجمع يقول الكاتب  -)322(
        Louis favoreu, Patick Gaïa « les libertés de réunion et d’association peuvent être 
l’objet de restrictions, celles-ci devront être prévues par la loi, constituer des mesures 
nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté  publique, à la 
défense de l’ordre et à la prévention du crime… »op, cit pp439,440.  
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يف هذا اخلصوص يقول احملللون أن لغة التقييد املستخدمة يف االتفاقيتني اإلقليميتني تشبه 
لى أنه من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص ع 02من الفقرة  22املادة 

على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل  القيودال جيوز أن يوضع من «
أو  العامضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام  تدابري

 ، ال ميكنفمثال. »حقوق اآلخرين وحريامأو محاية  اآلداب العامةالعامة أو  محاية الصحة
ممارسة احلق يف تكوين اجلمعيات، إال إذا كانت يف إطار قانوين حيدد كيفية تأسيس اجلمعيات 

لشروط  أما خبصوص االجتماعات فإنه ختضع.أنشطتها فوالتنظيم املايل هلا وطرق حلها وخمتل
التصريح املسبق ومكان انعقاد االجتماع، وتأسيس مكتب االجتماع إضافة إىل أن شروط 

ارسة حرية املظاهرات تتمثل يف مكان تنظيم املظاهرات والترخيص السابق، وزمن امتداد مم
فعدم االلتزام مبا . املظاهرات، وقد أحاط املشرع اجلزائري كل خمالفة هلذه الشروط بعقوبات

خص به املشرع حرية االجتماع والتظاهر وكذا تكوين اجلمعيات من شروط، يقرر العقوبة 
ه العقوبة من املتابعة عن األعمال اليت يكون منصوص عليها يف قانون دون أن حتول هذ

  .  العقوبات

  املطلب األول
  شروط ممارسة احلق يف التجمع

خيضع احلق يف التجمع بنوعيه، املؤقت واملستمر، عند ممارسته إىل شروط تتنوع بتنوع 
وف باحلق يف التجمع فبالنسبة إىل عقد اجتماع أو تنظيم مظاهرة، املعر. احلق يف التجمع

املؤقت، فإنه ميكن متييز شروط ممارسة حرية االجتماعات عن الشروط القانونية ملمارسة 
  .املظاهرات

. إن حرية االجتماعات ميكن تقسيمها كما سبق إىل اجتماعات عامة وأخرى خاصة
في هذه األخرية تقوم على دعوات شخصية، وتتم ممارستها يف أماكن خاصة، األمر الذي يض

عليها طابع اخلصوصية، وهنا جيد الفرد هامشا كبريا من احلرية، كون أن االجتماع اخلاص ال 
حيتاج إىل إجراءات شكلية أو شروط قانونية أو تدخل من رجال األمن، إذ حيررها املشرع من 

من الدستور املصري واليت تنص على ما  54أي إجراء أو تصريح، هذا ما أكدت عليه املادة 
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للمواطنني حق االجتماع اخلاص يف هدوء غري حاملني للسالح ودون احلاجة إىل إخطار «: يلي
لكن ورغم هذا فإنه ميكن منع  .)323(»سابق، وال جيوز لرجال األمن حضور اجتماعام اخلاصة

االجتماعات اخلاصة خروجا عن املبدأ السابق واملعمول به لدى خمتلف التشريعات، وهذا يف 
ائية، واليت يأخذ فيها االجتماع اخلاص، يف الواقع، اجتماع عام، أو إذا وجدت احلاالت االستثن

أما خبصوص االجتماعات العامة، وحبكم . خماطر دد بتحوله إىل اجتماع مفتوح لعموم الناس
طبيعتها اليت جتعل منها جماال مفتوحا لاللتقاء والتجمع لعامة الناس على اختالف أرائهم 

ن واحد، هذه االجتماعات اليت يتم اإلعالن عنها عن طريق اإلعالنات أو واجتاهام يف مكا
ويف اجلزائر فإن شروط . الصحافة، فإن خمتلف التشريعات تخضع ممارستها إىل شروط

 91/19املعدل بقانون  89/28من قانون  02االجتماعات العامة تتمثل فيما نصت عليها املادة 
واملكان  عاهلدف من االجتما: ب أن يتضمن البيانات التاليةوتربز يف التصريح املسبق الذي جي

املقرر لعقد االجتماع، زمن عقد االجتماع واملدة اليت يستغرقها، وعدد األشخاص املقرر 
  . حضورهم، ذكر اهليئة املعنية به عند االقتضاء

 خالل )324(لقد اشترط املشرع اجلزائري أن يقدم التصريح السابق إىل اجلهات املعنية
أجل ثالثة أيام كاملة على األقل قبل موعد انعقاد االجتماع، حيث تنص املادة الثانية من 

على أن يتم تنظيم االجتماع العام يف مكان مغلق، وينظم خارج الطريق  91/19القانون 
االجتماع العمومي جتمع مؤقت ألشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق «: العمومي بقوهلا

ان مغلق يسهل لعموم الناس االلتحاق به قصد تبادل األفكار أو الدفاع عن العمومي ويف مك
ويتمثل الشرط الثالث ملمارسة احلق يف االجتماع يف تأسيس مكتب . »مصاحل مشتركة

االجتماع، يكون مسؤوال عن تنظيم االجتماع والسري احلسن له منذ انطالق االجتماع إىل 
  .غاية اختتامه

                                                             

، 1991دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،ي والشريعة اإلسالميةنقال عن عبد الواحد حممد الفار، قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضع -)(323
 .314ص 

  .91/19اجلهات املعنية حسب املادة الثانية من قانون  -)(324
  .الوايل بالنسبة للبلديات مقر الوالية      
  .الويل بالنسبة للبلديات والية اجلزائر العاصمة      
 .األخرى الوايل أو من يفوضه بالنسبة للبلديات      
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ما تنطوي عليه من خطورة فإن معظم الدول تتفق على إخضاع أما حرية املظاهرات و
ويف اجلزائر، وبالرجوع إىل قانون . حرية املظاهرات إىل شرط التصريح السابق على املمارسة

املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية املعدل واملتمم  1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89/28
فإن املظاهرات العمومية تعين حسب املادة  1991يسمرب د 02املؤرخ يف  91/19بالقانون رقم 

وبصورة عامة مجيع . املواكب واالستعراضات، أو جتمعات األشخاص«منه على أا  15
 15املادة ومن نص . »التظاهرات اليت جتري على الطريق العمومي ختضع إىل ترخيص مسبق

ذلك أن كل . ترخيص املسبقيتضح الشرط األساسي لتنظيم املظاهرات، الذي يتمثل يف ال
من نفس القانون تعترب  19مظاهرة جتري بدون ترخيص أو بعد منعها حسب نص املادة 

جتمهرا، والتجمهر هو كل جتمع صدفوي على الطريق العام يكون من شأنه تعكري الراحة العامة 
هلا املشرع مما جيعله يكيف على أساس أنه جرمية معاقب عليها يف قانون العقوبات واليت تناو

من قانون  16وأكدت عليه املادة  من قانون العقوبات 101 إىل 97اجلزائري يف املواد من 
والترخيص هو عبارة عن إجراء تنظيمي تصدره اإلدارة وخيوهلا سلطة فحص  .)325(89/28

النشاط املطلوب ممارسته مقدما، ويعد من أبرز وسائل تقييد النشاط الفردي واهلدف منه حتقيق 
وعليه فإنه . ية الدولة واألفراد من األضرار اليت قد تنشأ من ممارسة احلقوق واحلريات الفرديةوقا

واجلدير . ال يكون بإمكان الفرد ممارسة حريته إال بعد احلصول على ترخيص من جهة اإلدارة
وقبل تعديلها كانت تنص على أن املظاهرات تتم مبجرد التصريح ا  15باملالحظة أن املادة 

لدى السلطات املعنية، والفرق بني التصريح والترخيص أن الفرد قبل التعديل جيوز أن جيري 
مظاهرة مبجرد التصريح بإجرائها لدى السلطات املعنية أما بعد التعديل فأصبح يشترط 

ومن كل هذا تتضح نية . الترخيص وهو اإلذن الذي يتحصل عليه من تتوافر فيه الشروط
  .التقييد والتشديد يف ممارسة احلق يف التظاهراملشرع اجلزائري يف 

                                                             

التجمهر يف الطريق "املتعلق باالجتماعات واملظاهرات على  1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89/28من قانون  16تنص املادة  – )325(
واملقصود بالطريق العمومي يف مفهوم هذا القانون هو كل .العمومي إذا كان من شأنه احتالله يف أي اجتماع أن يتسبب يف عرقلة استعماله

  ."ريق أو جادة أو ج أو ساحة أو سبيل من سبل املواصالت املخصصة لالستعمال العموميشارع أو ط
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إضافة إىل الشرط السابق، فإنه جيب تقدمي طلب الترخيص للوايل مثانية أيام كاملة على 
من  17مبوجب املادة  )326(األقل قبل التاريخ احملدد للمظاهرة مع وجوب تضمنه بيانات حمددة

املظاهرات فإن املشرع اجلزائري اشترط وبالنسبة للشرط املتمثل يف زمن امتداد  91/19قانون 
إجراء املظاهرات سواء ذات الصبغة السياسية أو املطلبية، اليت هلا إما طابعا اجتماعيا أو مهنيا أو 
إنسانيا، يف النهار، وجيوز أن متتد املظاهرات األخرى إىل غاية التاسعة ليال وهذا مبوجب املادة 

ا القيد الزمين، واملتمثل يف شرط أن جتري املظاهرة ويتضح من خالل هذ. 89/28من قانون  15
وأخريا، ميكن حصر شرط . خالل النهار، أنه يشكل قيدا وعائقا حيد من املمارسات الفردية

 89/28دائما من قانون  15ممارسة حرية املظاهرات يف مكان تنظيم املظاهرات إذ حددت املادة 
ارسة حرية املظاهرات وهو الطرق العامة، وذا تعد املكان القانوين ملم .91/19املعدلة بقانون 

من  16الطرق العامة املكان املشروع ملمارسة حرية املظاهرات والطريق العام حسب املادة 
كل شارع أو طريق أو جادة أو ج أو ساحة أو سبيل من سبل املواصالت «:هو 89/28قانون 

راء التجمع أو املظاهرة رغم توفر هذه لكن قد ال يسمح بإج. »املخصصة لالستعمال العمومي
الشروط الشكلية كما حدث يف جتمع نقابة األطباء االستشفائيني واجلامعيني الذين أرادوا 

 ويف حماولة أخرى يوم 05/03/2010التجمع أمام رئاسة اجلمهورية يوم األربعاء املوافق ل 
10/03/2010.  

بة ملمارسة احلق يف التجمع املؤقت من إذا كانت هذه هي جممل الشروط القانونية املطلو
اجتماعات ومظاهرات، فإن شروط ممارسة حرية تكوين اجلمعيات واملعروف باحلق يف التجمع 

تتمثل يف . املتعلق بتنظيم اجلمعيات يف اجلزائر 90/31إىل القانون رقم  عاملستمر، وبالرجو
ص، إذ جيب أن تتوفر هذه فأما املوضوعية فتتعلق باألشخا. شروط موضوعية وأخرى شكلية

من  04وقد حددت املادة . الشروط يف كل شخص يريد تأسيس مجعية أو إدارا وتسريها
                                                             

أمساء املنظمني الرئيسني وألقام وعناوينهم، يوقع الطلب ثالثة منهم يتمتعون حبقـوقهم املدنيـة   : صفة املنظمني من خالل حتديد -1 - )(326
حضورهم واألماكن القادمني منها، اسم اجلمعية أو اجلمعيات املعنية ومقرها، ويوقـع   والسياسية، اهلدف من املظاهرة، عدد األشخاص املتوقع

  .هذه املعلومات رئيس كل مجعية أو كل ممثل يفوض قانونا
  .املسلك الذي تسلكه املظاهرة -2    
  .  اليوم والساعة اللذان جتري فيهما، واملدة اليت تستغرقها -3    
  .خرة هلاالوسائل املادية املس -4    
 .الوسائل املقررة لضمان سريها منذ انطالقها إىل غاية تفرق املظاهرين -5    
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، التمتع )327(هذه الشروط واليت ميكن إمجاهلا يف سن الرشد، اجلنسية اجلزائرية 90/31قانون 
ح التحرير باحلقوق املدنية والسياسية، وأن ال يكونوا قد سبق هلم سلوك خمالف ملصاحل كفا

وعليه فإن األشخاص أو األعضاء يقصد م كمبدأ عام تقوم عليه حرية تكوين . الوطين
كل شخص طبيعي أو معنوي يريد أن يؤسس أو يدير أو يسري مجعية، كما يكون : اجلمعيات

للشخص حرية االنضمام أو االنسحاب من مجعية مىت أراد ذلك، ويعين ذلك عدم جواز إكراه 
النضمام إىل مجعية ال يرغب فيها أو إجباره على اخلروج أو البقاء يف عضوية أي شخص على ا

  .مجعية ما
وقد فتح اال واسعا أمام احلرية اجلمعوية يف اجلزائر والعمل والتشجيع على تنميتها 
وترقيتها وهذا أدى ديناميكية سريعة للعمل اجلمعوي مشل خمتلف امليادين يف الدولة، حىت وصل 

 أن تستهدف بعض اجلمعيات اجلزائرية الدفاع عن حق معني، مثل مجعيات الدفاع عن األمر إىل
  .حقوق اإلنسان

وإذا كان املبدأ هو حرية النشاط اجلمعوي يف كل ااالت، فإن الضابط الوحيد على هذه 
وهذا . احلرية هو حظر أي نشاط مجعوي يهدد النظام العام واألمن واآلداب العامة يف الدولة

تعد اجلمعية باطلة بقوة القانون إذا كان هدف تأسيسها «اليت تنص على أنه  05ب املادة حس
خيالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام أو اآلداب العامة أو القوانني والتنظيمات املعمول 

كما مينع  .»من هذا القانون 04ا إذا مل تتوافر يف األعضاء املؤسسني الشروط احملددة يف املادة 
لدى السلطات  إنشاء مجعيات سرية، وألجل ذلك فكل مجعية جيب عليها التصريح بتأسيسها

الشروط  06العامة، ووجوب مشروعية اهلدف الذي ترمي إليه اجلمعية، وقد حصرت املادة 
املؤسسني بعقد مجعية عامة تأسيسية، وتتشكل هذه اجلمعية  ءالشكلية يف وجوب قيام األعضا

لتأسيسية من كل شخص طبيعي أو معنوي ارتأى األعضاء املؤسسون دعوته حلضور العامة ا
عضوا مؤسسا على األقل، وال يصح انعقادها  15هذه اجلمعية ولصحة انعقادها يشترط حضور 

                                                             

ملوضـوع   90/31نالحظ أن التأسيس جلمعية ما يقتصر على املواطن اجلزائري فقط، لكن ورغم ذلك فقد تطرق القـانون رقـم    - )(327
ة، وتعترب يف هذه احلالة مجعية أجنبية واليت عرفها مبوجـب املـادة   ن يؤسس مجعيأاجلمعيات املؤسسة من طرف األجانب، حيث ميكن لألجنيب 

اجلمعية األجنبية يف مفهوم هذا القانون هي كل مجعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها يف اخلارج أو يكون مقرها داخـل  «بأا  39
 .التراب الوطين، ويسريها أجانب كليا و جزئيا
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 فقد أضافت شرطا شكليا أخر يتمثل يف تصريح 90/31من قانون  07أما املادة . بأقل من ذلك

العامة التأسيسية واملصادقة على القانون األساسي هلا، وتعيني قادة  التأسيس، فبعد عقد اجلمعية
اجلمعية، فإنه يتوجب على األعضاء املؤسسني إيداع تصريح بتأسيس اجلمعية لدى السلطات 

على جمموعة  90/31من قانون  09وحيتوي ملف تصريح التأسيس وفقا للمادة  )328(املختصة
 .من البيانات

  31-90عملية لتأسيس مجعية طبقا لقانون شكل يوضح اإلجراءات ال

  
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                             

  : يف 90/31من قانون  10املادة تتمثل هذه السلطات حسب  -)(328
  .وايل والية املقر للجمعيات اليت يضم جماهلا اإلقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات يف الوالية الواحدة -
 .وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو املشتركة بني الواليات -
 .وإذا كانت اجلمعية أجنبية فإا ختضع لالعتماد من وزير الداخلية -

  :اجلمعية العامة التأسيسية 

 .انتخاب اهليئة القيادية  - املصادقة على القانون األساسي -

:شكليات اإلشهار  

.اجلمعية على نفقتها بالغا صحفيا يشري إىل تأسيسها رتنش  

للتصريح اآلثار القانونية  

.الشخصية املعنوية واألهلية واملدنية اجلمعية تكتسب  

:التصريح لدى السلطات املختصة  

)والئية أو بلدية(مجعية حملية : الوالية  –وطنية أو جهوية ة مجعي: وزارة الداخلية   
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  املطلب الثاين
  العقوبات املقررة على خمالفة شروط ممارسة احلق يف التجمع

إن احلق يف التجمع بنوعيه، من حرية االجتماعات واملظاهرات وحرية تكوين اجلمعيات 
قاعدته على التشاور وتبادل واالنضمام إليها، يشكل يف جممله أساسا لقيام جمتمع دميقراطي يبين 

وجهات النظر بشأن املسائل اليت تعين األشخاص، ومن مث فإنه يلعب دورا هاما يف تعميق 
احلريات العامة والدفاع عنها ضد االنتهاكات واالعتداءات اليت قد تتعرض هلا، غري أن هذه 

ها املشرع اجلزائري احلرية املكفولة دستوريا للمواطن، ومنعا ملمارستها بصورة عبثية، أحاط
بعقوبات جتعل من كل شخص يريد تنظيم مظاهرة أو يعقد اجتماعا، يلتزم ويتقيد بالشروط 

ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان فإن الدول تتمتع بصالحيات واسعة بشأن . القانونية
ا أو  داخل نظمها القانونية، فكما أخضعت التمتع) دوليا ووطنيا(تطبيق احلقوق احملمية 

ممارستها لشروط أو لقيود، فلها أن تقرر عقوبات على خمالفة هذه الشروط، وقد توقف العمل 
امش «ويف األحوال مجيعها، تتمتع الدول بسلطات تقديرية أو . ببعضها ألسباب معينة

سواء فيما يتعلق بإخضاع هذه احلقوق لشروط، أو خبصوص صالحياا يف  )329(»تقديري
  .ف احلقوق احملمية، أو توقيع عقوبات عليهاتعطيل أو إيقا

املتعلق باالجتماعات واملظاهرات  89/28من قانون  25إىل  21لقد نظمت املواد 
من هذا  15 ،12، 10، 08، 05، 04العمومية األحكام اجلزائية اليت تكون خمالفة ألحكام املواد 

ويعاقب . ية االجتماع والتظاهرالقانون، واملتعلقة بالشروط والقيود اليت خص ا املشرع حر
دج أو  10.000دج إىل  2.000أشهر وبغرامة من  03القانون باحلبس من شهر واحد إىل 

بإحدى العقوبتني فقط، وهذا دون املساس باملتابعة يف حالة ارتكاب جناية أو جنحة أثناء أي 
من قانون  23 هذا وتنص املادة. اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها يف قانون العقوبات

أشهر إىل سنة، وبغرامة  03على عقوبة احلبس من  1991ديسمرب  02املؤرخ يف  91/19رقم 
دج، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، لكل من قدم تصرحيا مزيفا  15.000دج إىل  3.000من 

                                                             

  .81 -80سابق، ص صالرجع املحممد خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق احملمية،  -حممد يوسف علوان -)(329
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وكل من وجه استدعاء للمشاركة بأية وسيلة . حبيث خيادع يف شروط املظاهرة املزمع تنظيمها
  .كانت، قبل إيداع التصريح املطلوب وكل من شارك يف تنظيم مظاهرة غري مرخصة

يتضح من هذه املادة أن املشرع ال يكتفي فقط بعقاب املنظمني لالجتماع أو املظاهرة 
  .بل يعاقب حىت املشاركني يف املظاهرات واليت تتم دون تصريح

) 89/28(من هذا القانون  24من جهة ثانية يعاقب املشرع اجلزائري مبوجب املادة 
على مظاهرات تتحول إىل أعمال عنف، والذين يدعون خبطبهم العمومية أو بكتابام  احملرضون
من هذا  25هذا وحفاظا على الطابع السلمي املفترض يف املمارسة، تعاقب املادة . إىل العنف

أو أية أداة خطرة على  القانون كل شخص يعثر عليه حامال سالحا ظاهرا أو خمفيا أثناء مظاهرة
دج  30.000دج  6.000سنوات وبغرامة من  03أشهر إىل  06األمن العمومي، باحلبس من 

دون املساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها يف أحكام قانون العقوبات بشأن 
  .تالتجمهرا

وخبصوص احلق يف تكوين اجلمعيات، فلعل العقوبة القانونية املقررة من طرف املشرع 
هي احلل القضائي ويتم ذلك بعد ارتكاا ملخالفة سواء للهدف الذي أنشئت من أجله أو 
القانون األساسي أو ارتكاا ملخالفات مالية خطرية، وتبادر ذا النوع من احلل السلطة 
العمومية اليت ترفع دعوى أمام القضاء اإلداري للمطالبة حبل اجلمعية، كما حيق للغري طلب احلل 

ارست اجلمعية أنشطة ختالف القوانني املعمول ا، أو تكون غري واردة يف قانوا األساسي إذا م
على طلب  من قانون اجلمعيات إىل جانب ذلك ميكن للمحكمة أن تأمر بناء 35حسب املادة 

النيابة العامة اختاذ تدابري حتفظية، أو مبصادرة أمالك اجلمعية اليت تتعرض للحل القضائي، ومتنح 
لقانون اجلمعيات حق ممارسة الطعن القانوين يف احلكم القاضي  37الثانية من املادة لفقرة ا

باحلل، ومن شأن ذلك، أن يوقف أيلولة املمتلكات العقارية واملنقولة للجمعية حىت صدور 
ومن أثار حل اجلمعية كعقوبة على خمالفتها لبعض الشروط والقيود أن  .)330(احلكم النهائي
 ها املعنوية، مع بقاء قدر الزم هلذه الشخصية من التصفية اليت تتضمن عدةتفقد شخصيت

وقد عاجل املشرع . عمليات كاستغالل األصول واسترداد الديون ودفع املبالغ املستحقة للدائنني

                                                             

 . 99، ص املرجع السابقحداد صورية، ممارسة حرية التجمع يف اجلزائر، -)(330
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كل مجعية تقوم على «حل اجلمعيات بأحكام قضائية بقوله  1901الفرنسي مبوجب قانون عام 
غرض غري مشروع ملخالفة القوانني أو اآلداب العامة أو يكون غرضها سبب أو من أجل حتقيق 

املساس بسالمة إقليم الدولة أو الشكل اجلمهوري للحكومة تكون باطلة، وتبطل كافة اآلثار 
أما قانون اجلمعيات قي اجلزائر فقد نص كذلك على احلل وهذا ماترتب عليه  . »املترتبة عليها

على أثر توقيف املسار االنتخايب ومحلة اعتقال  1991نقاذ سنة من حل للجبهة اإلسالمية لإل
 .مناضلي اجلبهة
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  الفصل الثالث

  منوذج احلق يف الترشح       

الدميقراطية عملية حضارية، اهلدف منها مشاركة الشعب يف اختيار من يـراه مـؤهال   
جيب أن تسـمح   لتسلم احلكم على حنو سلمي، بعيدا عن العنف والفوضى والتسلط، فهي اليت

للجميع بإبداء الرأي حبرية تامة وعلنية، وكشف الفساد وإسقاط االستبداد، كما تتطلـب أن  
يكون صندوق االقتراع هو الفيصل فيمن يتوىل السلطة، ومن خسر األصوات املطلوبة لصاحله، 

ع فرض عليه أن يتنازل ملن كسب أكثر منه، وتعين بدرجة أكثر تقبل الرأي املخالف، وتتناىف م
الرأي على اآلخرين، وأن ما جيمع اجلميع هي املواطنة اليت حتد من الصراعات اإلثنية والعرقية و 

رادة سياسية وطنيـة، ال  إوتطبق بقرار و) عدم التمييز واملساواة(االجتماعية  املبنية على قاعدة 
  .جيوز فرضها على الشعب من خارج احلدود الترابية للبلد

تلك املعطيات يؤكد الباحثون على أن الدميقراطية تعين املشاركة يف مما سبق وبناء على 
 القيادة، أو يف صنع القرار بشكل مباشر وذلك عندما يرشح الشخص نفسه لتويل املسـؤولية، 

شاركة فعالة يف قيادة الدولة من خالل مؤسسة حمددة، وعندئذ خيتار هذا الشـخص  يشارك مو
ن مشاركته بشكل غري مباشر يف حتمل املسـؤولية يف إدارة  أو تكو. من قبل غريه، فينال ثقتهم

شؤون احلكم يف الدولة عرب مؤسسة من مؤسساا، وذلك عندما ال جيد الشـخص يف نفسـه    
الكفاية والقدرة واألهلية، أو أن جيدها ولكنه ال يرغب بتحمل املسؤولية ألسباب معينة، فيقوم 

هكذا يتضح أن احلق يف . قع عليه عبء حسن االختيارباختيار من يراه مؤهال نيابة عنه، وهنا ي
الدولة يعد من بني أهم وسائل مشاركة املواطن يف احلياة اتمع و املسؤولية يف الترشح ملناصب
ويعترب الترشح و االنتخاب وجهان للعملية الدميقراطية اليت ال تستقيم بـدون  السياسية لبلده، 

االنتخـاب والترشـح حقـني    كما أن  .اف ونزيهترشح حقيقي وقانوين، وتصويت حر وشف
 مـن جهـة ثانيـة    يعطي هذا و. املختلفة للمجتمع بدوما ةالسياسيمتكاملني ال تقوم احلياة 
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الترشح للشعب أو األمة أو اموعة البشرية إمكانية ممارسة السلطة السياسية عن طريق املمثلني 
بصفة عامة أدى تعميم االنتخابات إىل تعمـيم  و .واملسامهة يف تكوين اإلرادة السياسية للشعب

ونظرا ألمهية إقرار حق الترشح لكل فـرد يف الدولـة    .الترشح لتقلد الوظائف التمثيلية العامة
للمسامهة يف إدارة شؤوا بقدر ما تتيح له قدراته ومواهبه، فقد أكدت عليه املواثيق الدوليـة  

يسية يف حتقيق التداول على السلطة، ومؤشر علـى  وكذا دساتري الدول، على اعتبار أنه أداة رئ
ويف هذا الصدد فإننا سنتعرض إىل مفهـوم احلـق يف    .)331(مدى وجود الدميقراطية من عدمها

 مبادئ ممارسة احلق يف الترشح وقواعـد تنظيمـه القـانوين   ) مبحث أول( الترشح وشروطه 
  .)مبحث ثالث(مث تطبيقات ممارسة احلق يف الترشح ) مبحث ثاين(

  املبحث األول

  وشروطه مفهوم احلق يف الترشح

احلديث عن الترشح يعد حديثا وثيق الصلة حبقوق اإلنسان التقليدية، والـيت يشـكل   
من العهـد   25تنص املادة  و .طرفاها األحزاب السياسية من جهة واملرشحون من جهة أخرى

رقة يف أن يشارك يف تسـيري  لكل مواطن دون ما تف"الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه 
الشؤون العامة ويف أن ينتخب وأن تتاح له الفرصة أن يصل إىل اخلدمة العامة يف بلده على قدم 

  ".املساواة مع اآلخرين

يرتبط احلق يف الترشح مبمارسة حق االنتخاب، لكن شروط ممارسة كل واحد منـهما  
فإنه ال يوجد تالزم بني أهليـة   ،وعليه. يليخمتلفة رغم أا من ركائز الدميقراطية والنظام التمث

فإن املرشح يلزم  االنتخاب وأهلية الترشيح، إذ ليس كل ناخب مرشحا، ومادام األمر كذلك،

                                                             

   .161ص  ،السابق املرجعأمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر،  -) 331(
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أن يكون لديه الصالحية القانونية للترشيح حسب املستلزمات القانونية لكل شكل من أشكال 
  ).نائبا(ألن يكون منتخبا  وتعرف الصالحية للترشيح بأا صالحية الشخص ،االنتخاب

لكن الكثري من الفقهاء يعترب أن احلق يف الترشح ال يعدو أن يكون جمرد إجـراء مـن   
إجراءات العملية االنتخابية، وأنه من األعمال التحضريية هلذه العملية، اليت تسـبق االقتـراع   

بات فهو جمـرد عمـل   مباشرة وبزمن قريب جدا،ُ حيدد غالبا مبوجب القوانني املنظمة لالنتخا
ومما جاء يف أطروحة الدكتوراه لألستاذ أمحد بنيين فـإن الترشـح   ). Acte jurdique(قانوين 

يف التقـدم  ورغبتـه  يعرب به الشخص صراحة وبصفة رمسية أمام اجلهة املختصة عن إرادتـه  
وضرورة أن التطورات احلاصلة يف مفهوم شرعية النظام السياسي،  لكننا نقول. )332( القتراع ما

حقا من حقوق اإلنسان األساسـية،  " الترشيح" خضوعه ملبدأ سيادة الشعب جعل هذا املفهوم 
يرتبط ارتباطا وثيقا باحلق يف التصويت، ومببدأ حرية الترشيح، أو هو كأصل عام هو فتح الباب 
على مصراعيه  وعلى أساس من املساواة أمام كل املواطنني الذين يرغبون يف احلصـول علـى   

فهـو  . )333( صوات الناخبني للفوز بعضوية جملس نيايب أو للفوز بكرسي الرئاسة يف الدولـة أ
ورغم ما يتصـف بـه    .حيمل معىن اإلفصاح عن اإلرادة السياسية للمسامهة يف احلياة السياسية

يتمتع بـه أي   إال أنه ليس حقا مطلقا ،كحق سياسي أساسي من أمهية سياسية وقانونية الترشح
حتده قيود معينة من بينها مثال بل إن هذا احلق تضبطه و. ة التقدم لتحمل املسؤوليفرد يرغب يف

ألفراد يف أن يتقدموا بأنفسهم كمرشـحني  ااختيار الدولة لنمط االقتراع الذي يؤثر يف حرية 

                                                             

     .                160، ص نفسه املرجع -) 332( 

، الطبعة األوىل، )السياسي والنظام االنتخايب  دراسة حول العالقة بني النظام(عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إمساعيل، النظم االنتخابية  -)333(
   .47 ص، 2005احلليب احلقوقية، لبنان،  تمنشورا
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 .)334(تقدموا من خالل حزب سياسي، زيادة عن بعض الشروط األخرى  لالنتخابات، مما لو
  . انني ودساتري الدول كما هو احلال يف الدساتري اجلزائريةاليت نصت عليها قو

  املطلب األول

  احلق يف الترشح يف الدساتري اجلزائرية

والذي أخذ مببدأ احلزب  1963اجلزائر على استقالهلا قامت بوضع دستور  بعد حصول
وريب، الواحد ملواجهة املشاكل والصعوبات وااليار الشامل الذي أعقب رحيل املسـتعمر األ 

م، وبعـد ذلـك   1965جوان  19وقد أكد هذا التوجه نظام . دف النهوض بالتنمية الشاملة
، ويف هذا اخلصوص يؤكد الرئيس بومدين رفضه للتعددية احلزبية وأن السـلطة  1976دستور 

ومن بني . وقد سبقه يف ذلك الرئيس بن بلة )335(تستمد قوا من حزب جبهة التحرير الوطين
السيادة الوطنية للشعب ميارسها بواسطة ممثلني «منه بأن  27يف املادة  1963ستور ما قضى به د

له يف جملس وطين ترشحهم جبهة التحرير الوطين، ينتخب ملدة مخسة أعوام بـاالقتراع العـام   
منه تقرر أن الترشيح ملنصب رئيس الدولة الذي حيمل لقب  39املباشر والسري، كما جند املادة 

ويف نفس السياق جاءت مواد دسـتور  . ية  يتواله حزب جبهة التحرير الوطينرئيس اجلمهور
من الفصل اخلاص باحلريات األساسية وحقوق اإلنسـان واملـواطن    58رغم نص املادة  1976

وتضمنت . »كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، ناخبا وقابال لالنتخاب عليه يعد«على أنه 
ه كذلك يف فقرا الثالثة على أن يتم اقتـراح املرشـح لرئاسـة    من الدستور نفس 105 املادة

  .اجلمهورية من قبل مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطين
                                                             

،  93، ص ص 2000جود وينجيل ،االنتخابات احلرة والرتيهة، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، طبعة أوىل، مصر،  جاي سي، -) 334(
94.  

، ص 1991األمني شريط، خصائص التطور الدستوري يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، معهد احلقوق، جامعة قسنطينة، : أنظرملزيد من املعلومات  - ) 335(
 . وما بعدها 312
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يستخلص من هذه النصوص سيطرة احلزب احلاكم على عملية الوظـائف العليـا يف   
الدولة، ومنها الترشح الذي مل يكن حق يقدر ما كان امتيازا يستأثر به مـن هـو راض عنـه    

زب ألي سبب أو معيار خيضع له وغالبا ما يكون املعيار هو املواالة أليديولوجيـة احلـزب   احل
وبرناجمه سواء أكان ذلك عن قناعة أو رياء بدليل أن الكثري من مسؤويل احلـزب ومرشـحيه   
كانوا حيملون قناعات خمالفة لقناعات احلزب وهذا ما تأكد بعد فتح جمال التعددية اليت كشفت 

ويشكل هذا أحد األسباب اخلفيـة لفشـل   . ية احترافية عالية لدى معظم املسؤولنيعن انتهاز
وأن النائب كان مبثابة أداة تنفيذية يف يد . )1992-1962(احلزب يف سياسياته طوال ثالثة عقود 

احلزب الواحد رغم تكريس املشرع الدستوري اجلزائري حلق الترشح والنص عليه من خـالل  
بب الذي دفع بالسلطة احلاكمة حنو هذا االجتاه ويف هذه الفترة اعتبار صيغة الدساتري، ولعل الس

وحدة احلزب مثالية وصاحلة وحدها للنهوض بالبالد مثلما كانت صـاحلة لقيـادة الكفـاح    
عالوة على هذا حرص النظام على جعل الترشح منحة وتزكية ملترشح أكثر ممـا  . )336(الثوري

. ة بدعوى غلق الباب أمام االنتهازيني وأعداء الثورة والشعبهو ممارسة ألحد حقوقه السياسي
ويف مرحلة ما بعد االستقالل تصور احلكام اجلدد أن محاية الـوطن واملكاسـب االقتصـادية    
واالجتماعية اليت مت حتقيقها تتطلب إلغاء احلريات العامة، ومصادرة اآلراء املعارضـة، وجتريـد   

تقادات مبنع التعددية احلزبية وإخضـاع النقابـات لسـيطرة    املواطنني من احلق يف توجيه االن
وملا أثبت الواقع عجز نظام احلزب الواحد يف إقرار املسامهة الفعلية للمـواطن يف  . )337(الدولة

بعد أحداث مأسـاوية مشلـت    1989إدارة شؤون بالده باألساليب الدميقراطية، صدر دستور 
حـدود   ، وأنه الالشعب حر يف اختيار ممثليه«  على أن 10وقد نص يف مادته . كافة األصعدة

: منـه  30كما نص يف املـادة   »نص عليه الدستور وقانون االنتخابات تمثيل الشعب إال مال
تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالـة  «

                                                             

   .312 سابق، صالرجع املاألمني شريط،   - )336(
   .171 سابق، صالرجع املأمحد بنيين،  -)337(

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 193 - 

ة اجلميـع الفعليـة يف احليـاة    وحتول دون مشارك العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان،
لكـل  «: من هذا الدستور على 48و 47، هذا و تنص املادتان »واالقتصادية والثقافية السياسية

يتساوى مجيع املواطنني يف تقلـد  « و» مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب
  .»ددها القانوناملهام والوظائف يف الدولة دون أية شروط أخرى غري الشروط اليت حي

يتضح من خالل قراءاتنا لنصوص هذا الدستور غياب النصوص اليت كانت تقيد حـق  
فكل شـخص تتـوافر فيـه    . الترشح وأنه أصبح حرا وليس حمتكرا من قبل أي تنظيم سياسي

الشروط القانونية له أن يترشح ألي منصب يف الدولة سواء مت ذلك حتت إشراف حزب معني 
وقد . )338(دة قانونا كنتيجة إلقرار التعددية احلزبية أو مت بصفة حرة ومستقلةمن األحزاب املعتم

إذ  2008وبدرجة أكثر مع التعديل الدستوري لسنة  1996تعمق حق الترشح أكثر مع دستور 
مكرر على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اـالس   31نص يف املادة 

ر قانون عضوي حيدد كيفيات تطبيق هذه املادة، مع العلم أنه مل يصـدر  املنتخبة، على أن يصد
حلد الساعة القانون الذي حيدد شروط وضوابط مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف ضوء مـا  

وإذا كانت اإلشكاالت خبصوص حق الترشـح ال  . قرره الدستور من تعديالت يف هذا الشأن
فرغم السماح بالترشح . املقابل تثار على مستوى املمارسةتثار على مستوى النصوص فإا يف 

، فإن متكني األفراد من هذا احلق أمر )الترشح احلر( ضمن األحزاب أو الترشح خارج األحزاب
صعب جدا تتحكم فيه إجراءات بريوقراطية شديدة التعقيد كاحلصول علـى حـد أدىن مـن    

                                                             

  : تعرف األنظمة االنتخابية مجلة من األساليب اخلاصة بالترشح وهي على النحو التايل  -)338(
  .ن مشتركة  بني جمموعة من األحزابالترشح من قبل املنظمات واألحزاب السياسية وتتم عن طريق خوض االنتخابات بقائمة واحدة  تكو -
  .ترشيح األفراد ألنفسهم بأن يقوم الشخص الذي تتوافر فيه شروط الترشح بتقدمي طلب خطي موقع -
  .الترشح من قبل هيئة الناخبني حيث يقوم الناخبون بترشيح من يودون أن ميثلهم يف أجهزة السلطة املنتخبة -
  .ان، ويتبع هذا األسلوب يف الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية كما يف فرنسا ومصر وغريها من الدولالترشح من فبل عدد من أعضاء الربمل -
إىل االنتخابات الربملانية . وقد عرفت املنظومة االشتراكية أسلوب الترشيح عن طريق ااميع العاملية الكبرية وذلك كتزكية مرشح احلزب -

ذا يالحظ أن أغلبية الدول تسمح باعتماد األساليب الواردة جمتمعة، وذلك لتوسيع دائرة املنافسة وانتخابات أجهزة اإلدارة الذاتية، ومع ه
) دراسة مقارنة( فالح إمساعيل حاجم، املعاجلة القانونية لتنظيم العملية االنتخابية: ملزيد من املعلومات أنظر. االنتخابية وبالتايل إشاعة الدميقراطية

       .27، ص2005بدون دار ومكان النشر، 
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له، والصعوبة يف احلصول على األمر لتنشيط التوقيعات ختتلف باختالف املنصب املزمع الترشح 
باإلضافة إىل شروط أخرى خفيـة مثـل   . احلملة االنتخابية وإدارا والقيام بالدعاية االنتخابية

موافقة أو عدم موافقة مصاحل األمن على ذلك وكذلك املعيارية املستعملة حىت داخل األحزاب 
 النظام حسب العديد من املالحظني واملتتـبعني  اليت تعاين هي نفسها األزمة الدميقراطية ويعترب

وراء إفشال املمارسة الدميقراطية داخل األحزاب وتشجيع الرداءة والتسلطية وإحداث الفـنت  
وهذا ما يالحظ على االنقسامات داخل األحزاب اليت حتاول اخلروج عن طاعة النظام حتـت  

النهضة، مث اإلصالح، مث حركة عنوان األجنحة التصحيحية داخل األحزاب كما جرى حلزب 
جمتمع السلم وأخريا، وليس آخرا احلزب العتيد الذي انشق إىل قسمني قسم احملافظني وقسـم  
اإلصالحيني أو التغيرييني بقيادة األمني العام ورئيس احلكومة السابق كذلك املنافس اخلطري يف 

  . املتمثل يف السيد علي بن فليسللسيد عبد العزيز بوتفليقة و 2004االنتخابات الرئاسية لعام 

مبقارنة هذه الشروط الوضعية، مبا هو متعارف عليه يف الفقه اإلسالمي، نالحظ وجود  
  ). املطلب الثاين من هذا الفصل( أوجه للشبه وأخرى لالختالف كما هو مبني أدناه 

  املطلب الثاين

  املدلول اإلسالمي للحق يف الترشح

توفر فيهم شروط العضوية، عن تابة اإلعالن من األفراد الذين مبثيف اإلسالم ح عد الترشي
العامة أو يقوم غريه بترشيحه  هاتويل منصب من مناصب الدولة اإلسالمية أو وظيفة من وظائف

أما  .عليه من قبل الفقهاء ففال خال )الترشح من قبل الغري(  وبالنسبة هلذا األخري .هلذا الغرض
نفسه حيث ظهـر رأيـان ، األول يقـول بعـدم جـواز       اخلالف فبخصوص ترشيح الفرد
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عن أيب : ستند باحثوا هذا الرأي على األحاديث املانعة من طلب الوالية ومنها ا، و)339(الترشح
دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا ورجالن مـن  : موسى األشعري رضي اهللا عنه قال 

وقال اآلخر مثـل   .ما والك اهللا عز وجليا رسول اهللا أمرنا على بعض : قال أحدمهابين عمي 
إنا و اهللا ال نويل هذا العمل أحدا سأله أو واحدا حرص عليه، وعن عبد الرمحان : فقال. ذلك 

، ال تسـأل اإلمـارة  «يا عبد الرمحن بن مسرة ): صلى اهللا عليه وسلم(قال النيب : قالبن مسرة 
وعن أيب  .»ها عن مسألة وكلت إليها فإنك إن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيت

ندامة يـوم  إنكم ستحرصون على اإلمارة وستكون : قال) ص(هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
الدكتور عبد الكرمي عثمـان يف النظـام السياسـي    فمنهم أصحاب الرأي الثاين  أما. القيامة

م والدكتور عبـد الكـرمي   حممد عبد اهللا العريب يف نظام احلكم يف اإلسال اإلسالمي والدكتور
ويعد هـو   الشخص نفسه زيدان يف الفرد والدولة يف الشريعة اإلسالمية ويقولون جبواز ترشيح

ويرجع أصحاب هذا القول األحاديث الـواردة يف ذم طلـب    االجتاه املتبع يف الوقت احلاضر،
االستعالء واملباهاة بل ما ترتب عليها من حب  املقصود منها ليس الوالية لذااالوالية على أن 

  والسلطان وعدم القيام بواجباا مستأنسني بقول سيدنا يوسف عليه 

ون كمـا يقـول   فرع السالم لفرعون حني وثق بقدرته على القيام بأعباء املسؤولية ورغبته إىل
  ."األرض ناجعلين على خزائ" )340( واخلالفةة املاوردي يف الوالي

هو يتحدث عن طرق ثبـوت اإلمامـة أن يـدعو    إضافة إىل هذا فقد أجاز ابن حزم و
إن مات اإلمام ومل يعهد إىل أحد، أن يبادر رجـل مسـتحق   : "اإلنسان لنفسه بالوالية فقال

" لإلمامة فيدعو إىل نفسه وال منازع له ، ففرض إتباعه واالنقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعتـه 
                                                             

 تأخذ الدول الشيوعية كاالحتاد السوفيايت سابقا ذا االجتاه، إذ ال ميلك الفرد ترشيح نفسه للنيابة أو الرئاسة إمنا تقوم به اللجان -) 339(
ر ساجر ناصر محد اجلبوري، املركزية أو احمللية للهيئات العامة يف االحتاد السوفيايت أو أعضاء جملس السوفيات األعلى، ملزيد من املعلومات أنظ

   .189حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم والنظم العاملية، مرجع سابق، ص 
ساجر ناصر محد اجلبوري، حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم والنظم العاملية، : نقال عن 75، األحكام السلطانية، ص املاوردي - )340(
   .190سابق، ص الرجع امل
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ن رضي اهللا عنهما، وكما فعل ابـن  كما فعل علي إذ قتل عثما" وقد استدل على ذلك بقوله
الزبري رضي عنه، وقد فعل ذلك خالد بن الوليد إذ قتل األمراء زيد بن حارثة، وجعفر بـن أيب  

  .)ص(وصوب ذلك رسول اهللا ةطالب، وعبد اهللا ابن رواحه، فأخذ خالد الراية من غري أمر

تعقد األمور وصعوبة  ألسباب تتمثل يفوقد أجيز ترشيح املرء للوالية العامة للضرورة  
معرفة األمة لألكفاء الصاحلني واألمناء املغمورين الذين مل تتيسر معرفتهم بدون إعالم عـن  
أنفسهم، وألن القول بعدم جواز الترشيح سيؤدي إىل فوز املشهورين على النـاخبني وشـراء   

  .األصوات، األمر الذي يؤدي إىل ضياع املصلحة العامة

الوظائف العامة يف الدولة اإلسالمية جيب أن تتوفر فيه شروط إن من يطلب وظيفة من 
" اخلالفـة "فمنصب رئاسة الدولة  .لى حتمل املسؤولية وأداء األمانةأقدر ع منه موضوعية جتعل

أخطر منصب مما ينبغي معه أن ال خيتار هلذا املنصب إال من كان أهال له وقادر علـى حتقيـق   
توافرها فيمن يتوىل رئاسة الدولة اإلسالمية واملتفق عليها  مصاحل األمة، ولعل الشروط الواجب

ولـن يجعـل اهللا   "أن يكـون مسـلما   : بني الفقهاء واليت ال جتوز اإلمامة بدوا، تـربز يف 
الرجـال  "، ذكـرا  ، عاقال، حـرا بالغاوأن يكون  )341("للكافرين على المؤمنين سبيال

كما جيب أن يكون " ، امرأةلو أمرهملح قوم ولن يف) "ص(وقوله  )342("قوامون على النساء
أما الشروط املختلف فيهـا   .جسدية وإدارية وعلمية، سليم احلواس واألعضاء ذا كفاية عادال

اسة الدولـة أو اخلالفـة   فأما النسب فمفاده أن يكون املتقدم لرئ .عصمةالالنسب و فتتمثل يف
من أحاديث ) ص(عن الرسول ، وهو مذهب أهل السنة الذي استدل مبا ورد اإلسالمية، قرشيا

ال يزال هذا "و " قدموا قريشا وال تقدموها"و " األئمة من قريش) :" ص(تثبت ذلك منها قوله 
الناس تبع لقريش يف هذا الشأن مسلمهم ملسـلمهم  " و" األمر يف قريش ما يفي من الناس اثنان

                                                             

.النساء سورة، 141اآلية  -) 341)  
.سورة النساء، 34 ةاآلي -) 342 ) 
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صميم وقد خـالفهم يف  هذا ويشترط اإلمام أو يعلى أن يكون قرشيا يف ال. "رهم لكافرهموكاف
ذلك اخلوارج واملعتزلة الذين قالوا جبواز اخلالفة لكل مسلم إذا توافرت فيه الشروط األخـرى  

وعلى اختالف فقهاء اإلسالم حول شـرط   .رشي عربيا كان أو غري عريبققريشا كان أو غري 
كمة أو العلة مـن  القرشية فإم مل يذهبوا إىل ما ذهب إليه العالمة ابن خلدون يف حبثه عن احل

هذا الشرط، حينما أعاد ذلك إىل العصبية اليت يتحصل ا  مقصود اإلمامة من انقيـاد النـاس   
أما الشرط الثاين فيتمثل يف العصمة من الذنوب، وهو ما . )343(واجتماع الكلمة وانتفاء املنازعة

بد أن يكـون اإلمـام   ال: ذهب إليه اإلمامية من الشيعة خالفا جلميع املذاهب اإلسالمية فقالوا
علـى   امعصوما وعنده مجيع علم الشريعة، ترجع إليه الناس يف أحكام الدين ليكونوا مما تعبدو

إنما يريد اهللا ليذهب عـنكم الـرجس   :"واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعاىل. يقني
  .)344("أهل البيت ويطهركم تطهيرا

ا املنصب األول واألعلى، يتطلب يستخلص مما سبق أن تويل املنصب يف اإلسالم، السيم
الدين، البلوغ، السالمة العقلية، الذكورة، احلرية، العدل، سـالمة  : توفر اثين عشرا شرطا هي

. ، النسب مث العصمة من الذنوب)القدرة اجلسدية( احلواس واألعضاء، الكفاءة العلمية، الصحة
باستثناء النسب والعصمة واجلنس  هذه الشروط تقابلها شروط يف القوانني الوضعية  وتتفق معها

كما سنرى ذلك تفصيال يف املطلب املوايل واملخصص لشروط ممارسة احلق . والدين إىل حد ما
  .يف الترشح

  املطلب الثالث

  شروط ممارسة احلق يف الترشح

                                                             

  .200سابق، صالرجع املمحد اجلبوري، ناصر  ساجر -)343(
    .سورة األحزاب، 33اآلية   - ) 344(
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يعترب أحد أهم الركائز اهلامة ملشـاركة املـواطن يف احليـاة    علمنا مما سبق أن الترشح 
رص الدولة على إرسائه يف االنتخابات العامة وتنظمه من خالل القوانني االنتخابية حت .السياسية

اليت تضع الشروط اليت ميارس على أساسها الترشح ألنه من غري املعقول أن كل شـخص مـن   
أفراد الشعب ميكنه الترشح لتويل املناصب العليا يف البالد رغم أن هذا احلق هو حق لكل أفراد 

كان أن مهما  عين أنه ال ميكن القول بأن إقرار حق الترشيح، يتيح ألي مواطنوهذا ي .الشعب
  .وإمنا هو حق ترد عليه بعض الضوابط ميارس حق الترشيح

علـى   الترشح مع فرض الدول لبعض الشـروط  يةال يتناىف مبدأ حر ذلك تأسيسا على
مع بني التمثيل السياسـي  املرشحني أو وضعها قيودا مانعة من الترشح أو إضافة أحكام متنع اجل

وملا كان الترشح للمناصب السياسية من أهم املسائل اليت تستوجب عنايـة   .فوبعض الوظائ
املشرع اجلزائري على غرار تشريعات معظم الدول فقد تدخل إلحاطته مبجموعة من الشروط 

ـ ملختلف االنتخاباتاملوضوعية العامة جيب توافرها يف كل من يرغب يف الترشيح   ، دف إىل
. التأكد من أن املرشح قادر وبشكل كاف على ممارسة أعمال الوكالة الـيت يسـعى إليهـا   

  .باإلضافة  إىل بعض الشروط اخلاصة

ويقصد ا جمموعة الشروط اليت استلزم املشرع توافرهـا يف أي   :الشروط العامة :أوال
ية أو االنتخابات الرئاسية، مواطن يرغب يف ممارسة حق الترشح سواء بترشحه لالنتخابات النياب

وقد أخذت ا معظم تشريعات الدول املختلفة  وهي بصدد تنظيمها حلق الترشح، وهي تتعلق 
  .حبالة املرشح املدنية، كما تتعلق بالوضعية القانونية الواجب توافرها فيه

وتتمثل يف شرط السن واجلنسية وشرط : الشروط املتعلقة باحلالة املدنية للمرشح -1
  .ة والسياسية وشرط املؤهل العلميلتمتع باحلقوق املدنيا

ويصطلح عليها لدى بعـض الفقهـاء   :  شرط التمتع باحلقوق املدنية والسياسية -أ
حيث تشترط الدميقراطيات احلديثة أال يكون قد سبق احلكم علـى  باالعتبار أو األهلية األدبية 
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حبيث ال يصح معها دعوتـه للمسـامهة يف   املترشح يف جرائم معينة ختل بشرفه وتسقط اعتباره 
إذا كان هذا الشرط متطلبا يف الناخب فإنه من باب أوىل أن يفرض و  )345(إدارة شؤون الدولة

، ذلك أن شروط الترشـح ال  )النائب(سه لالنتخاباتفعلى الشخص الذي يرغب يف ترشيح ن
يه يف األنظمة االنتخابيـة  تقل يف أمهيتها عن شروط االنتخاب ألن املبدأ األساسي املتعارف عل

منتخبا، وأن املواطن ال يتمتع يف أن يكون منتخبا إال إذا  هو أن كل ناخب له احلق يف أن يكون
حبرمان غري ومنها القوانني اجلزائرية وتقضي قوانني الدول . )346(كان له احلق يف أن يكون ناخبا

ا مينع من هذا احلق األشخاص غري املتمتعني حبقوقهم املدنية من ممارسة حقهم يف الترشيح، كم
املتمتعني حبقوقهم السياسية، واهلد ف من فرض هذا الشرط هو الوصول إىل متتع املترشـح يف  

وهناك ثالثة وعشرون دولة تشترط من املترشـح  . )347(السمعة والسلوكوالنهاية حبسن السرية 
من قانون االنتخابات  04فقرة  157وخبصوص اجلزائر فإن املادة . )348(أال يكون متهما جنائيا

مـن شـهادة    03تؤكد على هذا الشرط من خالل وجوب تقدمي املترشح للمستخرج رقـم  
  .     السوابق العدلية

يعد شرط اجلنسية ضروري ومنطقي ومهم للترشح يف االنتخابات  :شرط اجلنسية -ب
ىت يسمح له مبباشرة السياسية املختلفة وكما يشترط يف املواطن أن يكون متمتعا جبنسية دولته ح

االقتراع، فإنه من باب أوىل أيضا أن يفرض هذا الشرط فيمن يرغب يف الترشح لتمثيل مواطين 
كرسي الرئاسة، وهذا من أجل ضمان االنتماء احلقيقـي   يف الدولة سواء يف االس النيابية أو

                                                             

  .33ص ،1994 أصديق فوزي، الوايف يف شرح القانون الدستوري، اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -)345(
   .181سابق، ص الرجع املبنيين،  أمحد -)346(
خبصوص ضرورة النص أو عدم النص صراحة يف القوانني االنتخابية على شرط السمعة والسلوك انقسم الفقه إىل اجتاهني  األول يرى  -)347 (

إلرادة أا لن تنتخب املرشح بعدم احلاجة إىل النص عليه حبجة أن الفيصل يف وصول املرشح إىل  املنصب هو إرادة الناخبني واملفروض يف هذه ا
تمع سيء السمعة أما االجتاه الثاين فريى بضرورة النص يف القوانني االنتخابية على شرط حسن السمعة والسلوك حبجة أن النواب هم واجهة ا

،  183سابق، ص ص  الرجع املأمحد بنيين، : وحسن مسعتهم تضفي على السلطة التشريعية االحترام الواجب هلا ، ملزيد من املعلومات أنظر
184.  

أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، الربازيل، بريطانيا، كلومبيا، فيجي، إزلندا، إسرائيل، إيطاليا، مجايكا، اليابان، لوكسمبورغ، ماليزيا،  -)348( 
  .مالطا، موريشيوس، ناميبيا، هولندا، زيلندا اجلديدة، النرويج، جنوب إفريقيا، سريالنكا، زمبابوي
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ون شـك يف إدارة  سيشارك من د يف االنتخابات والوالء الكامل للوطن، ألن املترشح إذا فاز
، ألن غري املنطقي أن ميارس األجنيب هذا احلق يف دولة غـري دولتـه   من شؤون البالد، ومن مث

 ،احلفاظ على أمن وسالمة البالد حيرص عليهما املواطن األصلي وليس من حيمل جنسية الدولة
مـن قبـل   أو األجنيب عن البالد الذي ال ميكن أن يكون أمينا على أسرارها، سهل استخدامه 

إذا كانت تشريعات خمتلف الدول تكـاد  و اجلدير باملالحظة أنه  .األعداء للتجسس على البالد
جتمع على إقرار هذا احلق ملواطنيها املتمتعني جبنسيتها إال أا اختلفت بشأن املتجنسـني مـن   

يف و. رشح هلـا حيث املدة احملددة اليت ميكنهم من خالهلا ممارسة هذا احلق وكذا املهمة املراد الت
ميز بني املرشح لرئاسة اجلمهورية واملرشح للمجالس قد املشرع اجلزائري  هذا اخلصوص جند أن
من الدستور اجلزائري على ضرورة محل املرشـح ملنصـب رئـيس     73النيابية، إذ تنص املادة 

نصـب، أمـا   اجلمهورية اجلنسية اجلزائرية األصلية وبالتايل استبعاد املتجنس من الترشح هلذا امل
بالنسبة للمرشح للمجالس النيابية الوطنية أو احمللية فلم مييز املشرع بني ما إذا كانت أصـلية أو  

علـى   .مكتسبة، ويفهم من ذلك حبق املتجنس باجلنسية اجلزائرية يف الترشح ملثل هذه املناصب
نوات على حني فإن الدستور األمريكي جييز للمتجنس الترشح لس النواب بعد مضي سبع س

جتنسه، ولس الشيوخ بعد مضي تسع سنوات، أما على مستوى رئاسة اجلمهورية فإنه يشترط 
كـذلك جنـد   . ليس فقط التمتع باجلنسية ولكن يكون أكثر من ذلك أن يتمتع جبنسية طبيعية

نفس الشيء يف كلومبيا وبوليفيا حيـث يشـترط مـن املترشـحني ملنصـب الرئاسـة أو       
أن تكون جنسيته بامليالد، أما زامبيا فال ختتلف عن اجلزائر حبيث يشترط من ) نالربملا(السيناتور

  . املترشح ملنصب الرئيس أن يكون مولودا يف زامبيا ومن أبوين زامبيني

نظرا ملا حتمله املناصب العليا يف الدولة من أمهية وخطورة وذلك بـالنظر  : السن -جـ
ب الدساتري والقوانني االنتخابية تشترط سنا معينة سواء إىل املهام واملسؤوليات العظيمة فإن أغل

على  ةيف املرشح ملنصب رئيس اجلمهورية أو املرشح للمجالس النيابية تتناسب والواجبات امللقا
هو مبثابة مؤشر للحكمة والتعقل والتبصـر  يف نظر مشرع أي دولة  عاتقه، واشتراط سن معينة
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مور ذات الصلة بالشؤون العامة والصاحل العام للـبالد،  أللوإدراك وحسن تدبري سياسة البالد 
 40للوضع يف اجلزائر جند أن املشرع قرر سن الترشح بالنسبة ملنصب رئيس اجلمهورية  ةوبالنسب

من الدستور، وهي نفس السـن املقـررة    73سنة كاملة يوم االقتراع  وهذا طبقا لنص املادة 
من قانون االنتخابـات الصـادر بـاألمر     128ادة لعضوية جملس األمة وذلك طبقا ألحكام امل

بدأ ) ص(ويف نظر الكثري من املختصني أن هذه السن هي إقتداء بسن النبوة، فالرسول  97/07
بينما نالحظ أن الكثري من دساتري الدول تنص على هذه .يرتل عليه الوحي إبتدا من هذا العمر

للترشح لعضوية الس الشعيب الوطين فهـي   أما السن املطلوبة. السن السيما إيطاليا وبلجيكا
سـنة لـس    25على حني يف أمريكا فهي حمددة بـ. سنة كاملة يوم االقتراع 28 حمددة بـ
ملاذا حيدد املشرع يف أمريكا سـنا  : سنة لس الشيوخ وهنا يطرح التساؤل التايل 30النواب و

خبصوص منصب رئيس  ي أو اإليطايلأقل من السن اليت يشترطها املشرع اجلزائري أو البلجيك
  .اجلمهورية ومنصب عضو جملس األمة؟

مل يستلزم املشرع اجلزائري توافر هذا الشرط رغـم أمهيـة   : شرط املؤهل العلمي -د
توافره فيمن يسعى للحصول على عضوية االس النيابية أو شغل منصب رئيس اجلمهوريـة،  

ن إالفيلبني تشترط يف املرشح أال يكون أميا، ف رغم أن. وإن كان غري ضروري بالنسبة للناخب
ويالحظ هذا  .موريشيوس تشترط أال يكون املترشح عاجزا عن القراءة واحملادثة باللغة االجنليزية

على أن االجتاه الذي يؤكد على ضرورة توفر املرشح على املؤهل العلمي اختلف حول مستوى 
املشرع حصول املرشح على مؤهل عال يتيح  إىل ضرورة اشتراط )349(التأهيل، إذ ذهب البعض

له إمكانية املشاركة الفعالة يف العمل الربملاين بوعي وفهم حقيقيني، يف حني يـذهب الـبعض   
لظـروف   ةإىل االكتفاء باشتراط مؤهل علمي معني وليس مؤهل عال وهذا مراعا )350(األخر

وبـني هـذه اآلراء رأي    .شـعوا دول العامل الثالث اليت مازالت تعاين من انتشار األمية بني 
                                                             

   .133، ص 1991، دار الثقافة اجلامعية، القاهرة، 2وتأثريه يف احلياة السياسية، طبعة بومنهم عمر حلمي فهمي يف مؤلفه، االنتخا -)349(
.190، ص 1984مصطفى عفيفي، نظامنا االنتخايب يف امليزان مكتبة سعيد رأفت، القاهرة،  -) 350 ) 
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معارض الشتراط شرط املؤهل العلمي يف املرشحني للمجالس النيابية خاصة الربملان على أساس 
أن التشريع ليس عمال فنيا ولكنه عمل سياسي بالدرجة األوىل، والناحية الفنية هـي لترمجـة   

ذا فإنه ليس مطلوبـا أن  مضمون العمل السياسي يف صيغ قانونية حىت يكون قابال للتطبيق وهل
هو جملـس   إمنايكون النواب مجيعهم من رجال القانون فليس الربملان جملس فقهاء أو علماء، و

  . )351(مجاهري الشعب جلميع فئاته وطبقاته واجتاهاته وميوله

وتتمثل يف حالة املرشـح جتـاه   : الشروط املتعلقة بالوضعية القانونية للمرشح: ثانيا
كون مستوفيا شرط اخلدمة العسكرية، وأن يكـون يف وضـعية قانونيـة    القانون وذلك بأن ي

  .صحيحة بالنسبة لقيده بأحد القوائم االنتخابية

يف هـذا   فقد أحال الدستور :فبالنسبة لشرط أداء اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها
عفاء إىل املشرع العادي تنظيم موضوع التجنيد وبيان أحكامه وقواعده وحاالت اإل اخلصوص

صراحة توافر هذا الشرط مبوجـب  أقر  ويفهم من ذلك أن املشرع. من أدائه وحاالت التأجيل
وعليه، فـإن   .97/07من القانون العضوي لالنتخابات  09فقرة  157ومبوجب املادة  93املادة 

املترشح يكتسب هذه الصفة مىت أثبت أداءه للخدمة العسكرية أو إعفائه منها، ومن مث بات من 
املنطقي أن يستدعي للخدمة الوطنية رئيس اجلمهورية أو عضو الربملان خالل فترة الرئاسة  غري

، على اعتبار أن الدفاع أو العهدة النيابية، مما حيول بينه وبني القيام بواجباته وشرف متثيل األمة
اء عن الوطن واجب مقدس وال سبيل للتقاعس عنه أو التفريط فيه، ومن الدول اليت تشترط أد

  .  اخلدمة الوطنية جند فرنسا وبوليفيا

أن يكون اسـم   ةفقد أقر املشرع اجلزائري بإلزامي :أما شرط القيد بالقوائم االنتخابية
املرشح بأحد القوائم االنتخابية وأن الشخص الذي مل جيد امسه يف القائمة االنتخابية ال حيق لـه  

                                                             

د اهللا شحاتة الشقاين، مبدأ اإلشراف القضائي على االقتراع العام، االنتخابات ، نقال عن عب194أمحد بنيين، املرجع السابق، ص  - ) 351(
   .272، 271، ص ص  2005لعربية، القاهرة، الرئاسية  والتشريعية واحمللية، دار النهضة ا
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من الشروط الضرورية ملباشرة احلـق يف  االشتراك يف التصويت والترشح ألن عملية التسجيل 
الترشح وألنه من خالهلا يتحدد الناخب والنائب، وألا أيضا من أهم الضمانات اليت يعرب ـا  

  .األفراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية

باإلضافة إىل الشروط العامة السـابق   :الشروط اخلاصة ملمارسة احلق يف الترشح: ثانيا
التشريعات االنتخابية ومنها املشرع اجلزائري ضرورة توافر شـروط إضـافية    ذكرها تشترط

أخرى سواء يف  املرشح لرئاسة اجلمهورية أو املرشح للمجالس النيابية واليت سوف يتم احلديث 
على أن يتم  .عنها يف املبحث الثالث من هذا الفصل واملتعلق بتطبيقات ممارسة احلق يف الترشح

ث الثاين من هذا الفصل إىل املبادئ اليت حتكم ممارسة احلق يف الترشح وقواعد التعرض يف املبح
  .تنظيمه القانوين

  املبحث الثاين

  وقواعد تنظيمه القانوين بادئ ممارسة احلق يف الترشحم

يف تسيري الشؤون العامة للدولة حيث ارتبط  ديعد الترشح العمود الفقري ملشاركة األفرا
لسياسية والوصول إىل توازن بني احلكومة والشعب عن طريق فتح النظام تطوره بتطور احلرية ا

احلاكم وقبوله التخلي عن بعض املهام لصاحل أفراد الشعب، فتدرجت األنظمة احلاكمة  يف هذا 
تباع ديـن  أ سواء كانت طبقة، عائلة،(املضمار من حصر الترشح يف أعضاء جمموعات ضيقة 

األجدر واألكثر كفاءة وقدرة  فقط، وهذه القدرة ارتبطـت   دفراإىل فسح اال أمام األ )معني
واملؤهل العلمي واالنتماء إىل حزب معني، أو فئة معينة من فئات اتمـع،   غالبا بالنصاب املايل

حينما أصبح احلاكم يستمد سلطته من الشعب مباشرة عـن طريـق    19لكن مع بداية القرن 
وعلى قدم املساواة بني ) تكافؤ الفرص(وأتيحت الفرصة االنتخابات، ترسخ الترشح كحق دائم 

املبادئ اليت حتكم احلق يف الترشـح  أصبحت  مواطين الدولة يف املشاركة السياسية التمثيلية، و
يفتـرض  من أهم املبادئ الـيت  يف مبدأ عمومية الترشيح ومبدأ إلزامية إعالن الترشح واملتمثلة 
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وسيتم التحدث عن  )352(ة والكيانات السياسية على حد سواءمراعاا من قبل اإلدارة االنتخابي
املبادئ اليت حتكم ممارسة احلق يف الترشح يف املطلب األول من هذا املبحث كما سيتم معاجلـة  

 . املطلب الثاينالقواعد املتعلقة بتنظيم الترشيح يف 

  املطلب األول

  الترشح اإلعالن عن مبدأ عمومية وإلزامية

الترشح من أهم املبادئ الدميقراطية اليت تسعى غالبية الدول يف العصر  يعد مبدأ عمومية
احلديث إىل حتقيقه، وتلتزم بتطبيق مضمونه يف مجيع االنتخابات العامة، ويعين أن يفتح بـاب  

وال يفهم من عبارة فـتح   .الترشح أمام أكرب عدد من املرشحني املتنافسني يف املعركة االنتخابية
ه وال يفقد احلق يف الترشح صفة يع أن خيلو حق الترشح من شروط قانونية تنظمالباب أمام اجلم

، ذلك أن )353(العمومية إذا قيد من حيث السن أو اجلنسية أو اجلنس أو القدرة العقلية وغريها
االقتراع العام ذاته نظمه املشرع ببعض الشروط اليت تتفق مع مضمونه ، ومن مث فإنه يصـعب  

على إطالقه على النحو املثايل أو النظري والسبب يف ذلك يعود إىل اعتبارات تطبيق هذا املبدأ 
قانونية وعملية فمن الناحية القانونية جند أن حتديد عدد املترشحني مرتبط دائما بعدد املقاعـد  
النيابية املراد شغلها، ومن مث تعمل الدولة على تقسيم الدوائر االنتخابية على حنو حيقق التـوازن  

عدد السكان وتوزيعهم اجلغرايف وعدد املرشحني للمجالس النيابية املراد متثيلهم لكل دائرة بني 
انتخابية، مما ينعكس على أعداد املرشحني املعروضة أمساؤهم على هيئة الناخبني للقيام بعمليـة  

بـدأ  وهي استثناءات واردة على م أما من الناحية العملية، .)354(املفاضلة واالختيار فيما بينهم
عمومية الترشح مستمدة من الواقع العملي يف االستحقاقات االنتخابية املختلفة ومن املمارسـة  
العملية لالنتخابات ومن بني هذه االستثناءات يف بعض الدول إقصاء األحزاب السياسية لبعض 

                                                             

(352)- www.alsabaah.com/paper.php? Source akbar and mlf= Interpage and sid = 91838. 
  .27ص ،2008 الوردي إبراهيمي، النظام القانوين للجرائم االنتخابية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، -) 353(

.176، 175سابق، ص ص الرجع املأمحد بنيين،  -) 354)  
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 مافرهأعضائها أو األعضاء السابقني يف االس النيابية من قوائم الترشيحات احلزبية، رغم تـو 
على الشروط الكاملة للترشح ، كما حيد من مبدأ عمومية الترشح اشتراط بعض التشـريعات  
االنتخابية على ضرورة حصول املرشح على توقيعات عدد من النواب أو عدد مـن توقيعـات   

ذا كان الترشح حيكمه مبدأ العمومية بفتح باب الترشـح  انطالقا مما سبق، وإ .)355(اهليئة الناخبة
باعتباره حق من حقوق اإلنسان األساسية إال أن االعتبارات العملية والقانونية حتد من  للجميع

ملبدأ إلزامية إعالن الترشح فقد درجت نه بالنسبة إذا كان هذا مبدأ العمومية فإ. هذه العمومية
تقدمي املرشح طلب يعلق فيه عن رغبته  ةخمتلف تشريعات الدول املعاصرة على النص على إلزامي

يف الترشح قبل تاريخ االقتراع بفترة حمددة قانونا، ومن جهة أخرى تلزم اجلهـات اإلداريـة   
بضرورة إعالن الترشيح خالل مدة زمنية حيددها القانون كذلك، تسبق إجراء العملية االنتخابية 

نتيجة رغبة السياسي الراديكـايل اجلنـرال    1899أزمة (والسوابق التارخيية اليت عاشتها فرنسا 
يف ترشيح نفسه يف مجيع الدوائر ليصبح بفوزه فيها سـيد اجلمهـور   " boulanger بوالجني"

اضطرا إىل ضرورة إصدار قوانني انتخابية يطلب فيها من املترشح اإلعالن عن رغبتـه  ) املطلق
  .يف ذلك قبل تاريخ االقتراع بفترة زمنية حيددها القانون

  املطلب الثاين

  للترشحقواعد التنظيم القانوين 

التسليم بعمومية حقوق اإلنسان بوجه عام واحلق يف الترشح بوجه خـاص يعـين أن   
يتمكن األفراد من ممارسته على حنو ال جيوز معه التضحية بغريه من احلقوق واحلريات، ومـن  

وعليه فإن . ذلك مثال أن احلق يف حرية الرأي والتعبري ال جيوز ممارسة اعتداء على احلق يف احلياة
د قيود عليه يف إطار التنظيم جيب أن حيتفظ بالطابع االستثنائي ويكون تقديره يف إطار حالة ورو

وإذا كان الثابت، أن فكرة التقييد االستثنائي للحق يف الترشـح جتـد   . الضرورة اليت تستوجبه
                                                             

.176، ص املرجع نفسه -) 355)  
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أساسها يف خمتلف التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة على حد سواء، فإن تقييده جيب أال 
والطابع االستثنائي يتصل بقواعد االختصاص والتفسـري  . يكون جائزا إال على سبيل االستثناء
. االختصاص التشريعي بوضع قيود على احلق يف الترشح: واليت ميكن حصرها يف النقاط التالية

التفسري الضيق للقواعد الـيت  . ال وجود لعدم صالحية الترشح دون نص من سلطة خمولة قانونا
إضافة إىل ذلك جيب أن يتصل الطابع االستثنائي لسمات عدم . يودا على احلق يف الترشحتضع ق

الصالحية للترشيح بوجوب رجوع التحديدات اليت ترد على عـدم الصـالحية إىل حـاالت    
  .موضوعية وأن يكون هلا مسة شخصية وأن تستمر إىل يوم االنتخاب

شح فإن الدستور اجلزائـري لسـنة   بالنسبة لالختصاص التشريعي بوضع قيود على التر
يقر باختصاص املشرع بتنظيم موضوع االنتخابات السياسية وما حتويه مـن حـق يف    1996
من الدستور، كمـا   123واملادة  103إذ يتم ذلك مبقتضى قوانني عضوية طبقا للمادة . الترشح

ديـد الـبعض   منه واليت حددت شروط الترشح لرئاسة اجلمهورية أحالت يف حت 73جند املادة 
األخر من هذه الشروط إىل القوانني االنتخابية وهو ما نالحظه يف القانون العضوي املتعلق بنظام 

، وعليه فإن كل تنظيم للحق يف الترشح ال يسند إىل قانون 1997االنتخابات الصادر يف مارس 
  .)356( ال قيمة وال اعتبار له

 ميكن افتراضه وإمنا جيب أن يكون أما خبصوص إقرار عدم صالحية الترشح فإن ذلك ال 
اإلقرار مبوجب نص قانوين صريح صادر عن سلطة خمتصة، وتطبيقا لقاعدة ال وجـود لعـدم   

عن الس الدستوري الفرنسـي   1984نوفمرب  07صالحية الترشيح دون نص، صدر قرار يف 
تخابات اجلزئية الـيت  ملقعد الربملان يف االن" Valery Giscard D’estaing"مبناسبة ترشيح السيد 

، وقد انتـهى الـس   "Puy-de Dome"يف الدائرة الثانية ومقرها 1984سبتمرب  23جرت يف 
من الدستور تؤكد على عـدم جـواز    27إذا كانت املادة «الدستوري يف هذه القضية إىل أنه 

                                                             

  .362 ص سابق،الرجع املكة يف احلياة السياسية، داود عبد الرزاق الباز، حق املشار -) 356(

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 207 - 

اجلمع بني عضوية الس الدستوري وعضوية الربملان فإن هذا النص يلـزم صـاحب الشـأن    
ـ  تاوعلى صعيد الترشح لالنتخاب. »باالختيار بني أي منهما ن قـانون  إالرئاسية يف اجلزائر ف

عليـه   نـص ؤكد على ما ي 2007واألمر  2004املعدل واملتمم باألمر  1997نتخابات لعام اال
إذا كان  1954على وجوب إثبات املترشح ملشاركته يف ثورة أول نوفمرب  73الدستور يف املادة 

وبناء على ذلك حرم  السيد حمفوظ حنناح من الترشح لالنتخابـات  . 1942بل يوليو مولودا ق
يقضـي   1999مـارس   11بصدور قرار من الس الدستوري مؤرخ يف  1999الرئاسية لعام 

مربرا ذلك بعدم استيفائه للشرط املنصوص عليه يف املادة . برفض ملفه وعدم صالحيته للترشح
واملتمثل يف تقدمي شهادة تثبـت مشـاركته يف ثـورة أول     07-97من األمر ) 12البند ( 157
وترتيبا على ذلك فإن النص على عدم صالحية الشخص للترشح تتم مبوجب نصوص . نوفمرب

  .   قانونية تصدر عن سلطة عامة

إضافة إىل ما تقدم، فإن القواعد املقيدة للترشح جيب أن تفسر تفسريا ضيقا وبالتايل فإن 
ال ينبغي أن يفسر التفسري  -ومنها احلق يف الترشح-لى ممارسة حق من احلقوق كل قيد يرد ع

ومراعاة ملبدأ مساواة املواطنني أمام القـانون  . ألن كل توسع يؤدي إىل إهدار احلقوق. الواسع
فإن التحديدات اليت ترد على عدم صالحية الترشيح جيب أن تبىن على حاالت موضوعية وأن 

تتعلق بذات الشخص الذي يريد الترشح كما جيب أن تبقى مسـتمرة   تكون هلا صفة شخصية
إىل يوم االنتخاب ألن ذلك يعد من النظام العام والذي ميكن إثارته يف أي حالة تكون عليهـا  

هل كل حتديد يرد علـى عـدم صـالحية    : لكن السؤال الذي يتبادر إىل األذهان. الدعوى
الت موضوعية؟ لإلجابة على هذا السؤال فإنـه  األشخاص للترشح يكون دائما مبنيا على حا

ميكن القول بداية أن الترشح ألي انتخاب يف اجلزائر يدور يف حلقة مغلقة، إذ ال يسمح مـن  
األساس بترشح أفراد يشكلون منافسني حقيقيني ملمثل السلطة، وعلى ذلك فإن رفض ترشحهم 

  .كثر منها قانونية وموضوعيةوعدم صالحيتهم لتمثيل أفراد الشعب يكون مسألة سياسية أ
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  املبحث الثالث

  تطبيقات ممارسة احلق يف الترشح

بالترشح إىل االس الربملانية واـالس احملليـة    ىعندما يكون النظام ملكيا، فإنه يكتف 
وبالتايل فال جمال للحديث عن الترشح إىل رئاسة الدولة وعندما يكون النظام مجهوريا، مكرسا 

الباب أمام املواطنني وإشراكهم يف االختيار احلر ملمثليهم على  فاحتاًوعلى السلطة،  ملبدأ التداول
 سرئاسة اجلمهورية ، والنيابة الربملانية واال ،كافة املستويات، فإن الترشيح يكون على مستوى

  .احمللية

وحدة السلطة ومبدأ تالزم احلـزب مـع    ة، جاء بفكر1963والدستور اجلزائري لعام 
شروط تويل رئاسة اجلمهورية بأن يتم باقتراح املرشح  02فقرة  39حددت املادة حيث ولة الد

وهو ما يعد تزكية للمرشح من طرف حـزب  ) جبهة التحرير الوطين(من قبل احلزب احلاكم 
حسب بعـض   .قبل أن يعرض للشعب لالقتراع عليه) منه 23املادة (الطليعة الوحيد يف الدولة 

إلغاء لقواعد التعددية السياسية اليت تفرض تبين مبدأ الترشح احلر من فيه األمر هذا  نإاحملليني ف
والواقع اجلزائري منذ استقالل البالد يثبت  .أجل انتخاب رئيس اجلمهورية أو غريه من املناصب

ـ    متت رئيس اجلمهورية  عمليات انتخاب أن  دة ـعلى أساس تزكيـة احلـزب احلـاكم ع
ة دون ـس اجلمهوريـب رئيـويل منصـات تـر عمليـائت اجلزـا عرفـكم )357(مرات
  وء ـاللج

  

                                                             

. 1963سبتمرب  15انتخاب أمحد بن بلة مرشح جبهة التحرير الوطين رئيسا للجمهورية يف  -  (357) 
.1976ديسمرب  10انتخاب هواري بومدين ، مرشح الندوة الوطنية إلطارات احلزب رئيسا للجمهورية يف  -  
وأعيد  1979فيفري  07ؤمتر االستثنائي الرابع للحزب واألمني العام للحزب ،رئيسا للجمهورية يف انتخاب الشاذيل بن جديد مرشح امل -

.1988ديسمرب  22ويف  1984جوان  12انتخابه يف    
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  .)358(ة االنتخابـإىل طريق

الذي مكن الشعب اجلزائري من املمارسة الفعلية لبعض احلقوق املفتقـدة   1989لكن دستور 
ألسلوب االنتخايب كطريق للوصول إىل كرسي الرئاسة إثر االنتخابات التعدديـة  أدى إىل تبين ا
بعد اعتماد مبدأ الترشيح احلر والتعددي اليت فاز فيها املرشـح ليـامني    1995ام اليت جرت ع

اليت فاز فيها عبد العزيز  1999أفريل  15زروال رئيسا للجمهورية مث االنتخابات اليت جرت يف 
لفترة رئاسية جديدة ثانيـة   2004أفريل  08بوتفليقة رئيسا للجمهورية الذي أعيد انتخابه يف 

اليت  74بعد أن عدل الدستور السيما املادة  2009د انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة يف كما أعي)359(
كانت تنص على عهدتني وصارت مفتوحة رغم معارضة القوى السياسية وبعض دعاة حقوق 
اإلنسان الذين اعتربوا ذلك تعدي صارخ ملبدأ التداول على السلطة من جهة وتعـدي علـى   

  .حقوق الشعب يف قول كلمته

منذ ذلك التاريخ صارت اجلزائر واحدة من بني الدول العربية اليت تسمح بانتخابـات  و
أما على صعيد االنتخابـات  . تعددية على منصب رئيس اجلمهورية رغم ما يعتريها من شبهات

التشريعية واحمللية واليت تتيح للمواطن فرصة املشاركة يف صناعة القرار من خالل اختيـار ذوي  
ة إلدارة اخلدمات البلدية و الوالئية يف مقر اإلقامة، أو على مستوى وطين، فـإن  الكفاءة واخلرب

                                                             

ومسيت العملية  1965جوان  19احلكم إثر انقالب قاده ضد حكم الرئيس أمحد بن بلة يف ة إىل سد نوصل الرئيس هواري بومدي - )  358(
 بتعيني –اجلمهورية  هيئة مجاعية تتوىل مهام رئيس –كما توىل املرحوم حممد بوضياف رئاسة الس األعلى للدولة .ك بالتصحيح الثوري آنذا
 خى للدولة بتاريعضاء الس األعلتوىل من بعده علي كايف رئاسة الس األعلى للدولة اثر انتخابه من طرف أ.  1992جانفي  14األعلى لألمن بتاريخ الس  من
بعد تعينيه من طرف الس األعلى لألمن باقتراح من  1994جانفي  30بعد اغتيال الرئيس حممد بوضياف كما توىل ليامني زروال رئاسة الدولة يف  1992جويلية  02

ية احلكم وال دميقراطية الترشح وهو نفس كل هذه املمارسات تعرب عن ال دميقراط .1994جانفي 26و 25الندوة الوطنية للمصاحلة اليت عقدت ما بني 
 األمر يف النظم العربية األخرى مما جيعلها تعاين من التخلف السياسي الذي انعكس على جماالت أخرى وشكل لنا ختلفا اقتصاديا واجتماعيا

باملشاركة السياسية وتسيري شؤون الدولة وثقافيا وغريها من أشكال التخلف اليت أضرت حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية السيما تلك املتعلقة 
  .واتمع وأصبح كل شيء تابع ملتبوع واحد هو النظام

   .7ص  ،2007رئيس اجلمهورية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  ببوكرا إدريس، نظام انتخا -)359(
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بواسطة ممثلني  السيادة الوطنية للشعب متارس«: واضح بقوله أن 27يف نص املادة  1963دستور
التحرير الوطين وينتخبون باقتراع عام مباشر وسـري ملـدة    له يف جملس وطين ترشحهم جبهة

  .»مخس سنوات

ينتخب أعضاء الس «: على 128إذ ينص يف املادة  1976س املنوال جاء دستور وبنف
مت القضـاء علـى    1989وملا جاء دسـتور . »ترشيح من قيادة احلزب الشعيب الوطين بناء على

املؤرخ  13- 89االحتكار األحادي بإقرار التعددية احلزبية، وصدور أول قانون لالنتخابات رقم 
وعليه ستكون الدراسـة  . تبىن عليه جزائر التعددية ويصبح الترشح حرال 1989أوت 07يف     

الترشـح  (، مطلـب ثـاين   )الترشح لرئاسة اجلمهورية( مطلب أول : هلذا املبحث مقسمة إىل
  ). لالنتخابات التشريعية واحمللية

  املطلب األول

  الترشح لرئاسة اجلمهورية

نصب الرئاسة يف الدولة يتم بإقرار من مقتضيات األسس الدميقراطية، أن الوصول إىل م
حرية الترشيح لكل املواطنني على أساس من املساواة بينهم يف يئة السبيل لنيل صفة املرشـح  
بناء على طلبهم، غري أن ترك هذه احلرية عامة دون تنظيم هلا أمر له الكـثري مـن املخـاطر    

فسه رغبة يف ذلك دون جدارة، واألضرار اليت تنجم عن سلوك طريق الترشيح لكل من جيد يف ن
ذلك أن منصب رئيس اجلمهورية يعـد   ،ودون استفتاء للشروط اليت تكفل جتنب هذه املخاطر

غري أنه وكما يـرى بعـض   . عليهمن أخطر املناصب نظرا لثقل املركز واألعباء اجلسام امللقاة 
ئري تكشف عـن حـدود   أن القواعد احملددة يف الدستور والقانون االنتخايب اجلزا )360(احملللني

حرية الترشيح من خالل تعمد وضع عدة شروط وحتديد عدة إجراءات من شأا أن جتعل هذه 

                                                             

   . 8 - 7سابق، ص ص الرجع املرئيس اجلمهورية يف اجلزائر منهم سامي مجال الدين وبوكرا إدريس، أنظر يف ذلك نظام انتخاب  - ) 360(
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جوة منها، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن أدوات الرقابـة  رالعملية بعيدة عن حتقيق الغاية امل
الكفيلة بأداء مهامهـا يف   املتاحة للعملية االنتخابية رغم الرغبة املعلنة يف إعطائها كافة الوسائل

إجراء انتخابات شفافة ونزيهة فإا تبقى غري كافية وغري قادرة على ضمان انتخابـات ـذا   
تنظيم شروط اكتساب صفة املرشح احلـر  أال جييز فمن باب أوىل وترتيبا على ذلك  .املستوى

ية حلرية الترشيح، من صفة العموم -يف شأن هذا التنظيم-للمشرع وال يعطيه احلق يف أن ينال 
يف هذا اخلصوص، أن املشرع يف جمال تنظيم احلريات ال يستقل خبلقها  )361( وكما يقول البعض

وما دام األمر  .بل أنه فيما يسنه من قواعد يف شأا ال يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق أصلية
نفسه، فال يعد أي ويف الوقت  .يديكذلك فإن سلطته يف إطار التنظيم ال ميكن أن تبلغ حد التق

ذلك أنه كثريا ما يكـون التنظـيم    .تدخل تشريعي يف جمال احلريات بالضرورة عدوانا عليها
انطالقا من هذا، فإن كـان احلـق يف الترشـح    و .للحقوق معاونا للحرية وضرورة ملمارستها

فإنـه   ملنصب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر حتكمه بعض املبادئ املكرسة حلرية وعمومية الترشيح
هذا مـا  . من جهة أخرى تقيده بعض القيود واليت جاءت على سبيل الشروط املنظمة هلذا احلق

  .سنتوىل دراسته يف الفروع املوالية

  الفرع األول

  املبادئ املكرسة حلرية الترشيح ملنصب الرئاسة يف  اجلزائر

ها موضـع  من أهم املبادئ الدستورية اليت حرص املشرع اجلزائري على إرسائها ووضع
 أكفالة حلريـة الترشـيح، مبـد    ،وااللتزام بتحقيق مضموا يف االنتخابات الرئاسية ، التطبيق

  :وتظهر يف عدة أمور منها )362(املساواة والشفافية وعدم التمييز

                                                             

.360سابق ، ص الرجع ، املحق املشاركة يف احلياة السياسية داود الباز، - ) 361)  
.12سابق، ص الرجع امل ،ب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر، نظام انتخابوكرا إدريس -) 362)  

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 212 - 

فـإن املشـرع    حرية الترشيح ملنصب رئاسة اجلمهورية تأكيدا على: إقامة املترشح -
امة يف اجلزائر وهذا يعين إمكانية الترشيح للمواطنني اجلزائـريني  قيد املترشح باإلقي اجلزائري مل

القانون االنتخايب إذا ما توفرت فيهم الشروط األخرى، كما أن  املقيمني خارج التراب الوطين
لكن رغم مـا يظهـر مـن     .ال يلزم املرشح بتقدمي بطاقة اإلقامة وال يلزمه باإلقامة يف اجلزائر

 الترشح، من خالل السماح للمقيمني خارج التراب الوطين بالـدخول  تكريس ملبدأ املساواة يف
يف املعترك السياسي، فإن املنطق يفترض األخذ بشرط اإلقامة، ألنه ليس من املستحب إعطـاء  
فرصة الترشح لشخص خارج الوطن أو ال يقيم ملدة معينة داخله وهذا ما أخذت به الكثري من 

أمريكا تشترط إقامة املترشح مدة أربعة عشـر سـنة بينمـا     فعلى سبيل املثال جند أن. الدول
كوستريكا فتشترط عشر سنوات من اإلقامة ولكن ليس بالضرورة يف الدائرة االنتخابية الـيت  

أما النرويج فتشترط عشر سنوات ) بالنسبة لالنتخابات النيابية(يريد أن يترشح الشخص عنها 
  .)363(ملترشح مع الشعبكل هذا من أجل ضمان تواصل ا. ولو متقطعة

ال توجد أحكام يف هذا اخلصـوص لـبعض   : املناصب غري املتعارضة مع الترشح -
لألشخاص الذين يزاولـون مهامـا يف   ملنصب رئيس اجلمهورية الفئات حيث يسمح بالترشيح 

أعضاء الس الدسـتوري واـالس    وأمؤسسات الدولة كأعضاء احلكومة أو أعضاء الربملان 
نتخبة، أعضاء االس ذات الطابع االستشاري وكل اهليئات يف الدولة باستثناء حالـة  احمللية امل

من الدستور اجلزائـري،   88الشعور النهائي ملنصب رئيس اجلمهورية املنصوص عليها يف املادة 
حيث ال جيوز ملن يتوىل مهمة رئيس الدولة خالل هذه الفتـرة الترشـيح ملنصـب رئـيس     

وى املؤسسة العسكرية فإنه ال توجد قواعد متنع أي عسكري عامل من وعلى مست .اجلمهورية
 29الترشيح ملنصب رئاسة اجلمهورية وهذا كله تطبيقا ملبدأ املساواة املنصوص عليه يف املـادة  

، بدليل أن املشرع اجلزائري فتح الباب لشخصيات تنتمي إىل أحـزاب  من الدستور 51واملادة 

                                                             

 (363) - Pinto- Duschinsky , Michael , Restrictions on candidacy,http:www . aceproject. Org/main/ English/ 
Pc/ pc07.Htm.P.2. 
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مقـداد   -علي بن فليس(وآخرون شغلوا مناصب حكومية ) اهللاجاب  عبد اهللا -لويزة حنون(
  .ويوسف اخلطيب عن فئة متقاعدي اجليش) سيفي

كل املـواطنني  " :علىتنص   29املادة جند  من الدستور) 51. 29(بالرجوع إىل املادتني 
نس أو سواسية أمام القانون وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو اجل

يتساوى مجيع " :على 51وتنص املادة " الرأي أو أي شرط أو طرف آخر شخصي أو اجتماعي
  ".املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أية شروط غري الشروط اليت حيددها القانون

فكل من يتوفر فيه أو فيها شـروط للترشـح    ،بني املرأة والرجل نالحظه عدم التمييزف
وهذا ما تقره . )364(وأصوهلم العرقية املذهبية ات معينة ميكنه ذلك مهما كانت انتماءامالنتخاب

اليت تعتـرف   02، الفقرة 31النصوص الدولية وخاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 
والعهـد الـدويل اخلـاص    " لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة "

لكل مواطن، دون أي وجـه  "اليت تنص على أن يكون  25ية والسياسية يف املادة باحلقوق املدن
احلقوق التالية اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع ـا دون قيـود غـري    ... من وجوه التمييز 

  :معقولة

  

  .أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية -

تخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باالقتراع العـام وعلـى قـدم    أن ينتخب وين -
  .املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، ويكون ذلك ضامنا للتعبري احلر عن إرادة الناخبني

 .أن تتاح له على قدم املساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة يف البالد -

                                                             

كما ترشحت لالنتخابات التشريعية على رأس قائمة  2004ترشحت لويزة حنون رئيسة حزب العمال يف االنتخابات الرئاسية عام  – )364(
  .والية اجلزائر
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  :على 12اإلنسان والشعوب يف املادة كما ينص امليثاق اإلفريقي حلقوق 

لكل املوطنني احلق يف املشاركة حبرية يف إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة  -
  .أو عن طريق ممثلني يتم اختيارهم حبرية وذلك طبقا ألحكام القانون

   .لكل املواطنني احلق أيضا يف تويل الوظائف العمومية يف بلدهم -

اخلاصة بترقيـة ومحايـة   ) اإلقليمية(الصكوك الدولية و اجلهوية ذه املالحظ أن مجيع ه
طاحمة بـذلك إىل إبـراز   ، اجلزائر منذ االستقالل اوصادقت عليههلا انضمت  ،حقوق اإلنسان

 .الشوط احملقق منذ ذلك التاريخ يف هذا اال 

د حلقهـم  إن ما ميكن استخالصه هو أن املشرع اجلزائري، وضمانا ملمارسة مجيع األفرا
لكن ما فرضه من شـروط  . يف الترشح يف انتخابات دميقراطية، أقر بعض املبادئ اخلادمة لذلك

يف عملية تنظيم احلق يف الترشح قيدته إىل أبعد احلدود يف رأي بعض احملللني وهذا ما نتعرض له 
   .يف الفرع املوايل

  الفرع الثاين

  ورية يف اجلزائرالشروط املقيدة حلرية الترشح ملنصب رئيس اجلمه

رغم ما سعى إليه املشرع اجلزائري من ضمان املساواة بني املواطنني الذين يرغبـون يف  
احلصول على أصوات الناخبني للفوز والوصول إىل مقعد الرئاسة، ورغم ما تبناه مـن تنظـيم   

للترشيح واكتساب هذه الصفة، على أساس أن مهمة النائب أكرب وأدق مـن مهمـة    قانوين
توافر شروط يف النائب أشد من اليت تشترط يف الناخب، فإن بعض احملللـني   تستلزم خب،النا

وسواء الشروط املتعلقة ، يرون أن الشروط املنصوص عليها يف الدستور وكذا قانون االنتخابات
رشح بل هي حد باملرشح ذاته أم بإجراءات الترشيح، ليس من شأا متكني املواطن من حرية امل

ويف هذا األمر قضاء على النظام الدميقراطي احلقيقي الذي يقوم علـى   ،ريةهذه احلام وعائق أم
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أن العـدوان  : ويف هذا اال حيضر قول األستاذ داود الباز .ات تعددية ونزيهة وشريفةبانتخا
على احلرية أو احلق وكذلك النيل منهما كثريا ما يستترا وراء تنظيم أي منهما ويؤيـد هـذا   

عارضة السياسية اليت هي أصال ضعيفة وتتستر وراء ضعفها  ذه الشروط اليت تراهـا  الطرح امل
  .  تعجيزية يف حني أن املشرع ال يراها سوى شروط تنظيمية

وكذا الشروط منه  73ولعل جمموعة الشروط اليت تضمنها الدستور واليت حددا املادة 
علـى حصـر    واملشرع العـادي  س الدستوريتبني اجتاه املؤساليت جاء ا القانون  االنتخايب 

فبالنسبة للشرط  .الترشح على من تتوفر فيهم هذه الشروط وبالتايل استبعاد الفئات األخرى منه
فإن املترشح جيب أن يتمتع باجلنسية األصلية فقط وهذا يعين استبعاد مزدوجي  ،املتعلق باجلنسية

شأن ذوي اجلنسيات املزدوجة اليت يصـعب  وذوي اجلنسية املكتسبة، واإلشكال يثور ب اجلنسية
 .الكافية عن مزدوجي اجلنسـية  تالتحقق منها خاصة وأن مصاحل وزارة العدل ال متتلك البيانا

وهلذا فإن التصريح الشريف  الذي يقدمه املترشح هو الذي ينبغي مراعاته عند فحـص وثـائق   
علـى  ذلك عند البعض  ويربر .ةامللف املتعلقة بعدم اكتساب جنسية أخرى غري جنسيته األصلي

أن حصر املشرع حق الترشح لرئاسة اجلمهورية يف حامل اجلنسية األصلية فقط، يعـد أمـرا   
منطقيا ومعقوال وذلك ألنه كان أقل تشددا من بعض املشرعني لدساتري عربية، مثل الدسـتور  

اسة غري حامـل  بأن يكون املترشح للرئ 40الفقرة األوىل من الفصل يف التونسي الذي يقضي 
جلنسية أخرى ومولود ألب وأم وجد ألب وألم تونسيني، وكلهم تونسيون بـدون انقطـاع،   
وكذا الدستور املصري الذي يشترط يف املرشح لرئاسة اجلمهوريـة أن يكـون مـن أبـوين     

  . )365(مصريني

إذا كانت الشروط السابق ذكرها ال تشكل سوى شروط شكلية، وجوهريـة أحيانـا   
نظم السياسية املختلفة، فإن شرط الوالء للسلطة يبدو أكثـر الشـروط مساسـا    وتأخذ ا ال

                                                             

.188سابق، ص الرجع املأمحد بنيين،  -) 365) 
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باحلقوق واحلريات بل وأكثر الشروط خطرا ألنه غري منصوص عليه يف الدساتري أو القـوانني  
إن هذا الشرط كاف لوحده ملنع الكثري من خوض جتربة املشاركة يف . كما أنه يصعب حتديده

وعليه جيـب  . والدولة وهو الواقع السائد يف كثري من الدول العربية إدارة شؤون األمة واتمع
  .  على مؤسسات حقوق اإلنسان واملدافعني عنها أن يقفوا ضد هذا الوضع

عالوة على ما تقدم فإن اشتراط الدستور اعتناق املترشح للدين  اإلسالمي حيتم  عليـه  
 املتضـمن  97/07من األمـر   157ملادة اإلعالن بأنه مسلم ضمن التصريح بالترشيح بناء على ا

ما هي الوثيقة اليت يتقدم ـا  : قانون االنتخابات، ولكن السؤال الذي يطرحه بعض احملللني هو
املرشح ليثبت إسالمه، ذلك أن اجلزائر وخالفا لبعض البلدان العربية اليت تظهر دين املواطن يف 

أساس أن غالبية الشعب اجلزائري مسلم وهو بطاقة اهلوية فإا ال تفعل ذلك مع مواطنيها على 
وعليه فإنه يفهم من هذا الشـرط  . )366(يشكل كله وحدة متجانسة ال يقوم على أساس طائفي

والذي يعتربه بعض احملللني قيدا على احلرية يف الترشح، أن املشرع الدستوري إمنا يفترض يف أن 
عله ال يقدم على الترشح إن كان املترشح الذي سيعرض ملفه كامال للدراسة والتمحيص سيج

إن اشتراط اإلسالم يتماشى بالتأكيـد مـع   . غري مسلم ولو باالسم وليس بالضرورة املمارسة
شروط اإلمامة ألنه ال يعقل أ يوىل غري مسلم شؤون املسلمني وحىت يف الدول الغربية وعلـى  

مسـاندة   ن الدين يعترب ضـروري لكسـب املترشـح ملنصـب الرئاسـة     إرأسها أمريكا، ف
)endorsment (  القوى الدينية وهذا ما رأيناه يف املترشحني األمريكيني مثل نيلسون وكـارتر

وريغان وكلينتون وجورج بوش األب واالبن مث أخريا باراك أوباما الذي أجرب على نفي التأثري 
طيلـة   الديين اإلسالمي يف تكوين شخصيته مقابل إثباته ملسيحيته وذلك بالتردد على الكنيسة

  . احلملة االنتخابية واىل غاية توليه املنصب الرئاسي

                                                             

.22يس، املرجع السابق، ص بوكرا إدر -) 366) 
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فضال عن ذلك فإن ما يزيد من تقييد حرية الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر 
إلزام الدستور أن يتحقق يف املترشح شرطان يتعلقان باملوقف من ثورة أول نـوفمرب، أحـدمها   

نبغي أن يثبت مشـاركته يف ثـورة أول نـوفمرب    الذي ي 1942خيص املرشح املولود قبل يوليو
وقد عد هذا متييز و إقصاء للمواطنني على أساس عدم ثبوت مشاركتهم يف الثورة وهم . 1954

وكـل  . املواطنني املولودين قبل هذا التاريخ كما أنه يشكل حرمانا لألجيال الشابة من الترشح
كل املـواطنني سواسـية أمـام    «بأن  الذي يقر) 29(هذا يظهر التناقض مع النص الدستوري 

القانون و ال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي 
مناسـبة   1999وتعترب االنتخابات الرئاسية لعـام  » شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ف الس الدستوري الذي إلثارة هذا اإلشكال عند دراسة ملف املترشح حمفوظ حنناح من طر
واألمـر  .  رفض قبول ترشحه لعدم تقدميه شهادة تثبت مشاركته يف ثورة أول نوفمرب ايـدة 

الثاين يتعلق بالشرط اخلاص بأبوي املترشح الذي جيب عليه أن يثبت عدم تورط أبويه يف أعمال 
  .1942إذا كان  ذات املترشح مولود بعد يوليو  1954ضد ثورة أول نوفمرب 

مما تقدم نالحظ أن النظام السياسي اجلزائري ال يزال متمسكا بالبعد الثوري باشـتراط  
سـوى الثوريـون    1962املرجعية الثورية ملنصب رئاسة اجلمهورية الذي مل مير عليـه منـذ   

  .املشاركون يف حرب التحرير

ية يضيف بعض احملللني إىل تلك الشروط املقيدة حلرية الترشيح بعض الشروط الشـكل 
وشبه التعجيزية واملتمثلة يف مكونات ملف الترشيح املتضمن الوثائق املستوفية للشروط الواردة 

من الدستور وكذا قانون االنتخابات، ويف طلب الترشيح وبرنامج املرشح، تقدميه  73يف املادة 
 كل ذلك يشكل عائقا أمام حرية الترشـيح، ). آالف التوقيعات( من طرف ناخبني أو منتخبني

رغم أن البعض اآلخر من احملللني يرون مبعقولية و منطقية هذه الشروط ووجوب استلزامها يف 
، هذا ويرجع احملللون اهلدف من فرض مثل هذه الشروط السعي لوضع قيود كافية متنع حاملترش

) إسالمية وأخـرى علمانيـة  (القوى املعارضة البارزة من الترشيح، وما السماح لقوى حزبية 
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وأن . يف املعترك السياسي إال ألسباب تتعلق بانضواء هذه األحزاب يف اللعبة احلكومية بالدخول
الرئيس املتوقع غالبا ما يقف وراءه حزب حاكم يساند ترشحه، ويستمد احلزب قوته من قـوة  
الرئيس حبيث لو انتقل الرئيس إىل حزب آخر يتحول احلزب اجلديد حلزب حـاكم ويتقهقـر   

جتربة الرئيس زروال وبوتفليقة وانتقال لعبة احلزب احلاكم من .  (مرتبة أقلاحلزب احلاكم إىل 
  .)367( )جهة التحرير إىل التجمع الوطين مث جبهة التحرير مرة أخرى

أن الضوابط اليت جيب أن توضع ملـن يريـد   : إن النتيجة اليت ميكن التأكيد عليها هي
بعض تلك الشروط و أن ما جيب هو ترشيح نفسه ألعلى منصب يف البالد جيب أن تترفع عن 

خضوع املرشح لسلسلة من الفحوصات واالختبارات وإجراء املناظرات وإلقاء احملاضرات أمام 
كمـا  . الشعب لغرض التعرف على قدراته وإمكانياته للتأكد من مالءمته هلذا املنصب الكـبري 

وحىت الصحي للمترشح  جيب أن تركز ضوابط الترشيح للرئاسة على احملتوى األخالقي والعلمي
باإلضافة إىل ذلك فـإن املترشـح   . )368(وليس على انتماءاته احلزبية فقط وهذا ضمانا للنوعية

جيب أال يكون عرضة لإلفالس أو يكون يف حالة إعسار عن تسديد ما عليه من دين وهذا كله 
كما  »والكموال تؤتوا السفهاء أم«: يضمن أال يكون املترشح سفيها وذلك طبقا لقوله تعاىل

أن بعض التشريعات تشترط من املترشح أال يكون حامال لطابع أيديولوجي خطري مثل الدعوة 
و مبعىن آخر أن املترشح ملنصب الرئاسة . إىل حتطيم الدولة، مساندة اإلرهاب، رفض الدميقراطية

   .جيب أن يكون على درجة عالية من حب الوطن والتفاين  يف خدمته

                                                             

:على املوقع» صورية أم حقيقة؟ ...االنتخابات الرئاسية العربية«احمللل السياسي حممد مجال عرفة  -) 367) 
www islmon line.net/ sarvlet/satellite ?c= articleA.  
( 368)-http /www.ahewar./org/debat/ show. Art. asp ? aid= 70763. 
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  املطلب الثاين

  لترشح لالنتخابات التشريعية واحملليةا

أن هناك دولة فيها نظام يسعى إىل حتقيق الدميقراطية دون أن يكون ميكن القول  ال
للمواطنني فيها احلق يف الترشح واالنتخاب يف جمالسها النيابية احمللية والتشريعية، وانطالقا من أن 

ارسة الدميقراطية على املستوى الوطين ن ممإالبلدية هي القاعدة األساسية ملؤسسات الدولة، ف
جيب أن تبدأ مبمارستها على مستوى القاعدة حيث تكون األمور ) االنتخاب والترشح للربملان(

  .أكثر بساطة فيما يتعلق باختيار املرشحني وأكثر التصاقا باحلاجات اليومية للمواطن

واجلدير بالذكر أن  .1967 حتقيقا لذلك أقيمت االس الشعبية البلدية يف اجلزائر عام
سبق له أن نص يف ميثاقه على ضرورة إنشاء جمالس شعبية  1956مؤمتر الصومام املنعقد يف 

وقد كان جناح التجربة وبروز قيادات حملية على صعيد البلديات مشجعا . ينتخبها سكان القرى
لة يف تكوين االس الشعبية على االنتقال إىل املرحلة الثانية على درب حتقيق الالمركزية، واملتمث

  . 1969للواليات وهو ما مت عام 

) 1976(أول انتخابات تشريعية جتري طبقا للدستور اجلديد  1977هذا و يعرف عام   
وطبقا لنظام انتخايب يعطي حزب جبهة التحرير الوطين مسؤولية االختيار األوىل للمرشحني مع 

قعد إىل ثالثة، وسيكون من أهم االجنازات هلذه إضافة جديدة هي زيادة عدد املرشحني لكل م
االنتخابات اعتبار مهمة النائب يف الربملان مهمة وطنية، ويترك يف هذه احلالة القضايا اجلهوية 

  .واحمللية للمجالس البلدية والوالئية

بأن املترشحني  1989إذا لقد متيزت هذه املرحلة من تاريخ اجلزائر والسابقة على دستور   
لف االس النيابية خيضعون الختيار احلزب الواحد اعتمادا على أسس ومبادئ أديولوجية ملخت

 1976-1963وأن االنتخابات التشريعية واحمللية يف ظل دستوري . ودستورية وقانونية خاصة
ليس هلا أي تأثري يف تقرير اختيار املثلني، ألن مبدأ املنافسة يف االقتراع غري متوفر، فاحلزب هو 
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 لكن. )369(لذي خيتار املترشحني وتأيت االنتخابات فيما بعد كإجراء شكلي لتحديد الفائزينا

امليزة الرئيسية ملرحلة تلت املرحلة السابق احلديث عنها هي تغري نظام احلكم من نظام اشتراكي 
 فاسحا اال 1989أحادي إىل نظام دميقراطي تعددي، وتبعا لذلك تغري قانون االنتخابات سنة 

أمام كافة املواطنني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح ملختلف أنواع االنتخابات، 
جوان  12وكان أول امتحان للدميقراطية احلقيقية يف اجلزائر، االنتخابات احمللية التعددية يف 

وسيتم التطرق إىل كل ذلك مركزين على الفترة  1991واالنتخابات التشريعية عام  1990
  . إىل غاية اليوم 1989متدة من امل

  الفرع األول

  التشريعية الترشح لالنتخابات

والذي كان برئاسة   ،1977كان من أهم اجنازات الس الوطين الشعيب املنتخب يف عام 
املرحوم أمحد بيطاط وجممعا لباقة من ااهدين والوزراء السابقني واخلرباء يف جماالت متعددة، 

تشريعي، متكنه من ضمان االنتقال اهلادئ والسلمي والدميقراطي للسلطة، وإىل جانب عمله ال
، )370(باألسلوب نفسه تقريبا 1987مث عام  1982حيث مت جتديد الس الوطين الشعيب عام 

وهذا إن دلَ على شيء فإمنا يدل على أولوية احلزب على الربملان، كما يدل على أن املشاركة 
ائر آنذاك تتفق يف خطوطها مع ما عرفته معظم بلدان العامل الثالث، إذ السياسية اليت عرفتها اجلز

حيث ال يسمح مبعارضة قادرة على  املشاركةمنه إىل  التعبئةأا كانت أقرب إىل مفهوم 
  . مناقشة قرارات النظام السياسي احلاكم وال مسائلته

فيها إىل انتفاضة يف هذا الوقت فإن مالمح األزمة قد الحت يف األفق، انتهى األمر 
شعبية وراءها قوى النظام أعادت صياغة الساحة السياسية يف املرحلة املقبلة، وبدأ العمل إلقرار 

                                                             

( 369)- Mohamed Brahimi ; le Pouvoir en Algérie et ses formes d’expretion institutionnelle, 
(Alger, office des Publications universitaire,1995),P23. 
( 370)- htm.www.Aljazeera.net/in ...élections/...5--20-1  
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تعددية حزبية موجهة ارتكزت أساسا على إرادة فوقية هدفها الرئيسي هو التخلص من نظام 
  . احلزب الواحد واالجتاه حنو نظام التعددية الشكلية

املرشحني للمجالس الوطنية النيابية مير عرب مصفاة جبهة التحرير فبعد أن كان اختيار 
الوطين الستبعاد كل الذين ارتبطوا مبرحلة الوجود االستعماري بشكل أو بآخر، وكذلك 
ولتفادي أصحاب الرتعات اجلهوية واحمللية، إذ اقتصر الترشيح على املرشح الذي يقدمه احلزب 

كار والربامج واألشخاص، والذي هو مسة من مسات احلاكم وغاب فيه التنافس على األف
األنظمة الدميقراطية املبنية على االنتخابات احلرة والرتيهة والشريفة، فقد أصبحت االنتخابات 

وملا كانت مرحلة احلزب الواحد . التشريعية تعددية تسمح ألكرب عدد ممكن من األفراد بالترشح
وص الترشح لالنتخابات التشريعية هو املرحلة املمتدة فإن ما يهمنا يف دراستنا خبص من املاضي

إىل غاية اليوم، هذه املرحلة اليت متيزت بصدور دساتري تتبىن مبادئ املشروعية واحلرية  1989من 
وتبعا لذلك فقد تغري قانون . والفصل بني السلطات والتعددية احلزبية وباملقابل معارضة سياسية

، ومتيز بالنص على 1990مارس  27 خبتاري 90/06ى قانون وعدل مبقتض 1989االنتخاب سنة 
إذ أصبح من حق كافة . وفتح اال للمنافسة السياسية يحرية اجلمعيات ذات الطابع السياس

وقد كانت االنتخابات . املواطنني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الترشح للمجالس النيابية
االسم الواحد باألغلبية على دورين، فاملترشح احلاصل على  التشريعية تتم بطريقة االقتراع على

األغلبية املطلقة يف الدور األول يعترب فائزا، أما إذا مل يتحصل أي مترشح على األغلبية املطلقة 
  .جيري دور ثان يشارك فيه األول والثاين خالل الواحد والعشرون يوما املوالية للدور األول

اليت فاز فيها  1991يف عهد التعددية احلزبية هي انتخابات إن أول انتخابات تشريعية 
مرشحوا اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف الدور األول، ليتم بعد ذلك إيقاف املسار االنتخايب 
وإعالن حالة الطوارئ واحلصار ونتج عن ذلك الكثري ومنها وبعد استتباب الوضع األمين تعديل 
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حظة اليت ميكن تسجيلها خالل هذه املرحلة أن النظام املال .)371(1997قانون االنتخاب سنة
) الس الشعيب الوطين(اجلزائري أصبح يأخذ بنظام السني إذ أنشأ إىل جانب الغرفة األوىل 

ومن مث فإن الشروط اليت أوردها املشرع يف الترشح لالنتخابات ) جملس األمة(غرفة ثانية 
. شعيب الوطين عنها يف انتخابات أعضاء الس األمةالتشريعية ختتلف يف انتخابات الس ال

  . إضافة إىل خضوعهم إىل األحكام املشتركة جلميع االستشارات االنتخابية

فبالنسبة للمرشح للمجلس الشعيب الوطين يشترط فيه أن يستويف الشروط املنصوص 
قتراع، يكون ذا سنة على األقل يوم اال 28، وهي أن يكون بالغا )372(عليها يف شروط الناخب

وأن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو . سنوات على األقل 05جنسية أصلية أو مكتسبة منذ 
اإلعفاء منها ويتم التصريح بالترشح عن طريق إيداع قائمة املترشحني لدى الوالية من طرف 

ترشح املترشح الذي يليه مباشرة يف الترتيب، وتعد قائمة املترشحني لدى الوالية من طرف امل
الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف املترشح الذي يليه مباشرة يف الترتيب، 
وتعد قائمة املترشحني يف استمارة تسلمها اإلدارة وميلؤها ويوقعها كل مترشح، وتودع 

ل الترشيحات وفق نفس األشكال لدى املمثلية  الدبلوماسية أو القنصلية املعنية هلذا الغرض لك
  .دائرة انتخابية

هذا وتقدم كل قائمة مترشحني إما حتت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإما كقائمة 
من ناخيب الدائرة  400ويشترط فيها أن تدعم على األقل بـ ) مستقلون(مترشحني أحرار 

االنتخابية املعنية، فيما خيص كل مقعد مطلوب شغله، ال يسمح ألي ناخب أن يوقع يف أكثر 
أما . يوما كاملة من تاريخ االقتراع 45وينتهي أجل إيداع قوائم املترشحني قبل . ةمن قائم

                                                             

 (371 . املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات 1997/ 06املؤرخ يف  07/ 97عدل مبوجب األمر رقم  -)
سنة كاملة يوم االقتراع، والتمتع باحلقوق املدنية  18على الشروط املطلوبة يف الناخب وهي بلوغ   7و 6و 5تنص املادة   -(372 ) 

ية احملددة يف التشريع املعمول به، وأال يصوت إال من كان مسجال يف قائمة الناخبني بالبلدية اليت والسياسية، وأال يوجد حاالت فقدان األهل
سة حق توطنه، وال يشكل يف القائمة االنتخابية كل من حكم عليه يف اجلناية حكم عليه بعقوبة احلبس يف اجلنح اليت حيكم فيها احلرمان من ممار

  .احملجور عليه هلتحريرية سلوكا مضادا ملصاحل الوطن، وأشهر إفالسه ولريد اعتباراالنتخاب، مث يسلك أثناء الثورة ا
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خبصوص العضوية يف جملس األمة فتجمع بني أسلويب االنتخاب والتعيني واالنتخاب هنا غري 
جيب أن  97/07من األمر رقم  127/128مباشر لثلثي األعضاء، حيث ووفقا ملا ورد يف املادتني 

لعضوية جملس األمة عضوا يف الس الشعيب البلدي أو الوالئي، وأن يكون سن يكون املترشح 
ويالحظ بعض احملللني أن اشتراط االنتماء إىل عضوية . سنة كاملة يوم االقتراع 40املترشح 

االس احمللية للعضوية يف جملس األمة جيعل حق الترشح مقيدا و حمصورا يف فئة معينة دون باقي 
ع مما يبعد الس عن التقاليد الدميقراطية اليت ال تقيد حق الترشح يف طائفة فئات اتم

من قانون االنتخابات للترشح للعضوية يف جملس  128كذلك فإن اشتراط املادة . )373(واحدة
سنة كاملة يوم االقتراع، يعين أن عضو الس الشعيب الوالئي  40األمة ببلوغ العضو املترشح 

سنة فهو غري مقبول للترشح، ويدخل يف طائلة عدم القابلية  40يقل عمره عن أو البلدي الذي 
لالنتخاب لعدم توفر السن القانونية املطلوبة، رغم أن السن املطلوبة يف الترشح النتخابات 

سنة، مما خيلق عدم التوافق بني النصني،  25النائب يف الس الشعيب الوالئي أو البلدي هي 
رشحني النتخابات العضوية يف االس الشعبية الوالئية والبلدية كانت كلهم فعلى فرض أن املت

سنة، ففي هذه احلالة يعد مستحيال حتقيق شرط بلوغ  40ومادون  25أعمارهم تتراوح مابني 
سن األربعني لقبول الترشح لعضوية جملس األمة، لذلك جيب على املشرع استدراك األمر يف 

  .    ت لتاليف أية ثغرة قد تؤدي إىل عدم االستقرار املؤسسات الدستوريةتعديالت قانون االنتخابا

مترشح ينتمون إىل أربعة وعشرون ) 12000(اثين عشر ألف  2007تنافس يف انتخابات 
مليون ناخب وقد كان حيظر على املتنافسني عقد  19تشكيلة سياسية على أصوات حنو 

ترشحني كانوا شبه متأكدين أن األمر حمسوم لكن امل. جتمعات مفتوحة بسبب الوضع األمين
سلفا لصاحل األحزاب املهيمنة على الربملان يف ذلك الوقت، األمر الذي يفقد االقتراع التشريعي 

كان مرشحوا حزب جبهة التحرير . التعددي الثالث يف تاريخ اجلزائر نكهة التنافس الرتيه
إىل أن السلطات أقدمت على إقصاء  أغلبهم من الوزراء يف احلكومة يف مقابل ذلك يشار
واستبعدت قوائم بكاملها من ) 2007(عشرات املترشحني  من سباق هذه االنتخابات 

االستحقاق، وتراوحت املربرات يف هذه االقصاءات بني عدم استيفاء الشروط القانونية 
                                                             

 (373 .  84،87داود الباز، املرجع السابق، ص ص  -)
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جد بعضهم الضرورية يف ملف الترشيح أو مساس بعض األمساء والربامج باألمن العام، أو توا
حتت طائلة املتابعة القضائية، فيما جرى منع عموم أعضاء جبهة اإلنقاذ احملظورة إضافة إىل 

  .)374(التائبني بداعي حظر السياسة على العابثني بالدين

  الفرع الثاين

  الترشح لالنتخابات احمللية

ناعة القرار للمواطن فرصة املشاركة يف ص) والئية -بلدية(انتخابات االس احمللية  تتيح
وهي تعكس . من خالل اختيار ذوي الكفاءة واخلربة إلدارة اخلدمات احمللية يف مقر اإلقامة

 حرصه على مصاحل الوطن وشعوره باملسؤولية املشتركة مع اجلهات الرمسية لتحسني ظروف
األفراد احمللية على كافة املستويات عن طريق أعضاء ممثلني للشعب يفترض فيهم أن يكونوا 

وقد عرفت اجلزائر نظام االس احمللية مع صدور . األدرى واألقرب حلاجات املواطنني احملليني
سنة  ةوتاله قانون الوالي 18/01/1967املؤرخ يف  67/24 أول قانون للبلدية مبوجب األمر رقم

1969.  

ظرا  ونظرا جلسامة املسؤولية اليت ستقع على املترشح هلذه االس احمللية املنتخبة ون
للمهام اليت ستسند إليه مستقبال، فقد اشترط املشرع شروطا وذلك عن طريق فرض الشروط 

  : الشكلية واملوضوعية على النحو التايل

املتضمن  1997مارس  6املؤرخ يف  07-97مل يتعرض األمر رقم : الشروط املوضوعية
ومباشرة وصراحة إىل الشروط  املعدل واملتمم حتديدا القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

املوضوعية الواجب توافرها يف املترشح لعضوية الس الشعيب البلدي أو الوالئي ماعدا شرط 
سنة يوم االقتراع ووجوب إثبات أداء أو اإلعفاء من اخلدمة الوطنية  25السن املتمثل يف بلوغ 

                                                             

( 374)- html-www.20 at. Com /nashrat- 9/5922. 
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اليت يشترطها التشريع  إال أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط األخرى. 93وفقا للمادة 
وهنا نعود إىل األحكام املشتركة خبصوص شروط الترشح جلميع االنتخابات يف . صراحة
وعليه فمن باب أوىل أن تتوفر يف املترشح للمنصب االنتخايب احمللي ما يتوفر يف الناخب . اجلزائر

حدى حاالت فقدان وعدم الوجود يف إ) املدنية والسياسية(من جنسية ومتتع باحلقوق الوطنية 
من قانون االنتخابات السيما منها،  05األهلية لالنتخابات، كما هو منصوص عليها يف املادة 

فيعترب فاقدا لألهلية االنتخابية احملكوم عليه بسبب جناية أو . اإلدانة اجلزائية، عامل الثقة والقصر
االنتخاب طبقا للمادتني  بعقوبة احلبس يف اجلنح اليت  حيكم فيها باحلرمان من ممارسة حق

أما عامل سحب الثقة والقصر فإنه يقتضي استبعاد األشخاص . من قانون العقوبات 14,08
مناهضة الثورة التحريرية، اإلفالس، شريطة عدم رد : الذين ال تتوفر فيهم الثقة بناءا على معايري

  .االعتبار، مث احلجز واحلجر وكذا القيد يف القوائم االنتخابية

املؤرخ  08-07بعد تعديلها باألمر رقم  82فتنص عليها املادة   :الشروط الشكلية أما
وخنتصرها يف اعتماد الترشيح من حزب أو عدة أحزاب مبوجب تدعيم شعيب . 2007يف جويلية 

إىل جانب ما تنص عليه  )375(يتمثل يف تقدمي قائمة حتتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبني
                                                             

الـيت يقتضـيها    ىعن الشروط األخر »فضال« :على مايلي 82تنص املادة إذ  10ص  48ملعلومات أكثر ميكن الرجوع إىل اجلريدة الرمسية رقم -)375(
من هذا القانون مقبولة  صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، وجيب أن تزكـى قائمـة    81القانون، جيب أن تكون القائمة املذكورة يف املادة

  :مترشحني لالنتخابات احمللية

 من األصوات املعـرب ) % 4(التشريعية الثالثة األخرية على أكثر من أربعة يف املائةإما من طرف األحزاب السياسية اليت حتصلت خالل أحد االنتخابات -
صوت معرب عنـه يف  ) 2000(من عدد الواليات على األقل دون أن يقل هذا العدد عن ألفي ) 1+%50(موزعة على مخسني يف املائة زائد واحد  عنها،

  .كل والية

منتخب على األقل يف جمالس شعبية بلدية و والئية ووطنية، موزعني على مخسـني يف  ) 600(على ستمائة  اليت تتوفر ةوأما من طرف األحزاب السياسي -
  .منتخبا يف كل والية) 20(من عدد الواليات على األقل، دون أن يقل هذا العدد عن عشرون ) 1+%50(املائة زائد واحد 

روط املنصوص عليها يف إحدى احلالتني السابقتني، أو حتت رعاية حـزب  يف حالة تقدمي قائمة حتت رعاية حزب سياسي ال تتوفر فيه الش  
  .من توقيعات  الناخبني املسجلني يف الدائرة االنتخابية املعنية )%3(سياسي يشارك ألول مرة يف االنتخابات، جيب أن تدعم القائمة بثالثة يف املائة 

   من توقيعات الناخبني املسجلني يف الدائرة االنتخابية املعنية) %3(ثالثة يف املئة  وعندما  تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة جيب أن حتصل على  
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كاالمتناع عن الترشح يف أكثر من قائمة )من نفس القانون 98-94دة املا(نصوص أخرى 
ويعد . واحدة عرب التراب الوطين وكعدم قبول ترشح شخص مع شخص آخر من أسرة واحدة

غري قابل للترشح األشخاص الذين يدخلون يف خانة عدم القابلية لالنتخاب وهذا حفاظا على 
  .)376(من نفس القانون 100واملادة  98ى ذلك املادة مصداقية العملية االنتخابية كما تؤكد عل

فتربز إىل : التنايف مع الترشح لالنتخابات احملليةوحاالت  التعارض حاالتأما خبصوص 
الوجود بعد اإلعالن عن نتائج االقتراع حيث جيب على بعض األشخاص واملوظفني ممن حيتلون 

التخلي عن عضويتهم بالس الشعيب  مراكز مؤثرة إما االستقالة من مراكزهم الوظيفية أو
وإذا كانت . البلدي أو الوالئي املنتخب حسب ما تفرضه القوانني األساسية اخلاصة م

قد أشارت صراحة إىل  1980لسنة  08-80النصوص السابقة وخاصة قانون االنتخابات رقم 
شارة إىل هذه هذه احلاالت فإن قانون االنتخابات احلايل سكت عن ذلك على الرغم من اإل

                                                                                                                                                                                         

مـن عـدد   ) 1+%50(تكون الدائرة االنتخابية هي الوالية، جيب أن تكون التوقيعات موزعة على مخسني يف املائة زائد واحد  وعندما  
  .من عدد الناخبني املسجلني يف البلدية)%3( املائة البلديات، على أال يقل عدد التوقيعات يف كل بلدية عن ثالثة يف

  .ال ميكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإال تعرض للعقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون

جيب أن تتضـمن  و. جتمع توقيعات الناخبني يف استمارات تقدمها اإلدارة، ويصدق عليها من طرف رئيس الس الشعيب البلدي أو موثق أو حمضر قضائي
  . تسجيل يف القائمة االنتخابيةالاالسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة تعريف  الوطنية أو أية وثيقة رمسية تثبت هوية املوقع وكذا رقم املوقع وكذا رقم 

  .ختصة إقليمياترفع االستمارات املستوفاة الشروط املطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إىل رئيس اللجة اإلدارية االنتخابية امل

غري قابلني لالنتخابات خالل ممارسة وظائفهم وملدة سنة بعد التوقف عن العمل، يعد "اذ  وتتعلق بانتخاب أعضاء الس الشعيب البلدي: 98املادة  - )376(
  //: يف دائرة االختصاص حيث ميارسون أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهم

أعضاء االس التنفيذية للوالية،القضاة،أعضاء اجليش الوطين الشعيب،موظفو أسالك  العامون للواليات،الكتاب  رؤساء الدوائر ، ،ةالوال//  -
 ".األمن،حماسبو األموال البلدية، مسؤولو املصاحل البلدية

ملدة سنة كاملة بعد التوقف عن العمل يعترب غري قابلني لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم و"وتتعلق بانتخاب أعضاء الس الشعيب الوالئي إذ  :100 املادة
  :يف دائرة االختصاص حيث ميارسون أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهم

سالك الوالة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للوالية،  أعضاء االس التنفيذية للواليات، القضاة، أعضاء اجليش الوطين الشعيب، موضفوا أ -
  ."يات، مسؤولو املصاحل الوالئيةاألمن، حماسبوا أموال الوال
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هل هذه الشروط : والسؤال املطروح .08-90من قانون البلدية رقم  31احلاالت يف املادة 
كافية وجاءت على سبيل احلصر أم هي ال تكفي لضمان تقدمي أفضل املترشحني لتقلد املناصب 

كايت والتجسيد االنتخابية املهمة يف البلدية مثال، باعتبارها املستوى احلقيقي ملمارسة احلق املشار
  الدميقراطي، أم ميكن إضافة شروط أخرى تدعيميه وتكميلية؟

إن اجلواب على هذا التساؤل ال جنده رمبا يف النصوص القانونية فقط ولكن كذلك يف 
فبالنسبة للجزائر، اليت تشكل موضوع هذا . املمارسة العملية واليت ختتلف من حالة ألخرى

وص غري كاف لضمان الترشح احلر والرتيه والفعال وذلك البحث، نعترب بأن ما تقدمه النص
  :لألسباب التالية

وهذا إما لكون أم   البالدأن التجربة أثبتت بأن معظم املنتخبني أثبتوا فشلهم يف تسيري -
ملصاحل الذاتية على ا لترجيحعون مبستوى علمي معترب، أو لكون سريم سيئة أو متال يت

 .والئهم احلزيب أو القبلي على والئهم الوطيناملصاحل العامة أو لتغليب 

يف ملفات الفساد والرشاوى وإبرام صفقات  أن التجربة أثبتت تورط الكثري من املنتخبني -
) األميار(وهذا بدليل  إحالة الكثري من رؤساء االس الشعبية البلدية . خارج القانون

 .على احملاكم الوطنية

من املنتخبني جبرائم سوء التسيري وجتاوز السلطة، لذا فإن أن التجربة أثبتت إدانة الكثري  -
الشروط الشكلية واملوضوعية املذكورة، واليت كان اهلدف منها التحكم يف عمليات 
التنظيم وانتقاء أحسن املترشحني كفاءة وأنسبهم أخالقا وأكثرهم والءا للوطن مل تربهن 

 . على ذلك

تدعيم قائمة الشروط بإضافة الشرط املتعلق  وعليه فإنه يتوجب على املشرع اجلزائري
بأخالق وسلوك املترشح ومتتعه بالشخصية القوية واملستقلة واملؤمنة بالصاحل العام وليس 

ولكن لن يتسىن ذلك إال بتنشئة سياسية جديدة . الشخصية االنتهازية واملوالية للسلطة والقبلية
وبإعالن النظام احلرب على كل املظاهر . ةأساسها اإلميان بروح املسؤولية وحب الوطن من جه

واملمارسات السياسية والقانونية السلبية من جهة ثانية كما حدث مؤخرا يف انتخابات الغرفة 
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. حيث كان للمال وليس الكفاءة والعلم وجتربة التسيري الدور احلاسم يف توجيه االقتراعالثانية 
البقارة "من قبيل انتخابات  ومضحكة حىت أن بعض الصحف عنونت أخبارها بأخبار مؤسفة

 ."ميني يشرعون لألمةأممثلني "أو " والشكارة

يف األخري، إذا كانت الدميقراطية جتمع بني العلم واملال واألخالق، فإن ذلك أثبت جناعة 
املنظومة االنتخابية إىل حد بعيد يف النظم الغربية ومسح للكفاءات الرتيهة تقلد املسؤوليات 

وعليه جيب على النظام يف . تكليف وليس جمرد تشريف كما هو احلال يف اجلزائرباعتبارها 
اجلزائر، إن أراد تبين احلكم الدميقراطي أن يتكيف مع متطلبات الدميقراطية وأن يغري مفهومه 

وأن ينفتح على الكفاءات الوطنية وهي كثرية واليت تريد خدمة الوطن وليس خدمة  ةللمسؤولي
كما أن هذه الكفاءات املستعدة لتحمل املسؤولية . حزاا أو قبليتها أو السلطةنفسها أو خدمة أ

إن املواطنة تتناىف مع املمارسات . تعبري عن املواطنة احلقة عن طريق االنتخاب أو التعيني، هو
إن . القبلية واحلزبية الضيقة واملشوهة كما تتناىف مع التظاهر بالوالء للسلطة والعمل ضدها

وهذا احلق ال يظهر إال من خالل . ة أصبحت حقا سياسيا مثل احلقوق السياسية األخرىاملواطن
االقتراع والترشح واملشاركة يف إدارة شؤون األمة واتمع يف جو دميقراطي شفاف ونزيه 

    .  أدناه كما هو مبني يف املخطط. وتنافسي
   

ةالحق في الدیمقراطی  
 

 حق المواطنة

 رةاإدحق املشاركة يف  حق الترشح حق االقتراع
 شؤون األمة
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  خمطط من تصميم الباحثة
اليت يتضمنها مترابطة وهي جمتمعة تؤدي إىل  إن هذا الرسم يؤكد على أن احلقوق

واحلق يف الدميقراطية يتحول إىل ضمانة حلقوق أخرى كما مت ذكر . ةضمان احلق يف الدميقراطي
باإلضافة إىل ذلك فإن احلق يف الدميقراطية يدعم فرص املشاركة . ذلك فيما سبق من دراسة

جبانب عوامل ) حملية ،تشريعية، رئاسية(  القوية يف االستحقاقات الوطنية بأنواعها املختلفة
  . أخرى مثل نوعية املترشحني وحسن سريم، ومدى جدية العملية االنتخابية

قد هيمن على ذهنية  ىن فكرة احلسم املسبق لالنتخابات لصاحل جهة دون األخرإ
ية التعددية اليت إن االنتخابات التشريع. الناخب اجلزائري مما جيعله ال يبايل بالعملية لالنتخابية

واليت شاا تزوير شامل قد رمست صورة قامتة يف ذهن اإلنسان اجلزائري  1997حدثت سنة 
وجعلته ال يؤمن بالعملية االنتخابية وبالتايل يكون قد ختلى عن ممارسة أحد حقوقه السياسية 

م هذا احلق مل يعد األساسية واهلامة وهو احلق يف التصويت مادام هذا احلق ال يتمتع حبماية ومادا
ولو كانت السلطة جادة يف مسعاها الدميقراطي لكشفت عن تقرير اللجنة بكل . له فعالية

شفافية ولعاقبت من تسبب يف التزوير، وأعادت االنتخابات حىت تعيد األمل للمواطن يف حقه 
  .ويف محاية إرادته

ا الكثري لتقدمه وماذا يف ظل كل تلك املثبطات فماذا ميكن أن تفعله السلطة وهل لديه 
عن دور اتمع املدين السيما األحزاب السياسية؟ يبدو أن السلطة ال تريد سوى تقدمي 

أزمة العملية (مسكنات أكثر من معاجلة الداء، وهي تركز يف هذا على معاجلة مظاهر األزمة 
ذه السلطة تفكر يف وليس دراسة جادة ألسباا بدليل أن ه) االنتخابية وأزمة املشاركة السياسية

إعادة النظر يف قانون االنتخابات على حنو يسمح بانتخاب رؤساء االس الشعبية البلدية من 
فبدال من إلغاء نظام التصويت . قبل نظرائهم وليس على أساس ما حتصلوا عليه من أصوات

ة وهذا قد يثري بالقائمة الذي خيدم األوائل طبعا، فإن السلطة تلجأ إىل عملية انتخابية مزدوج
الكثري من املشاكل خاصة عندما يفشل رأس القائمة يف االنتخاب الضيق وهنا يفتح اال، رمبا، 
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 أمام املال أو النفوذ أو اجلاه، واستثناء أمام الكفاءة لتحديد من سيتوىل رئاسة طاقم التسيري
ة ومنها جريدة اخلرب يؤكد إن هذا الطرح اجلديد الذي تناولته الصحافة الوطنية اليومي.  احمللي

وأول رد على هذه  )377(على أمر أساسي وهو إجياد توازن بني سلطة املنتخبني وسلطة الدولة
الفكرة جاء من أحد أعضاء حترير جريدة اخلرب السيد م ايوانو غان الذي تساءل عن املقصود 

   .»الس له صالحيات والدولة هلا صالحيات«بالعبارة 

التجديد لثلثي أعضاء جملس األمة األخرية أفرزت لنا نتائج طغى عليها كما أن انتخابات 
املال وغابت عنها الكفاءة العلمية كما غاب االنضباط احلزيب لدرجة أن من ترشحوا هم خارج 

وحسب جريدة اخلرب األسبوعي أن بعض املترشحني ترشحوا للهروب من املالحقات . أحزام
إن هذه االنتخابات . ل العام العتقادهم أنه األقرب واألضمنالقضائية أو االغتراف من املا

توحي بأننا سنكون أمام مراجعة الشروط الشكلية واملوضوعية للمترشح كما توحي بأن املال 
أصبح يغطي على املعايري األخرى كالعلم واألخالق واالنضباط احلزيب وكذلك ايار مفهوم 

إىل إضعاف الثقة أكثر لدى الناخب وهذا فيه مساس  الثقافة السياسية مما يؤدي يف النهاية
 .جوهري باحلق يف املشاركة بصفة عامة واحلق يف االقتراع أو التصويت بصفة خاصة

                                                             

  . 4 ص ،11/09/2010سيتم انتخام من قبل أعضاء االس، وليس على أساس رأس القائمة، اخلميس  جريدة اخلرب األميار -)377(
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  :خـامتـة
إن صيانة احلقوق واحلريات أصبحت اليوم من السمات البارزة واملميزة لألنظمة 

لكي تتدعم املسرية الدميقراطية يف أي و. الدميقراطية ومعيارا حقيقيا لقياس مدى  دستوريتها
نظام جيب أال تكتفي الدول بتضمني دساتريها وقوانينها أحكاما صرحية تكفل محاية حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية، وإمنا جيب أن تتخذ من اخلطوات ما هو أبعد من جمرد الضمانات إذ 

مي وسائل ضغط مادية ومعنوية البد أن يعرف العمل على املستوى الوطين احلكومي وغري حكو
 .وقانونية هي ما يعرف باآلليات، يلجأ إليها حلمل الدولة على محاية حقوق اإلنسان وترقيتها

فإن البحث يف موضوع آليات محاية حقوق اإلنسان وعلى وجه اخلصوص يف املنظومة  ،لذلك
اة العامة وحقوقها من خالل القانونية اجلزائرية وإتباعها بدراسة حول املشاركة السياسية يف احلي

حيث . احلق يف التجمع واحلق يف الترشح، يعد حبثا حموريا يف الدراسات الدستورية املعمقة
يكشف عن أرضية وطنية فعلية حلماية حقوق اإلنسان واملواطن اجلزائري، هذه احلماية اليت هي 

  .اهوادات الدولية يف هذا االلمساعي وامتداد طبيعي وحتمي ل
ومن بينها النظام السياسـي   ،فمنذ عدة عقود، وصفت النظم السياسية الوطنية العربية

بأا تفتقر إىل التشريعات الضامنة للحقوق اإلنسانية األساسية من جهة وضعف مـا   ،اجلزائري
جـل تـوفري   أهو موجود من آليات مؤسسية مما أدى إىل إنشاء آليات جديدة ومتعددة  مـن  

) إجرائية ومؤسساتية (حقوق واحلريات وهذه اآلليات تنوعت بني احلكومية احلماية األفضل لل
  ).تية هي األخرىاإجرائية ومؤسس(كومية احلوغري 

ووفقا مليثاق األمم املتحدة وجلميع الصكوك الدولية املتعلقة  ،وأصبحت الدولة بعد ذلك
زاماا املتعلقة بتعزيز ومحايـة  ملزمة بالوفاء بالت ،حبقوق اإلنسان بعد التصديق أو االنضمام إليها
وذلك باختاذ كافة التدابري التشريعية واإلداريـة  . مجيع احلقوق واحلريات األساسية ذات الصلة
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تعمل إنشاء وغريها من التدابري الالزمة و الفعالة السيما 

اتمع املدين خاصة تلك الناشـطة  وكذا تشجيع ظهور مؤسسات  )1991(وفقا ملبادئ باريس
والشك أن هذه اجلهود تساهم يف حتقيـق  . يف جمال حقوق اإلنسان  لضمان تنفيذها ومحايتها

. االستقرار الالزم إلقامة عالقات سلمية وودية سواء فيما بني األفراد أو بني األفراد والسـلطة 
هلياكـل واألجهـزة املكونـة    وقد وجدت األمم املتحدة يف هذه املؤسسات الوطنية ومجيـع ا 
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للمجتمع لرصد وتنفيذ ومن مث محاية وترقية حقوق املواطنني وحريام األداة الفعالة لتحقيـق  
اليت تتوىل ) ICC(مما شجعها الحقا على إنشاء جلنة التنسيق الدولية  التمكني واالنتفاع احلقيقيني

تعزيز ومحاية أكثر حلقوق اإلنسان  تبادل اخلربات واللقاءات فيما بني املؤسسات الوطنية بغرض
  .على مستوى كل دولة

ولعل األسباب اليت دفعت باجلزائر إىل إجياد آليات مؤسساتية وأخرى إجرائية تتطـابق   
معايري إنشائها مع دعوة هيئة األمم املتحدة إىل خلق مثل هذه املؤسسات اليت تتكفـل حبمايـة   

  :فيما يليتتمثل وترقية حقوق اإلنسان 
تقال من نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية احلزبية، وتصفية ما جنم عن احلزب االن -

 .الواحد من فساد وتفسخ يف البنيات االجتماعية

وما حلقها من انتهاك للحقوق وقمع  1988تأزم األوضاع الداخلية منذ حوادث أكتوبر  -
حقبة التسعينيات من القرن  إذ عانت اجلزائر من األزمة األمنية اليت مرت ا خالل. احلريات

املاضي واليت كانت حقا حقبة للتجاوزات واالنتهاكات الكربى حلقوق اإلنسان مما جعل 
أكرب حلقوق اإلنسان، من خالل جممل السياسات اليت تلتقي عند نقطة  االسلطة تويل اهتمام

فإنه حقيقة أدخل ورغم ما يف قانون املصاحلة من عيوب  .2006املصاحلة الوطنية املتبناة عام 
اجلزائر يف مرحلة أكثر أمنا واستقرارا وأكثر شفافية بدليل الشروع يف سياسة الكشف عن بؤر 

و مادام الفساد هو شكل من أشكال  .ألمنيةاالفساد وحماربتها واليت ترعرعت خالل احلقبة 
 .انتهاك حقوق اإلنسان فإن حماربة هذه اآلفة هو تعزيز لدولة احلق والقانون

لضغوط اخلارجية واخلوف من التدخل اخلارجي وحماولة إجياد نوع من احلصانة ا  -
فضغط اتمع الدويل على اجلزائر من أجل إعادة النظر يف سياستها حنو حقوق  .الداخلية
املعلن عنها يف املواثيق ) أي على مستوى إعمال احلقوق(السيما على املستوى العملي  ،اإلنسان

حتم على اجلزائر اإلسراع يف إنشاء اآلليات  ،ذلك يف القوانني الداخليةالدولية املختلفة وك
املؤسساتية ممثلة يف املرصد مث اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان من جهة 

املنظومة القانونية خبصوص حقوق اإلنسان السيما قانون االنتخابات لعام والشروع يف تطوير 
. 2008لطة عن نيتها يف توسيع املشاركة السياسية يف تعديل الدستور لسنة وإعالن الس 1997

لألشخاص احملرومني من  لذلك شرعت اجلزائر يف إصالح جهاز العدالة وإعطاء أمهية خاصة
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احلرية وحتسني الظروف املادية للقاضي حىت يبتعد عن الرشوة اليت هي أحد أهم أشكال 
أحد الضمانات األساسية حلقوق اإلنسان لذا، فإن الدراسة فإقامة دولة القانون هو . الفساد

أثبتت أن اجلزائر عملت على توفري الضمانات املختلفة حلقوق اإلنسان مع إنشاء اآلليات اليت 
 .تتوىل تعزيز ومحاية هذه احلقوق

املصادقة أو االنضمام إىل الصكوك الدولة املتعلقة حبقوق اإلنسان السيما العهد الدويل  -
وق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق به والعهد الدويل للحقوق االقتصادية للحق

وكذا االنضمام إىل اتفاقية حترمي التمييز ضد املرأة  12/09/1989واالجتماعية والثقافية بتاريخ 
قة وكذا املصاد) 12/09/1989(واملصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب  )22/05/1996(بتاريخ 

  ).16/04/1993(على اتفاقية حقوق الطفل 
إن عمل املصادقة أو االنضمام يعربان عن نية اجلزائر يف حتمل مسؤولياا الوطنية والدولية  

آلليات اليت تتوىل العمل على محاية وترقية هذه احلقوق، لذلك لوبالتايل كان لزاما تطويرها 
السهر على احترام وجتسيد احلقوق املدنية  أنشأت الوزارة املنتدبة حلقوق اإلنسان لتتوىل

  . والسياسية مث استبدلت باملرصد مث اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان كما رأيناه
بأمهية ) السلطة(ما ميكن استنتاجه أن هذه األسباب ال ترقى إىل درجة إميان الدولة 

غري احلريات يف اجلزائر تعاين من احلماية احلقوق األساسية لألفراد، مما جعل مسألة احلقوق و
الفعالة رغم اجلهود الظاهرية املبذولة بدليل أن اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق 
اإلنسان تعرضت إىل الترتيل من درجة االعتماد مما دفع بالسلطة إىل القيام مببادرة تصحيح 

طلبات اتمع الدويل ممثال يف جملس األمم املتحدة الوضع القانوين هلذه اللجنة استجابة إىل مت
مت التوصل إىل  ووفقا ملا مت تناوله من مواضيع من ثنايا هذا البحث. حلقوق اإلنسان

 :االستنتاجات التالية

واللتني كثريا ما تتدخالن مع بعضهما البعض،  آلليات بأنواعها عن الضماناتختتلف ا -
فالضمانات عبارة عن مبادئ كربى يتم النص . واحد األخرولكنهما يعمالن يف اجتاه يكمل ال

مثل مبدأ الفصل بني السلطات، مبدأ مسو الدستور، مبدأ سيادة . عليها يف الدستور عادة
أما . أي أا توجيهات عليا للنظام وعالمات حول طبيعته. القانون، مبدأ استقالل القضاء
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ت الربملانية واألجهزة اإلعالمية واملنظمات املعنية اآلليات فهي نظم إجرائية أو مؤسساتية كاآلليا
 . حبقوق اإلنسان

خمتلف  أن مسؤولية محاية حقوق اإلنسان تقع على عاتق احلكومة بالدرجة األوىل عرب -
واليت تلعب  .خمتلف اآلليات اإلجرائية ضمناملؤسسات واملنظمات واألجهزة املكونة للمجتمع و

     . يانة ومحاية وإشاعة هذه احلقوقرا مهمة  وبناءة يف صاكلها أدو

أن اجلزائر كباقي دول العامل هلا منظومة قانونية، تتوىل كفالة احلقوق واحلريات من  -
حىت وإن مل ترق هذه املنظومة إىل مستوى  قريناا  .خالل ما أنشأته من مؤسسات وأجهزة

أخرى فإن هذه  هذا من جهة ومن جهة خاصة الدول الغربية ،املوجودة يف بعض الدول
دعم سيادة القانون اللذان ميثالن ضامنتني أساسيتني تعلى حتقيق الدميقراطية و املنظومة تعمل

  .لترقية ومحاية حقوق اإلنسان كما هو احلال يف النظم الغربية املتطورة
اليت هي كباقي املنظومات الوطنية والدولية  ،الوطنية اجلزائرية القانونية املنظومة إن
حقوقا مقدسة ومترابطة وال تقبل التجزئة وال ميكن فصل حقوق اإلنسان  اعتربت األخرى

لسياسية عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال أسبقية ألي من هذه وا احلقوق املدنية
وهذا متايشا مع . احلقوق على احلقوق األخرى، ومن مث ال يسمح مبمارسة البعض دون اآلخر

" اجليلنة–عرب "التنمية اإلنسانية املستدامة الذي يتجاوز اجليلنة من خالل مفهوم مبدأ احلق يف 
الذي يقوم على إلغاء التصنيفات واألخذ مببدأ الربط بني حقوق األجيال القائمة واألجيال 

  .املستقبلية
دورا هاما يف تعزيز ومحاية مجيع ميكن أن تؤدي أن املنظمات الوطنية غري احلكومية  -

يتعني تشجيعها  نسان واحلريات األساسية على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل مماحقوق اإل
غري أن هذه املنظمات غري  .زيادة وعي اجلمهور بقضايا حقوق اإلنسانعلى ذلك من أجل 
تتمتع ذه املكانة يف اجلزائر مما جعل التنسيق يكون ضعيفا أو يف الواقع احلكومية ال جندها 

 .هذه املنظمات واملؤسسات الرمسيةمفقودا بني 
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أن العالقة اليت تربط الدولة اجلزائرية مع منظومة األمم املتحدة و املنظمات غري احلكومية  -
التأثري والتأثر وهذا من أجل يئة الظروف  طابعها هي عالقة تفاعلية مستمرة) الوطنية والدولية(

  . الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان املواتية على الصعيد الوطين والدويل لضمان التمتع
أن الدميقراطية احلقيقية تقوم على املشاركة يف اختاذ القرار واملشاركة ال تنحصر فقط يف  -

، تتم كل أربع أو مخس سنوات، إمنا املشاركة الفعلية تتطلب )مناسباتية( عملية تصويت دورية
وأي نظام يعيش يف ظروف  .اراتتعدد املواقع واملستويات اليت تتخذ فيها أومن خالهلا القر

غياب املشاركة السياسية، سيواجه حالة من االفتقار إىل الشرعية ومن مث مييل إىل عدم اخلضوع 
للقواعد الدستورية والقانونية، ويعمل على إفراغ التشريعات واملؤسسات املنبثقة عنها من كل 

ية توضع لتغطية ممارسة احلاكم وثيقة شكلجمرد حىت أن الدستور يتحول فيه إىل  حمتوى حقيقي
 .وإضفاء الشرعية عليه ولذلك فمن السهل إقراره، ومن السهل تغيريه ومن السهل خرقه

انطالقا من القيم الوطنية ومن  أن املشرع ميلك سلطة تنظيم احلقوق واحلريات -
أو مباشرة  األولويات الداخلية أساسا مث أولويات اتمع الدويل فمثال ممارسة احلقوق النقابية

احلقوق السياسية إمنا تتم ضمن الظروف الوطنية وختضع للسلطة التقديرية للدولة وفهمها هلذه  
لكن سلطة املالئمة قد تتحول إىل قيد على ممارسة . احلقوق ورغبتها يف جتسيدها مبا تراه مالئما

مما يفتح باب هذه احلقوق، كما تتحول إىل عائق يف وجه املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان 
وبناء على هذه النتائج املتوصل . االنتقادات أو حىت التهديد بالتدخل الدويل يف الشؤون الداخلية

 :إليها نقترح ما يلي

سواء احلكومية أو غري احلكومية أن تقوم احلكومة بدعم وتشجيع ومنح هذه األجهزة  -
  .  قوق اإلنسانحلوأجدى  كل أسباب النجاح يف مهامها من أجل حتقيق محاية أفعل

جيب أن تتمتع املنظمات غري احلكومية حبرية تنفيذ نشاطاا اخلاصة حبقوق اإلنسان ويتم  -
  . ذلك مبا تتمتع به من استقالل حقيقي يف مواجهة الدولة

أن يكون هناك ارتباط و تواصل وحوار وتعاون بني احلكومة ومجيع األجهزة الرمسية  -
نظمات غري احلكومية وأعضائها املهتمني حقا مبجال حقوق املعنية حبقوق اإلنسان وبني امل
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و إال فإننا نكون بصدد خرق أحد األهداف األساسية ملبادئ باريس واملتعلقة بضرورة  .اإلنسان
  .   تدعيم التعاون والتنسيق بني املؤسسات الوطنية احلكومية وغري احلكومية

يف مجيع اهلياكل واألجهزة اليت تلعب على احلكومة تعزيز اآلليات املؤسساتية اليت تربز  -
خاصة اآلليات الربملانية واآلليات الرقابية كالس  ،دورا يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها

متاشيا مع  باالستقاللية احلقيقية وتعدد العضوية لضمان كفاءا الكاملة يف هذا االالدستوري، 
حلقوق اإلنسان حىت يكون هلذه املؤسسات القدرة مبادئ باريس وتعليمات املفوضية السامية 

كما أن هذه املؤسسات . على املشاركة يف أعمال جملس األمم املتحدة وجلنة التنسيق الدولية
حتتاج إىل تعزيز من حيث تركيبتها وصالحياا لترقى حقا مبستوى احلقوق واحلريات ولنا يف 

إنشاء  جلنة حكومية استشارية تتألف من مثال النرويج منوذجا جيدا، فهذه الدولة مسحت ب
أعضاء من الربملان من خمتلف األحزاب السياسية وممثلني من وزارات احلكومة ومنظمات غري 
حكومية وباحثني يف ميدان حقوق اإلنسان، ومن بني مهام اللجنة إمكانية التعليق على مشاريع 

 .تتيح فرص تبادل اآلراءوهي . التقارير املقدمة إىل جلان حقوق اإلنسان الدولية

جيب أال تكتفي السلطات العامة فقط بالسماح بإنشاء اجلمعيات من خالل االعتراف  -
بل من الواجب عليها أن تشجع إنشاءها وتشجع ممارستها ألنشطتها ملا تلعبه  باحلق يف التجمع،

ة الفرد وملا تلعبه من دور يف بناء شخصي. من دور فعال قصد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 . وتنمية قدراته

يصل إىل حد إهدار احلرية أو االنتقاص منها وجوب عدم التوسع يف مبدأ القيود حبيث  -
وهذا ما ملسناه . ألنه إذا كان ال وجود للحرية املطلقة فإن التقييد أيضا جيب أال يكون مطلقا

املتعلق  89/28املعدل واملتمم للقانون  91/19حينما عمد املشرع اجلزائري بالقانون 
باالجتماعات واملظاهرات العمومية إىل تقييد حق األفراد يف املمارسة باشتراط انعقاد االجتماع 

من خالل و) 02تعديل املادة(العام يف مكان مغلق بعد أن كان يتم انعقاده يف مكان مفتوح 
اشتراط احلصول على ترخيص بعد ما كان يشترط فقط جمرد التصريح ملمارسة احلق يف 

 . التظاهر

وجوب اعتبار إقامة احلكم الدميقراطي مبثابة حق من احلقوق األساسية وليس جمرد شعار  -
. وعندما يتم ذلك، فإن احلقوق األخرى سيكون هلا معىن. أو واجهة أو حىت أسلوب للحكم
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فاحلق يف الدميقراطية، وكما جاء يف العديد من الوثائق والنصوص الدولية أصبح حقا غري قابل 
 . مساومة كما أصبح القاطرة اليت تدفع احلقوق األخرى قدمالل

أخريا، وليس أخرا فإنه بدون حدوث حتول دميقراطي حقيقي وجوهري لن يكون هناك  -
وهنا تربز . جتسيد حقيقي للحقوق واحلريات حىت ولو أنشأت آليات إضافية حلقوق اإلنسان

كم الدميقراطي من جهة ثانية وهذا ما العالقة بني مفهومي الضمانات واآلليات من جهة، واحل
  .     رأيناه عرب مراحل الدراسة
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  باللغة العربية: أوال

  :املؤلفات       

الضمانات القانونية الدولية والوطنية حلماية حقوق . أبو اخلري أمحد عطية عمر -1
  ). 2004النهضة العربية، القاهرة،  ر، داالطبعة األوىل.( اإلنسان

احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة . و الوفاءأمحد أب -2
  ).2000النهضة العربية، القاهرة،  رالطبعة األوىل، دا. (املتخصصة توالوكاال

املكتب العلمي . (حبوث اجلمعيات األهلية يف الوطن العريب.  أمحد حافظ دياب -3
 ).1998للنشر والتوزيع، طبعة 

الطبعة . (يف النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة  -حقوق اإلنسان. يأمحد الرشيد -4
 ).2003األوىل، مكتبة الشروق الدولية، جامعة القاهرة،

طبعة .(حقوق اإلنسان يف الوطن العريب. عدنان السيد حسني -أمحد الرشيدي -5
 ).2002أوىل، دار الفكر املعاصر، لبنان،

مصادره وتطبيقاته الوطنية  - نسانقانون حقوق اإل. الشافعي حممد بشري -6
 ).2004الطبعة الثالثة، منشأة املعارف اإلسكندرية، ( - والدولية

. حقوق اإلنسان من منظور عصري. ترمجة حممد أمحد املغريب. أنتوين ووديويس -7
 ).2007دار الفجر للنشر والتوزيع، (

طبعة األوىل، دار الفكر ال. (النظام القانوين للجرائم االنتخابية. الوردي إبراهيمي -8
 ).2008اجلامعي، اإلسكندرية، 
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مركز دراسات الوحدة . (حقوق اإلنسان مدخل إىل وعي حقوقي. أمري موسى -9
 ).1994العربية، لبنان

اجلزء الثالث، ديوان .(الوايف يف شرح القانون الدستوري. أوصديق فوزي -10
 ).1994املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

املطبوعات  نديوا. (نظام انتخاب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر. دريسبوبكرا إ -11
 ).2007اجلامعية، اجلزائر

تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل من خالل  ———— -12
 ).الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية(اجلزء األول والثاين، . الوثائق والنصوص الرمسية

الطبعة .( النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة. حممد اخلزرجيتامر كامل  -13
 ).2004األوىل، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، 

.( ترمجة مبارك علي عثمان. حقوق اإلنسان بني النظرية والتطبيق. جاك دونللي -14
 ).1998 ، القاهرة،ةالطبعة األوىل، املكتبة األكادميي

طبعة أوىل، الدار الدولية .( االنتخابات احلرة والرتيهة.جيلجود وين-جاي سي -15
 ).2000لالستثمارات الثقافية،مصر،

دار املطبوعات (األحزاب السياسية واحلريات العامة، . حسن البدراوي -16
 ).2000اجلامعية، االسكندرية،

جامعة . (الدميقراطية وحقوق اإلنسان. حسني عبد احلميد أمحد رشوان -17
 ). 2006ة،  املكتب اجلامعي احلديث،يدراالسكن
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، ديوان املطبوعات 2الطبعة. (حماضرات يف نظرية احلريات العامة. حسن ملحم -18
 ).1980اجلامعية،

الرأي والتعبري يف ضوء االتفاقيات الدولية  ةحري. خالد مصطفى فهمي -19
الفكر  رلطبعة األوىل، داا.( والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسالمية وجرائم الرأي والتعبري

 ). 2009اجلامعي، اإلسكندرية، 

املؤسسة احلديثة للكتاب، .( مدخل إىل احلريات وحقوق اإلنسان. خضر خضر -20
 ).2008، لبنان، سطرابل

حقوق اإلنسان والسياسية . ترمجة حممد مصطفى غنيم. دافيد ب فورسايث -21
 ).1993 صرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة،الطبعة العربية األوىل،اجلمعية امل.( العاملية

منشورات اجلامعة .( املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان. ساسي سامل احلاج -22
 ).1995 املفتوحة،

حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم والنظم . ساجر ناصر محد اجلبوري -23
 ).2005 وت،بري الطبعة األوىل، دار الكتب العاملية،.(العاملية

 .دور وسائل اإلعالم العربية يف دعم ثقافة اتمع املدين. سعد الدين إبراهيم -24

 ).دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع.(النظام السياسي اجلزائري. سعيد بوشعري -25

الطبعة األوىل، اإلصدار األول، دار . (حقوق اإلنسان. سهيل حسن الفتالوى -26
 ).2007لتوزيع، األردن،الثقافة للنشر وا

حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود . شطاب كمال -27
 ).2005دار اخللدونية، اجلزائر،) .(2003- 1989(
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الطبعة األوىل، .( أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب. صاحل حسن مسيع -28
 ).1988الزهراء اإلعالم العريب،

الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدويل اخلاص . رحيم حممد الكاشفعبد ال -29
 ).2003دار النهضة العربية، القاهرة،.( باحلقوق املدنية والسياسية

. اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل. عبد العزيز حممد سرحان -30
 ). 1987الطبعة األوىل، (

اإلصالح الدميقراطي يف الوطن العريب بني القرار . عبد القادر رزيق املخادمي -31
 ).2007الطبعة األوىل،دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، .( الوطين و الفوضى البناءة

 ).الرسالة، بريوت ةمؤسس. (و أوضاعنا السياسية ماإلسال. عبد القادر عودة -32

ظام السياسي يف احلريات العامة يف الفكر والن. عبد احلكيم حسن العيلي -33
 ).1983دار الفكر العريب،.( اإلسالم دراسة مقارنة

اجلزء . يف علم االجتماع السياسي ةدراس. التنمية السياسية. عبد احلليم الزيات -34
 ). 2002دار املعرفة اجلامعية، مصر،(الثاين، 

النظم االنتخابية دراسة حول العالقة بني . عصام نعمة- علي مقلد-عبدو سعد -35
 ).2005الطبعة األوىل، بريوت لألحباث واملعلومات، .(لنظام السياسي والنظام االنتخايبا

 -احلريات العامة وضمانات ممارستها -الفرد بالسلطة ةعالق. عبد املنعم حمفوظ -36
 .الد األول والثاين -دراسة مقارنة

الشريعة قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي و. عبد الواحد حممد الفار -37
 ).1991دار النهضة العربية، القاهرة، .( اإلسالمية
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محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل . عزت سعد السيد الربعي -38
 ).1985 القاهرة،. (اإلقليمي

دار .( محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة. عصام حممد أمحد زنايت -39
 ).2001 النهضة العربية، القاهرة،

حقوق اإلنسان وحرياته . وعلي عليان حممد أبو زيد -علي حممد صاحل الدباس -40
 ). 2005 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،.( ودور الشرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزها

عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف اجلزائر يف  .عوابدي عمار -41
 .)1994ديوان املطبوعات اجلامعية،  ،اجلزائر 3ة طبع( .النظام اجلزائري

مالحظات حول حكم احملكمة الدستورية بعدم دستورية قانون . عمر حلمي -42
دار النهضة العربية، القاهرة، .( ومشكلة متثيل املستقلني 1986لسنة  188االنتخاب رقم 

1993.( 

، دار 2طبعة. ( السياسيةوتأثريه يف احلياة  باالنتخا                        -43
 ).1991الثقافة اجلامعية، القاهرة، 

الثانية، ديوان  ةالطبع.( يف مصادر حقوق اإلنسان ةدراس. عمر صدوق -44
 ).2003املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

أهم االتفاقيات والقرارات والبيانات  .موسوعة القانون الدويل. عيسى دباح -45
الد  القانون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان،(  .الدويل العام والوثائق يف جمال القانون

 ). 2003 عمان، األردن، اخلامس، الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع،

حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العالقة واملستجدات . عمر سعد اهللا -46
 ).1993ديوان املطبوعات اجلامعية، .(القانونية

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 245 - 

الد األول، .( وحبوث يف الفكر اإلسالمي املعاصر تدراسا. فتحي الدريين -47
 ).الطبعة األوىل، دار التيبة، بريوت

دراسة -املعاجلة القانونية لتنظيم العملية االنتخابية. فالح إمساعيل حاجم -48
  ). 2005بدون دار ومكان النشر ،( -مقارنة

. والعالقات الدولية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل.قادري عبد العزيز -49
  ). 2008الطبعة السادسة ،دار هومة،.(احملتويات واآلليات

الطبعة األوىل،مكتبة لبنان . (احلماية الدولية حلقوق اإلنسان. كلوديو زانغي -50
 ).2006ناشرون،

دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف .على املري- كمال املنويف -51
 ).    2007األوىل، برنامج الدميقراطية وحقوق اإلنسان،  الطبعة.( الدول العربية

مركز القاهرة . (مقدمة لفهم منظومة حقوق اإلنسان. حممد السيد سعيد -52
 ).لدراسات حقوق اإلنسان

القانون الدويل حلقوق اإلنسان . حممد خليل موسى -حممد يوسف علوان -53
ألوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجلزء األول، الطبعة ا. (املصادر ووسائل الرقابة

 ).2008األردن،

(  القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلقوق احملمية.                             -54
 ).    2008اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

خل إىل وعي الدميقراطية وحقوق اإلنسان،مد. حممد عابد اجلابري -55
 ).1994مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،.(حقوقي
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. مضمون فكرة النظام العام ودورها يف جمال الضبط اإلداري. حممد حممد بدران -56
 ). 1992دار النهضة العربية، القاهرة، .( دراسة مقارنة يف القانون املصري والفرنسي

ة القانونية حلقوق اإلنسان يف ضوء احلماي. مدهش حممد أمحد عبد اهللا املعمري -57
املكتب اجلامعي احلديث، .( دراسة مقارنة. أحكام القانون الدويل والشريعة اإلسالمية

2007.( 

تطور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف . اهللا اخلليل دعب -حمسن عوض -58
 ).2005الس القومي حلقوق اإلنسان، مجهورية مصر العربية، . (العامل العريب

 .2000. التجربة الدستورية يف اجلزائر. حمفوظ لعشب -59

الطبعة . 2-1جملد . (الوثائق املعنية حبقوق اإلنسان . حممود شريف بسيوين -60
 ).2003القاهرة، دار الشروق،  األوىل،

سعيد رأفت، القاهرة،  ةمكتب. (نظامنا االنتخايب يف امليزان. مصطفى عفيفي -61
1984.( 

الطبعة .( الدولة الدميقراطية يف الفلسفة السياسية والقانونية. الشاويمنذر  -62
 ).  2000األوىل، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، 

قصر الكتاب، .( اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية قحقو. موالي ملياين بغدادي -63
 ). البليدة، اجلزائر

ترمجة جورج . قانون الدستورياملؤسسات السياسية وال.موريس دي فارجيه -64
 ).1992املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ،الطبعة األوىل.( سعد

 ).1999منشورات احلليب احلقوقية،لبنان،.( احلريات. موريس خنلة -65
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، الطبعة الثالثة، لاجلزء األو. (التنظيم اإلداري -القانون اإلداري . ناصر لباد -66
 ).2005اجلزائر، 

دار . (الفلسفة، الدستورية للحريات فردية موسوعة حقوق اإلنسان. نعيم عطية -67
 ).1989النهضة العربية، القاهرة، 

الطبعة .( الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري. نعمان أمحد اخلطيب -68
 ).2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 5 راألوىل، إصدا

حقوق اإلنسان، أنواعها وطرق محايتها يف القوانني . من أساتذة القانون خنبة -69
 ).2008املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، . (احمللية والدولية

الطبعة .( دراسات يف القانون الدويل اإلنساين. خنبة من املتخصصني واخلرباء -70
 ).2000املستقبل العريب، القاهرة،  راألوىل، دا

اجلزء .(موسوعة عاملية خمتصرة. اإلمعان يف حقوق اإلنسان.مناعهيثم  -71
 ).2003 دمشق، ،، األهايلالثاين،الطبعة األوىل

الطبعة الرابعة، دار الفكر املعاصر، .( حق احلرية يف العامل.وهبة الزحيلي -72
 ).2007لبنان،

ن محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانو.حيياوي نورة بن علي -73
 ).2004دار هومة للطباعة والنشر،اجلزائر،. (الداخلي

الطبعة األوىل، دار . (جملة أوربا . املعاهدات األوروبية حلماية حقوق اإلنسان -74
 ).العلم للماليني

مركز دراسات الوحدة . الدميقراطية والتنمية الدميقراطية يف الوطن العريب -75
 ).2004الطبعة األوىل، بريوت، ). (30(سلسلة كتب املستقبل العريب. العربية
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الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، . (مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر -76
  ).2002بريوت، 

  :األطروحات والرسائل اجلامعية

رسالة دكتوراه، معهد ( .طور الدستوري يف اجلزائرتخصائص ال .األمني شريط -1
  ).1991احلقوق، جامعة قسنطينة، 

رسالة دكتوراه، كلية . (اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر. بنيين أمحد -2
  ).2006- 2005احلقوق، جامعة احلاج خلضر باتنة، 

يف  هرسالة دكتورا. (حق املشاركة يف احلياة السياسية. داود عبد الرزاق داود الباز -3
  ).احلقوق، جامعة اإلسكندرية

رسالة . (اإلنسان مابني اخلصوصية والعاملية قحقو. عبد اجلليل عبد اجلليل أمحد -4
  ).ةدكتوراه، القاهر

رسالة .( ضرورة تدعيم احلماية الدولية حلقوق اإلنسان. ضاوية دنداين -5
  ).1996دكتوراه،جامعة اجلزائر، 

. احلماية القضائية حلرية تأسيس وآراء األحزاب السياسية. رجب حسن عبد الكرمي -6
  ).2006رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة القاهرة، (  .مقارنة دراسة

قوة النص القانوين وآليات احلماية يف تشريعات حقوق . فرج احلسن أحسني -7
  ).2003رسالة دكتوراه، القاهرة، . (اإلنسان

رسالة .( احلريات العامة يف النظم السياسية املعاصرة. كرمي يوسف أمحد كشاكش -8
  ).1987احلقوق، جامعة القاهرة، دكتوراه، كلية
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الدستورية حلقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه،كلية  باجلوان.( حمي شوقي أمحد -9
  ).1986احلقوق، جامعة عني الشمس،

دراسة مقارنة يف . احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان. حممد بن حممد املختار -10
  ).ةقاهررسالة دكتوراه، ال.( الوثائق الدستورية املوريتانية

مذكرة ( .محاية حقوق اإلنسان يف ظل التشريع الدويل .بوملكاحل أمحد -11
  ).2003-2002 ماجستري،كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،

 مذكرة ماجستري، كلية احلقوق،(  .ممارسة حرية التجمع يف اجلزائر .حداد صورية -12
  ).2004جامعة عباس فرحات، سطيف،

مذكرة .( حقوق اإلنسان يف ظل الدساتري اجلزائرية تماناض. خبابة أمرية -13
  ).2005-2004ماجستري، كلية احلقوق ، جامعة اإلسكندرية،

مذكرة .( ضمانات تطبيق احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية. قاسم المية -14
  ).2004- 2003ماجستري يف احلقوق، جامعة سطيف،

-1990لسياسية يف ظل التعددية يف اجلزائرمعوقات املمارسة ا. ميلود عروس -15
  ).2006-2007مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية، جامعة باتنة ،. (2006

ضمانات حقوق اإلنسان ومحايتها وفقا للقانون . نبيل عبد الرمحن ناصر الدين -16
  ).2004مذكرة ماجستري، كلية احلقوق جامعة عدن، .( الدويل والتشريع الوطين

دراسة حالة، جامعة اجلزائر، . (ترقية ومحاية حقوق اإلنسان باجلزائر. عزوز غريب -17
  ).2006-  2005مذكرة ماجستري، 

  :ياتراالت والدو
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جملة  .(الربملان وعملية ترقية ومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر. بوزيد لزهاري -1
  ).2004، 6الفكر الربملاين، العدد 

جملة الفكر .( ن والدين بني العوملة واخلصوصيةحقوق اإلنسا. غاوثي مكامشة -2
  ).10،2005، العدد الربملاين

عن جملس األمة  جملة الفكر الرب ملاين.( مفهوم احلكم الراشد. قداري حرز اهللا -3
 ).2005، 08العدد

الصيغ الدستورية لتحديد جماالت اختصاص الربملان بعملية ترقية . عمر سعد اهللا -4
 ).2005، 08،عن جملس األمة، العددجملة الفكر الرب ملاين.( انومحاية حقوق اإلنس

جملة ( املشاركة السياسية للمرأة األردنية يف االنتخابات النيابية. عيسى الطاهر -5
  ).2005، 24 عدد العلوم اإلنسانية،

. ( دراسة يف االجتاهات املعرفية. اإلنسان العاملية قحقو. حمي الدين حممد قاسم -6
  ).2000، جامعة القاهرة،جويلية4هضة ،العددجملة الن

، 236جملة املستقبل العريب،العدد.( حنن والنظام الدميقراطي .عبد اإلله بلقزيز -7
1998.(  

جملة الثقافة العربية، ( .ةحقوق اإلنسان طبيعية أم تارخيي.رجب بودبوس -8
  ).01العدد

جملة العلوم .(عليهمحقوق اإلنسان كمصدر حلقوق احملكوم .عبد احلفيظ طاشور -9
 ).2004، 21عدد ،اإلنسانية
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جملة املستقبل .(واملواثيق الدولية ةاحلرية األكادميي. على أومليل -10
 ).1994، 190العريب،عدد

جملة املستقبل العريب، .( اإلسالم وحقوق اإلنسان. حممد عبد املالك املتوكل -11
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  ).اليونيسيف ( رنامج التعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة  -19

 ).48/03/1993 دعد(  .الدراسات الدولية ةمجعي. دراسات دولية -20

  :االتـاملق

ابة القضائية حلماية حقوق اإلنسان  بني دور الرق. حسن حرب بشري الالصاصمة -1
  .الشريعة والقانون

  .احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان يف بلدان املغرب العريب.حممدو بن حممد -2

  .الدميقراطية والرقابة الدولية على االنتخابات يف الدول العربية. خدجية عرفة حممد -3

  . طيةمفهوم االنتخابات الدميقرا. عبد الفتاح ماضي -4

القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف تطوير القانون الدويل  ردو. حممد اخلليل املوسى -5
  .للمعاهدات

  .مبادئ احلكم والسلطة يف اإلسالم. راشد الغنوشي -6

  .التكييف القانوين للحق االنتخايب. فالح إمساعيل حاجم -7

  .أمولاإلنسان مبصر بني واقع مبهم ومستقبل م قحقو. أشرف مجال -8

  .املفهوم العام حلقوق اإلنسان. جممد بن حممد الغزي -9

  .يف مفهوم احلريات واحلقوق األساسية. هايل ناصر -10

  .2003. احلق يف التصويت.مركز حقوق اإلنسان جبامعة منيسوتا -11

  :امللتقيات
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 ةاللجن. جتارب وآفاق. أشغال امللتقى الدويل حول التربية على حقوق اإلنسان -1
 . 2003 مارس 09و 08اجلزائر . طنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسانالو

حقوق اإلنسان . أشغال ملتقى اجلزائر للمؤسسات الوطنية العربية حلقوق اإلنسان -2
 . 2008 مارس. دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.والتنمية

  : التقارير

اللجنة الوطنية االستشارية لترقية عن . تقرير حول زيارة املؤسسات العقابية -1
  .2008-2007. اجلزائر. ومحاية حقوق اإلنسان

 .2007تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  -2

عن اللجنة الوطنية ) حالة حقوق اإلنسان يف اجلزائر( 2007التقرير السنوي  -3
  .  االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان

  :حماضرات

رات يف حقوق اإلنسان لطلبة املاجستري حقوق، جامعة حماض. غضبان مربوك -1
                  .2009- 2008سطيف، 

  :الوثائق

  )1996، 1989، 1976، 1963(الدساتري اجلزائرية  -1
  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -2
  .اإلنسان قللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقو ةالنصوص التأسيسي -3
  1990، كتحدة، حقوق اإلنسان، أسئلة وأجوبة، نيويوراألمم امل -4
اجلهوية اليت صادقت عليها اجلزائر واملتعلقة حبقوق اإلنسان،  الصكوك الدولية  -5

  .2008مارس
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النصوص التشريعية، والتنظيمية املتعلقة باالنتخابات، اجلزء األول،  جمموعة -6
1995.  

  A/ 59/ 2005منشورات األمم املتحدة رقم  -7
واملظاهرات  تاملتعلق باالجتماعا 1991املؤرخ يف ديسمرب 91/19قانون رقم -8

  .العمومية
 املتضمن قانون 1997مارس 06املؤرخ يف  97/03القانون العضوي رقم -9

  .االنتخابات
  .E/23/2002وثيقة األمم  املتحدة  -10
يتعلق باللجنة الوطنية  2009أوت  27مؤرخ يف  09/04األمر رقم  -11

  .ستشارية لترقية حقوق اإلنساناال
اوت يتعلق مبهام اللجنة الوطنية 30مؤرخ يف  09/263مرسوم رئاسي رقم  -12

  .االستشارية لترقية حقوق اإلنسان ومحايتها وتشكيلها وكيفيات تعيني أعضائها وسريها
  .91/301املرسوم رقم  -13
تضمن إنشاء امل1996مارس  23املوافق ل  113-96املرسوم الرئاسي رقم  -14

 .وسيط اجلمهورية

  .E/2000/ 23وثيقة األمم املتحدة،  -15

  :اجلرائد

 .16/11/2008بتاريخ . 63 دالعد. اجلريدة الرمسية  -1

 .2009فيفري  12اخلميس . جريدة الفجر   -2

 .2010فيفري11.جريدة اخلرب -3

 .2009ديسمرب 31.جريدة اخلرب  -4

  باللغة األجنبية: ثانيا
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Ouvrages généraux 

1- Arlette Heymann-doat- Gwenaéle calvés ; libertés publiques et droit 
de l’homme ;8e edition librairie Générale de droit ;2005/ Paris. 

2- André Pouille ; libertés publiques et droits de l’homme 15 e édition , 
éditions  dalloz 2004. 

3- Michel coutu, les libertés et droit fondamentaux entre individu et 
société, étude n°3, comission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse. 

4- John Rivero, les  libertés publiques, tl : les droits de l’homme, PUF, 
1991. 

5- Guy haarcher, philosophie des droits de l’homme  4 eme édition, 1993 
by editions de l’université de Bruxelles. 

6- Philippe Gerard  L’esprit des droits, philosophie des droits de l’homme, 
facultés universitaires saint louis, Bruxelles, 2007. 

7- Bernard maligner, droit électeral, cours magistral, collection dirigée 
par Michèle – laure rassat et Gabriel roujou de Boubée. 

8- Bernard G.Ramchran, Contomporary Human Rights Ideas. (New 
York: Rout hedge, Taylor and Francis Group, 2008).   

9- Louis favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontain, droit des libertés 
fondamentales, 4 eme  édition , édition dalloz, 2007. 

10- Mohamed Brahmi, le Pouvoir en Algérie et ses  formes d’expression 
institutionnelle, (Alger, office des Publications universitaire,1995) . 

11- Louise Groker ;Humam Rights and Sustainality. 

12- Daniel Lochak, Les Droits de l'homme, Paris, Editions la Découverte, 
2002. 

13- Rach Murry, The Role of National Human Righs  Institutions at 
the International and  Regional levls :the Experaence  of Africa ( oxford 
: Hart Publishing 2007). 

14- Robertson H.A and others, human rights in the world : an 
introductions to the study of international protection of human rights. 
(Manchester University press, 1989). 

documents, articles et périodiques : 
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1- united Nations : General Assembly, World Conference on Human 
Rights: Vienna Declaration and program of Action :Vienna 14-25 
July1993 

2- Errabita, périodique de la ligue algérienne pour la défense des droits 
de l’homme 1ER trimestre 2009. 

: املواقع على األنترنات  

1- www.Aljazeera.net/in ...élections/...5--20-1  
2- Html-www.20 at. Com /nashrat- 9/5922. 
3- Pinto- Duschinsky , Michael, Restrictions on candidacy, 

http:www Aceproject. Org/main/ English/ Pc/   pc07.Htm 

4- http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=811& 

5- http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&s
id=10532 

6- AHuman Rights-based Approach to Development programming in 
UNDP-Adding the Massing Link ---------
http://www.pragar.org.publication / Other/ undp/hr/hr-
Mussnylnk-ooe-pDf, 

7- http : Nidal. OVER- blog. Net/article 19684289-6 HTML20 08/11/07 j. 
8- www.un.org 

9- http:/www:mhryemen.Org/activities/detail3ar.php?n-no=350. 
2004/05/11 

10- http://WWW. Al-difaa.com /Detail.asp? 
11- InissueNo= 127 § Inservice ID = 12 and insection ID = 13 54 

12- http:// ghropgr.Jeeran.Com/0/0/90 alg.html 01/01/2010 على 

13- http://ar.wikipedia.Opg/Wiki   

مفوضية حقوق اإلنسان، األمم املتحدة،  07يب على رصد حقوق اإلنسان، سلسلة التدريب املهين رقم دليل الترت
.2001نيويورك جنيف   

14- http://www.amanjordon.org/ 

15- http://www.ikhwanonline.com/article.asp?artld=19738rsecld=343. 
16- www.Nrw. (org/french/reports,HRC/facteurs.html).  
17- www.pogar.org/publication/boots/human rights/arabnri05a.pdf 
18- http : // WWW.Islamtoday.net/nawafeth / Artsnow-12-53734-htm.  
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حمسن الندوي ،مشاركة الشباب يف احلياة السياسية ودورها يف حتصني كرامة اإلنسان  -19
www.anewar.org. 

20- Concepts Of Governance http:// www.miror.undp/ .Org/docs/ un 
98-2 pdF/Reconce   ptw/s-pdf 

21- http://vb.arabsgate.com/archive/index.php/t.466965.html 
22- www.alsabaah.com/paper.php? Source Akbar and mlf= Interpage 

and Sid = 91838 
23- http /www.ahewar./org/debat/ show. Art. asp ? aid= 70763. 
على املوقع» صورية أم حقيقة؟... االنتخابات الرئاسية العربية« حممد مجال عرفة -24  

www islmon line.net/ sarvlet/satellite ?c= articleA. 

25- « Good  Governance »  من تأليف ونشر الوكالة الكندية الدولية للتنمية على موقع  
Acdigc.ca/cida –Ind NSF 120 FG 700965 D51CE 85http:www. 
www.unhchr.ch / Development/Governance 01.htlm 

      26-    Patricia Lieher and Marry Jane Smith "frame works for research 
In http://www.Analytectech.com /Mb313/elements.htm. 

 
 

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

http://www.anewar.org
http://www.miror.undp/
http://vb.arabsgate.com/archive/index.php/t.466965.html
http://www.alsabaah.com/paper.ph
http://www.ahewar./org/debat/
http://www.unhchr.ch
http://www.Analytectech.com
http://www.pdffactory.com


 

 - 258 - 

  

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 259 - 

 فهرس املوضوعات
  ح -أ  ................................................................................   مقدمة       

  02  ......................................  اإلطار املفاهيمي حلقوق اإلنسان: الفصل التمهيدي
  03  ......................................................  إشكاليات مفاهيمية: املبحث األول  
  40  ....................................................  مفهوم حقوق اإلنسان :املطلب األول  
  05  ...........................................................  تعريف احلقوق :الفرع األول  
  09  ..........................................................  خصائص احلقوق :الفرع الثاين  
  14  ................................................  مفهوم الضمانات واآلليات :املطلب الثاين  
  16  ..........................................  املقصود بضمانات حقوق اإلنسان :الفرع األول  
  21  .............................................  املقصود بآليات حقوق اإلنسان :الفرع الثاين  
  24  ...........................................................  مفهوم احلماية :املطلب الثالث  
  26  ............................................  تذبذب التعريفات ملفهوم احلماية :الفرع األول  
  28  ..............................................  حنو صيغة حمايدة ملفهوم احلماية :الثاين الفرع  
  30  ............................................  الوطنية مفهوم املنظومة القانونية :املطلب الرابع  
  31  ..................................................  القوانني األساسية والعادية :الفرع األول  
  33  ................................................  املؤسسات الوطنيــــة :الفرع الثاين  
  35  ...........................................  تصنيفات وأقسام حقوق اإلنسان :املبحث الثاين  
  36  ...................................  ان حبسب مضمواتصنيف حقوق اإلنس :املطلب األول  
  37  ...........................................  التمييز بني أجيال حقوق اإلنسان :الفرع األول  
  39  .....................................  مضمون حقوق اإلنسان يف أجياهلا الثالثة :الفرع الثاين  
  43  ................................  تصنيف حقوق اإلنسان حبسب نطاق تطبيقها :املطلب الثاين  
  43  ............................................................احلقوق الفردية :الفرع األول  
  44  ...........................................................  احلقوق اجلماعية :الفرع الثاين  
  46  .................................  تصنيف حقوق اإلنسان وفقا لزمن تطبيقها :الثاملطلب الث  
  47  ........  الطبيعة القانونية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين :الفرع األول  
  50  ............. العالقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين :الفرع الثاين  
  51  ...................................................مصادر حقوق اإلنسان :املبحث الثالث  
  25  .........................................................  املصادر الفلسفية :املطلب األول  

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 260 - 

  52  ..........................  السياسي كمصدر حلقوق اإلنسان –الفكر الفلسفي  :الفرع األول  
  54  .....................................................  مبادئ الثورات الكربى :الفرع الثاين  
  56  ............................................................  املصادر الدينية :املطلب الثاين  
  57  ..........................................................  الديانة املسيحية  :الفرع األول  
  58  ............................................  اإلسالم كمصدر حلقوق اإلنسان :الفرع الثاين  
  62  .........................................................  املصادر الوضعية :لب الثالثاملط  
  63  ..........................................  العاملية واإلقليمية-املصادر الدولية  :الفرع األول  
  66  ............................................................  املصادر الوطنية :الفرع الثاين  
  07  ...........................  اآلليات املختلفة حلماية حقوق اإلنسان يف اجلزائر :الباب األول  
  73  ...................................  اآلليات اإلجرائية حلماية حقوق اإلنسان: الفصل األول  
  74  ...........................  ليات اإلجرائية احلكومية حلماية حقوق اإلنساناآل :املبحث األول  
  75  ...........................................................  الرقابة املختلفة :املطلب األول  
  82  ...................................................................  التعليم :املطلب الثاين  
  85  ......................................................  احلماية الدبلوماسية :املطلب الثالث  
  89  .............................................  اآلليات اإلجرائية غري احلكومية :املبحث الثاين  
  90  ..................................................املقاطعة ومقاومة الطغيان :املطلب األول  
  92  ..........................................................  الصحافة احلزبية :املطلب الثاين  
  97  ..........................................................  الرصد واملراقبة :املطلب الثالث  
  100  ..................................  اآلليات املؤسساتية حلماية حقوق اإلنسان: الفصل الثاين  
  101  ..........................  اآلليات املؤسساتية احلكومية حلماية حقوق اإلنسان :املبحث األول  
  104  .............................  اللجنة االستشارية حلماية وترقية حقوق اإلنسان :املطلب األول  
  110  ...................................................................  الربملان :يناملطلب الثا  
  114  ........................................................  الس الدستوري :املطلب الثالث  
  117  .......................  اآلليات املؤسساتية غري احلكومية حلماية حقوق اإلنسان :املبحث الثاين  
  119  .......................................................  األحزاب السياسية :املطلب األول  
  121  .....................  املؤسسات األخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان يف اجلزائر :املطلب الثاين  
  125  اإلنسان ومدى تأثريها وتأثرها باآلليات الوطنية قولية حلماية حقواآلليات الد :لفصل الثالثا
  126  .......  آليات محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة ومنظماا املتخصصة :املبحث األول  

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 261 - 

  127  ........................  أجهزة األمم املتحدة املختصة يف جمال حقوق اإلنسان :املطلب األول  
  134  .................................  ة يف جمال حقوق اإلنسانآليات الرقابة الدولي :املطلب الثاين  
  141  .............  آليات محاية حقوق اإلنسان يف إطار املنظمات الدولية املتخصصة :املطلب الثالث  
  145  .  محاية حقوق اإلنسان من خالل اآلليات اخلاصة باملنظمات الدولية غري احلكومية :املبحث الثاين  
  147  ......................................................  منظمة العفو الدولية :املطلب األول  
  151  ..............................................  لجنة الدولية للصليب األمحرال :املطلب الثاين  
  154  ..........  عالقة اآلليات الدولية باآلليات الوطنية يف جمال محاية حقوق اإلنسان :املبحث الثالث  
  155  ......................................................أشكال التأثري والتأثر :املطلب األول  
  158  ........... املؤسسات الوطنية أداة وسطية بني اآلليات الدولية واآلليات الداخلية :الفرع األول  
  164  ...................................... مراقبة املؤسسات الوطنية لسلوك الدولة :الفرع الثاين  
  168  ....................................................  أسباب التأثري وأسانيده :املطلب الثاين  
  617  ...........................  حقوق املشاركة السياسية يف احلياة العامة ومناذجها :الباب الثاين  
  180  .....................................  مدخل إىل حقوق املشاركة السياسية:  الفصل األول  
  181  ......................................  التعريف باملشاركة السياسية وحقوقها :املبحث األول  
  185  ..................................  املشاركة السياسية يف اإلعالنات والدساتري :املطلب األول  
  189  .......................................  املشاركة السياسية يف الفقه اإلسالمي :املطلب الثاين  
  192  ...................................  ارتباط املشاركة السياسية ببعض املفاهيم :املطلب الثالث  
  195  ....................................  وسائل املشاركة السياسية يف احلياة العامة :املبحث الثاين  
  196  .........................................................  لة االنتخابوسي :املطلب األول  
  199  ...........................................................  وسيلة االستفتاء :املطلب الثاين  
  202  ..............................................................  التصويت  :املطلب الثالث  
  206  .......................................  ضمانات حقوق املشاركة السياسية :املبحث الثالث  
  206  ......................................................  على الصعيد الوطين :املطلب األول  
  208  ......................................................  على الصعيد اإلقليمي :املطلب الثاين  
  210  ......................................................  على الصعيد الدويل :املطلب الثالث  
  214  ....................................................  منوذج احلق يف التجمع: اينالفصل الث  
  216  ............................................  مفهوم احلق يف التجمع وأسسه :املبحث األول  
  217  ...............................................................  يف املفهوم :املطلب األول  

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 262 - 

  220  ......................................................  والقيود يف األسـس :املطلب الثاين  
  226  .................................................  تقسيمات احلق يف التجمع :املبحث الثاين  
  226  ...........................................................  التجمع املؤقت :املطلب األول  
  231  ...........................................................  التجمع املستمر :املطلب الثاين  
  233  .................................  الضوابط القانونية ملمارسة احلق يف التجمع :املبحث الثالث  
  234  .............................................شروط ممارسة احلق يف التجمع :املطلب األول  
  239  ................... العقوبات املقررة على خمالفة شروط ممارسة احلق يف التجمع :املطلب الثاين  
  242  ..................................................منوذج احلق يف الترشح:  الفصل الثالث  
  243  ...........................................  ح وشروطهمفهوم احلق يف الترش :املبحث األول  
  244  .......................................  احلق يف الترشح يف الدساتري اجلزائرية :املطلب األول  
  247  ..........................................  املدلول اإلسالمي للحق يف الترشح :املطلب الثاين  
  250  ............................................  شروط ممارسة احلق يف الترشح :املطلب الثالث  
  255  ........................  مبادئ ممارسة احلق يف الترشح وقواعد تنظيمه القانوين :املبحث الثاين  
  255  ...................................  دأ عمومية وإلزامية اإلعالن عن الترشحمب :املطلب األول  
  257  ..............................................  قواعد التنظيم القانوين لترشيح :املطلب الثاين  
  259  .........................................  تطبيقات ممارسة احلق يف الترشيح :املبحث الثالث  
  261  ................................................  الترشيح لرئاسة اجلمهورية :املطلب األول  
  262  .......................  املبادئ املكرسة حلرية الترشيح ملنصب الرئاسة يف اجلزائر :الفرع األول  
  264  ................  الشروط املقيدة حلرية الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر :الفرع الثاين  
  268  ........................................  الترشح لالنتخابات التشريعية واحمللية :املطلب الثاين  
  269  ...............................................  الترشح لالنتخابات التشريعية :الفرع األول  
  273  ...................................................  الترشح لالنتخابات احمللية :الفرع الثاين  
  280  ..................................................................................  خامتة  
  288  ..........................................................................  قائمة املراجع  
  304  .....................................................................  فهرس املوضوعات  

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

http://www.pdffactory.com


 

 - 263 - 

  :ملخص

الضمانات، اآلليات واملنظومتني : تتعامل هذه الدراسة مع جمموعة من املفاهيم مثل
اإلجرائية (إن مفهوم الضمانات يوفر أساسا لتوظيف اآلليات بنوعيها ). الوطنية والدولية(

بدون . لدويلهذه اآلليات تشكل منظومة شبكية ضمن املستويني الداخلي وا). واملؤسسية
هذه اآلليات ال ميكن التحدث عن مسألة محاية وترقية حقوق اإلنسان مبا فيها حق املشاركة 

  .السياسية واحلق يف التجمع واحلق يف الترشح وكذا احلق يف التصويت

إن التركيز على اآلليات كان يهدف إىل معرفة درجة احلماية املقررة حلقوق 
رحلة املبادئ فقط واملعروفة بالضمانات املنصوص عليها اإلنسان، إذ يتم االنتقال من م

اليت تتوىل جتسيدها املنظومة ) مرحلة احلماية والترقية(دستوريا وقانونيا إىل مرحلة أعلى 
فالدراسة، اذا، انطلقت من إشكالية أساسية تقوم . الشبكية اآللية يف إطار االعتماد املتبادل
 - الية للحماية والترقية يف اجلزائر يف معناه النوعيعلى عرض اآلليات املختلفة ذات الفع

  .القانوين وليس الكمي

أخريا، فإن الدراسة دف إىل التمييز بني اآلليات املختلفة يف جوانبها اإلجرائية 
. الذي نادرا ما مت توظيفه بدقة يف كثري من الدراسات السابقة) املؤسساتية(واملؤسسية 

سية تستخدم يف أن واحد اآلليات اإلجرائية مثل اللجنة يالحظ أن بعض اآلليات املؤس
الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان اليت تقوم على نظام التقارير الدورية 
وتتلقى الشكاوى وتعمل توصيات إىل رئيس اجلمهورية وكل هذا يتلخص يف اجلدول 

الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان  اآلليات: الرئيسي الذي قامت الباحثة بإعداده حتت عنوان
  .مع التركيز على الوطنية منها
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  جدول من تصميم الباحثة يبني  اآلليات الوطنية والدولية املختلفة  حلماية حقوق اإلنسان 
  

    

  

  

  

  

  

  :مالحظة
  .التقارير ذات طابع قانوين وسياسي

 آلیات حمایة حقوق اإلنسان الوطنیة والدولیة

 اآللیات الدولیة لحمایة  حقوق اإلنسان اآللیات الوطنیة لحمایة حقوق اإلنسان 

تابعة لھیئة األمم   مؤسساتیة إجرائیة
  المتحدة

  التعاھدیة

 مؤسساتیة إجرائیة غیر قضائیة قضائیة سیاسیة قانونیة

 غیر قضائیة قضائیة رسمیة سیاسیة قانونیة  غیر رسمیة رسمیة  رسمیة غیر رسمیة رسمیة  غیر رسمیة رسمیة

  الشكاوي

  التوصیات

القرارت 
  الدولیة

البالغات  
  الفردیة

  التفتیش

الرصد 
  والمراقبة

تقصي 
  الحقائق

نظام 
المراجعة 
  الشاملة

  التقاریر

المساعي 
  الحمیدة

  الوساطة

  الصلح

القیام 
بزیارات 
  میدانیة

فرق 
العمل أو 
اإلجراء 
 العملي

  الدولیة الجنائیة كمةالمح

  محكمة العدل الدولیة

  ةالمحاكم الخاص

 غیر رسمیة رسمیة
  الرقابة

  التعلیم

  التحقیق

  التقاریر

االجراءات 
الخاصة 

مثل الرصد 
مراقبة، وال

زیارات 
میدانیة، 
شكاوى 
األفراد، 
االدعاء 
 المدني 

  الحمایة الدبلوماسیة

  المساعي الحمیدة

  التوصیات

  التقاریر

 المشاركة السیاسیة

  المقاطعة

الصحافة 
 الحزبیة 

المحاكم 
بكافة 
 أنواعھا

  البرلمان

 المجلس 
  الدستوري 

وسیط 
  الجمھوریة 

اللجنة الوطنیة 
  االستشاریة

المرصد 
  لوطني ا

  األحزاب السیاسیة

  مؤسسات الدفاع

  عن حقوق اإلنسان

الجمعیات ذات 
الصلة بحقوق 

  اإلنسان

  مجلس األمن 

  الجمعیة العامة 

  المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

  مجلس حقوق اإلنسان 

  المفوض السامي لحقوق اإلنسان

منظمة العمل (المتخصصة  تالوكاال
منظمة   - یة والثقافة منظمة الترب - الدولي

   )الصحة العالمیة 

  مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  منظمة العفو الدولیة 

  بیت الحریة 

  أطباء بال حدود

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

  ھیومن رایت واتش

لجنة القضاء على التمییز العنصري 

لى التمییز ضد المرأةلجنة القضاء ع

لجنة حقوق  ،لجنة مناھضة التعذیب
لجنة حقوق العمال المھاجرین  الطفل،

لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

 لجنة الحقوق المدنیة والسیاسیة
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  مل هي إجراءات خاصة ذات طبيعة رمسية أو غري رمسيةالرصد واملراقبة، تقصي احلقائق، الزيارات امليدانية، فرق الع
.وذلك حسب اجلهة اليت تقوم ا 
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Abstract 

This study deals with a set of concepts such as: guarantees, mechanisms and 
systems (National and International). The concept of safeguards offers a back ground for 
using of both types of  mechanisms (procedural and institutional). These mechanisms 
constitute a network system within the domestic and international. Without these 
mechanisms, we can not to talk about promotion and protection of Human Rights 
including, the right to political participation, the right of assembly, the right to vote and 
the right to run. 

The focus on mechanisms aimed to know the degree of protection, which is 
assigned to human rights, By both moving from the level of principles(known as a level  of 
guarantees  provided in the constitution and laws) to a higher level (The level of 
protection and promotion) holds the embodiment of the system network mechanism 
within the framework of interdependence  between  national and international levels . 

This study, thus, starts from a thesis which focuses on presenting the diffrent 
mechanisms in their qualitative- legal meanings and not  a quanitative one. It also, 
distinguishes  between the diffrent mechanisms in their procedural and institutional 
aspects which are, rarely ,used accurately in the previous writings.  

It should be noted that some institutional mechanisms use procedural mechanisms 
in their work as in the case of National Consultative Commission for Promotion and 
Protection of Human Rights (CNCPPDH)which, recieves reports, and complaints and make 
recommendations to the Algerian president .and all of this is sumerrised in the main 
table composed by the researcher under the title : « National and International 
mechanisms of Human Rights »,with a focus  on national onces.  
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