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: الملخص 

حركة اجتماعية كاسعة  إذلك اليت تشَت  األكادؽليةيعترب مفهـو اجملتمع ادلدين احد ادلفاىيم اليت ربظى باىتماـ كاسع عرب سلتلف الدراسات       
ؿ دكعرفها العادل بداية من منتصف القرف التاسع عشر يف اكركبا ك خاصة بعد اهنيار نظاـ الثنائية القطبية ك زكاؿ دكلة الرعاية يف معظم اؿ

.  ك كذا فشل ظلوذج الدكلة الوطنية يف الدكؿ النامية يف ربقيق حلم التنمية الذم ترغب بو شعوب ىذه الدكؿ  األكركبية

االستثنائية للمجتمع ادلدين يف  األعلية إذلاليت تعطي للمرحلة الراىنة ىويتها ك بالنظر  األساسيةك من ىذا ادلنطلق يعترب اجملتمع ادلدين احد ادلعادل 
ك ذلك من خالؿ العمل على التوعية           اإلنسافناء الدؽلقراطية ك ترسيخها من خالؿ تنمية حقوؽ ادلواطنة ك العمل على تكريس حقوؽ ب

ة ك بالغة يف تشكيل الثقافة السياسية االغلايب أعليةمؤسسات التنشئة السياسية اليت ذلا  أىمهبذه ادلفاىيم حيث تعد مؤسسات اجملتمع ادلدين من 
ربقيقو ك منها الدكؿ العربية ك على رأسها  إذلربقيق ادلشاركة السياسية ك بالتارل استكماؿ البناء الدؽلقراطي الذم تسعى الدكؿ النامية جاىدة 

فئاتو ك بكل نشاط مؤسسات اجملتمع ادلدين لتوعية اجملتمع دبختلف  إماـك فتح اجملاؿ     اجلزائر اليت تعمل على مواكبة التطورات العادلية 
 إثناءك حقوقهم  اإلفرادالذم يهتم حبماية  اإلنسايناليت تواكب التطورات العادلي منها مفهـو القانوف الدكرل  األساسيةخصوصياتو على ادلفاىيم 

.   أدكارىاكماؿ سلتلف جنب مع مؤسسات الدكلة الرمسية يف است إذلاجملتمع ادلدين يف العمل جنبا  أعليةك بالتارل تظهر     النزاعات ادلسلحة 

Summary  : 
The concept of civil society, one of the concepts that widely watched across various 
academic studies and which refers to the social movement and the wide world has ever 
known beginning from the mid-nineteenth century in Europe, and especially after the 
collapse of bipolarity and the demise of the welfare state in most European countries and as 
well as the failure of the model national state in developing countries in achieving the 
dream of development that peoples of these countries want . 
From this standpoint, civil society is one of basic parameters that give the current stage 
identity and given the exceptional importance of civil society in democracy building and 
consolidation through the development of citizenship rights and work to devote human 
rights and by working to raise awareness of these concepts where institutions are civil 
society of the most important institutions of political socialization which is of extreme 
importance in the formation of political culture and achieve positive political participation 
and thus the completion of construction, which is seeking the Democratic developing 
countries strive to achieve them and the Arab states led by Algeria and working to keep 
pace with global developments and open the way for Activity civil society organizations to 
educate the community in various denominations and all privacy on the basic concepts that 
keep pace with developments in the world, including the concept of international humanitarian law, who 
cares about the protection of individuals and their rights during armed conflicts and thus show the 
importance of civil society in the work along with the official state institutions in completing various their 
roles. 

 

 



 

 

: مقدمة ال

 كأصبحت،  لإلنساف األساسيةالدكلية بشكل كبَت باحلقوؽ  األسرة، اىتمت  أكزارىا األكذلكضعت احلرب العادلية  أفمنذ 
يظهر كأحد  اإلنسافتزداد بصورة مطردة مع ظهور مشكالت احلركب كالنزاعات بُت بٍت البشر ، مث بدأ  اإلنسافقضية احًتاـ 

  .ديانتو أكجنسو  أكلونو  أكمعتقداتو  أك رعايا القانوف الدكرل ذبنبان النتهاؾ حقوقو الثابتة بصرؼ النظر عن قوميتو
سببت كوارث قاسية كمدمرة ضد اجلنس البشرم كانتهكت حقوؽ  1945-1939كحُت نشبت احلرب العادلية الثانية 

كالشيوخ كالرجاؿ كمن العسكريُت  كاألطفاؿبصورة خطَتة حىت بلغت ضحايا احلرب ماليُت البشر من النساء  اإلنساف
كالفتاكة مثل السالح الكيمياكم كالبايولوجي ( مثل القنابل النوكية)تعملت سلتلف صنوؼ االسلحة ادلدمرة كادلدنيُت كما اس

كلقد شاع استعماؿ التعذيب كعقوبة االعداـ كسياسة التهجَت كالطرد للسكاف  .كالغازات السامة معان يف ابادة اجلنس البشرم
طَتة شلا دفع اجملتمع الدكرل اذل تشكيل زلكمة دكلية حملاكمة اجملرمُت الدكليُت يف ادلدنيُت كالتطهَت العرقي كغَتىا من اجلرائم اخل

كبعد ذلك صدر ميثاؽ االمم . نورمربغ يف ادلانيا لكي ال يفلت رلـر من العقاب كلكي ال يسود مبدأ االنتقاـ الشخصي كالثأر
  .1948ادلتحدة كبتعو االعالف العادلي حلقوؽ االنساف عاـ 

الصكوؾ كاللوائح الدكلية كادلواثيق كالعهود الدكلية اليت تنص على احًتاـ حقوؽ االنساف كنبذ القوة يف الصراعات من مث توالت 
مسألة السيادة الوطنية من ادلسائل غَت  أصبحاجل بناء السلم كتعزيز االمن كاحًتاـ القانوف كاللجوء اليو يف حل النزاعات كقد 

كاعد القانوف الدكرل فيسود القانوف الدكرل على القانوف الوطٍت كتكوف لو العلوية على القوانُت تتقيد بفعل ؽ أفادلطلقة كؽلكن 
كما تزاؿ قضية . احلكم الدكتاتورية أنظمةاالنتهاكات كخباصة من  أك اإلىدارالوطنية من اجل محاية االنساف كحقوقو من 

الشمولية يف بعض دكؿ  األنظمةبان للنزاعات بفعل سياسة القضايا اليت تشكل سب أىمحقوؽ االنساف يف العصر احلديث من 
العادل كغياب الدؽلقراطية كحكم القانوف شلا يوجب على اجملتمع الدكرل التدخل حلماية ىذه احلقوؽ ذبنبان للنزاعات كمن اجل 

 محاية االمن كالسلم الدكليُت 

البحثية ضلاكؿ  الورقةك من خالؿ ىده  اإلنساينك اجلزائر كغَتىا من الدكؿ تسعى جاىدة لتفعيل العمل بالقانوف الدكرل 
  اإلنسافك محاية حقوؽ  اإلنساينادلدين يف تفعيل العمل بالقانوف الدكرل  عدكرا جملتمالبحث يف 

 :التالية  اإلشكاليةهنا  نطرحو 

ك يف رلاؿ الًتبية على القانوف الدكرل  اإلنسافادلدين يف اجلزائر يف رلاؿ حقوؽ  اجملتمعتلعبو مؤسسات  ةالدمما طبيعة الدكر 
  اإلنساين



 

 اتبعنا اجملاكر التالية  اإلشكارلعلى ىده  لإلجابةك 

 : محاور الدراسة 

 مفهـو اجملتمع ادلدين 

  اعلية اجملنمع ادلدين 

  دكر اجملتمع ادلدين يف تعزيز القانوف الدكرل االنساين  

  دين يف اجلزائر  اجملتمع ادل تطور

  مدل فعالية اجملتمع ادلدين يف اجلزائر  

 ك القانوف الدكرل االنساين  اجملتمع ادلدين يف اجلزائر  

  قانوف اجلمعيات اجلديد كاقع حقوؽ االنساف يف اجلزائر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المجتمع المدني مفهوم: اوال 

  تعريف المجتمع المدني: 

اف مفهـو اجملتمع ادلدين قد حضي باىتماـ الكثَت من الباحثُت دبختلف توجهاهتم ك تياراهتم الفكرية حيث كاف لكل باحث 
نظرتو اخلاصة يف تاصيل مفهـو اجملتمع ادلدين ك لكن عموما فكل التوجهات كانت تصب يف فكرة كاحدة مؤادىا اف اجملتمع 

كمؤسسة اجتماعية ك الدكلة كمؤسسة سياسية سلطوية ك صلد يف الدراسات ادلقدمة من  ادلدنل يتوسط اجملاؿ ادلمتد بُت االسرة
  تعريفا للمجتمع ادلدين على انو ادلؤسسات السياسية ك االقتصادية ك االجتمعاية  1992مركز دراسات الوحدة العربية لسنة 

لتحقيق اغراض سلتلفة منها اغراض سياسية كادلشاركة  ك الثقافية اليت تعمل يف ميادينها ادلختلفة يف استقالؿ عن سلطة الدكلة
يف صنع القرار على الستول الوطٍت ك القومي ك مثاؿ ذلك االحزاب السايسية ك منها اغراض نقابية كالدفاع عن مصاحل 

 ب ك ادلثقفُت اعضائها ك منها اغراض ثقافية كما ىي اربادات الكتاب ك ادلثقفُت ك اجلمعيات الثقافية كما يف اربادات الكتا
 1ك اجلمعيات الثقافية اليت هتدؼ اذل نشر الوعي الثقايف  

اف مفهومي للمجتمع ادلدين ىو انو مفيد على ضلو معقوؿ ، :" الذم يقوؿ فيو   h . steaven fishك عرفها ستيفن فيش 
يركز على االستقاللية مستبعدا تلك  انو يستبعد اجلماعات ك االربادات ادلتعصبة ك اليت تسعى اذل السيطرة على الدكلة ، انو

اجلماعات اليت تتداخل ك الدكلة دبا يشمل االربادات التطوعية اليت تعمل يف اطار النطاؽ العاـ ، فانو يستبعد كل اجملموعات 
موعات اليت اما تكوف ضيقة اك زلدكدة االفق ، انو يشمل االحزاب السياسية يف انظمة حزبية تنافسية ك اربادات العماؿ ك مج

 2ادلصاحل ك كثَت من انواع اخرل من ادلنظات التطوعية 

ك بالتارل فاف مفهـو اجملتمع ادلدين يرتبط اساسا بظاىرة ادلدنية ، ك يتحدد جبملة مؤسساتو ادلختلفة التخصصات ك اليت اف 
عرفت امجاعا فيما يتعلق جبانبها االجتماعي ك الثقايف ك االقتصادم ك القانوين فاهنا تعرؼ جدال بُت مؤيد لشموؿ االحزاب 

ك جدلية اخرل تتعلق بشمولة   larry diamondما ىو شاف الرم داؽلوند كمؤسسات سياسية ك مستبعد ذلا ؾ
ادلؤسسات االرثية اك اجلاعات االكلية من عدمها ك بطريقة  فاننا نذىب يف اجلدلية االكذل ادلذىب االكؿ بااشتماؿ االحزاب 

ع السياسي ك اجملتمع ادلدين ، يف حُت ال السياسية كمؤسسة من مؤسسات ىذا اجملتمع على اعتبار اهنا نقطة االلتقاء بُت اجملتم
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طلوض يف اجلدلية الثانية العتبار اهنا موضوع رحب قائم بذاتو يفضي اذل اجلدلية االكرب بُت الشرؽ ك الغرب ك بالنسبة الينا 
يها شركط معيارية ىي  فاجملتمع ادلدين ىو رلموع البٌت االجتمعاية ك الثقافية ك االقتصادية ك القانونية ك السياسية اليت تتوفر ؼ

 االستقالؿ عن سلطة الدكلة ماديا ك اداريا  -

 اذلدفية  -

 3الطوعية  -

  خصائص المجتمع المدني  :

 samuelتتفق معظم الدراسات االكادؽلية ك ادلتناكلة للظاىرة اجملتمع ادلدين مع اخلصائص اليت قدمها صمويل ىنتغتوف 
huntington  التوفر يف اجملتمع ادلدين ك ىي  ، ك احملددة يف اربعة خصائص اجبة  :

  ك يقصد هبا القدرة على التكيف كلما كانت اكثر فعالية ، الف اجلمود يؤدم اذل : القدرة على التكيف
 تضاؤؿ اعليتها ك ردبا اذل القضاء عليها 

  غَتىا ام اف ال تكوف مؤسسات اجملتمع ادلدين خاضعة اك تابعة ؿ: االستقالؿ يف مقابل اخلضوع ك التبعية
من ادلؤسسات اك اجلماعات اك االفراد حبيث يسهل السيطرة عليها كفق ما يتماشى مع رؤية ك اىداؼ 

 : ادلسيطر ك ؽلكن ربديد استقاللية اجملتمع ادلدين عن الدكلة من خالؿ ادلؤشرات التالية 

 ىو سبويل خارجي  االستقالؿ ادلارل دلؤسسات اجملتمع ادلدين ك يظهر ذلك من خالؿ مصادر التمويل ، ىل
سبنحو الدكلة اك بعض اجلهات اخلارجية ، اـ ىو سبويل ذايت من خالؿ مساعلات االعضاء اك التربعات اك 

 عوائد نشاطاهتا اخلدماتية اك االنتاجية 

  االستقالؿ االدارم ك التنظيمي ام مدل استقالليتها يف ادارة شؤكهنا الداخلية ، طبقا للوائحها ك قوانينها
 ة بعيدا عن تدخل الدكلة الداخلي

  ك يقصد بو تعدد ادلستويات الراسية ك االفقية داخل ادلؤسسة دبعٌت تعدد ىيئاهتا التنظيمية : التعقد التنظيمي
، ككجود مستويات تراتبية داخلها ك انتشارىا داخل اجملتمع الذم سبارس يف نشاطاهتا  

  سسة اليت تؤثر على شلارستها لنشاطاهتا ، حيث ال غلب اف تكوف ىناؾ صراعات داخل ادلؤ: التجانس
فكلما كانت الصراعات موجودة داخل ادلؤسسة ادلدنية بطريقة سلمية ك متعلقة بطبيعة نشاطها ؽلكنها اف 
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تساىم يف تطور ادلؤسسة اما اذا كانت الصراعات قائمة السباب شخصية  ك كاف اسلوهبا عنيفا ادل ذلك 
 اذل زبلف ادلؤسسة 

  اهمية  المجتمع المدني: ثانيا

عترب قطاع اجملتمع ادلدين، الذم يتكوف من ادلنظمات غَت احلكومية كاجلماعات ذات ادلنطلق الديٍت، كالنقابات العمالية م
كرلموعات الشعوب األصلية كادلنظمات اخلَتية ، كغَتىا من ادلؤسسات كادلنظمات، قوة رئيسية يف عملية التنمية الدكلية خالؿ 

كشهد اجملتمع ادلدين توسعان ىائالن من حيث نطاؽ عملو كحجمو كقدراتو كذلك يف أعقاب تنامي احلكم . عامنا ادلاضيةالعشرين 
آالؼ منظمة عاـ  6من  -طبقان للتقارير -كازداد عدد ادلنظمات غَت احلكومية الدكلية . الدؽلقراطي يف مجيع أضلاء العادل

منظمات اجملتمع ادلدين العبان أساسيان يف رلاؿ ادلساعدات اإلظلائية  كأصبحت. 1999ألف منظمة عاـ  26إذل  1990
، بلغ حجم ادلساعدات الدكلية اليت 2003العادلية، حيث كرد عن منظمة التعاكف كالتنمية يف ادليداف االقتصادم أنو يف عاـ 

 .بليوف دكالر أمريكي على األقل 12تدفقت عرب منظمات اجملتمع ادلدين 
 

. تأثَت كقدرة منظمات اجملتمع ادلدين يف تشكيل السياسات العامة على الصعيد العادلي خالؿ العقدين ادلاضيُتازداد كذلك 
كيتضح ىذا النشاط جليان عن طريق محالت الدعاية الناجحة اليت استطاعت استقطاب آالؼ ادلؤيدين يف شىت أضلاء العادل 

 كيعترب النداء العادلي للعمل على مكافحة الفقر. الديوف، كمحاية البيئةحظر األلغاـ األرضية، كشطب : حوؿ قضايا معينة مثل
(GCAP)  أحدث األمثلة عن نشاط اجملتمع ادلدين ادلفعم باحليوية كأعليتو، كىو محلة مدنية عادلية تدعو إذل اإلعفاء من

مليوف مواطن  44بتعبئة ما يزيد على  ، يُقدر أف ىذه احلملة قامت2007كيف عاـ . الديوف كزيادة ادلعونات للبلداف الفقَتة
 .كاليت نُظمت يف سلتلف مدف العادل” الوقوؼ يف كجو الفقر“للمشاركة يف أحداث كأنشطة 

 
درؾ البنك الدكرل أف التعاكف بُت منظمات اجملتمع ادلدين كاحلكومات كالقطاع اخلاص يؤدم إذل تعزيز اجلهود الرامية إذل 

كيلعب اجملتمع ادلدين على كجو اخلصوص دكران ىامان يف . ية االجتماعية ادلستدامة بصورة كبَتةتشجيع النمو االقتصادم كالتنم
ضماف كصوؿ أصوات الفقراء كادلهمشُت إذل احلكومات، ككذلك ضماف األخذ بوجهات نظرىم يف : التنمية من خالؿ

 4.القرارات اخلاصة بالسياسات
 

بناء أسس مشًتكة من خالؿ هُنج . عن طريق زيادة الضغوط لتحقيق احلكم الرشيدتشجيع ادلساءلة كالشفافية يف القطاع العاـ 
 تشاركية كتعزيز إسًتاذبيات التنمية الوطنية كادلبادرات الوطنية الرامية إذل زبفيض أعداد الفقراء كتقدًن اخلربة الفنية كتوفَت حلوؿ
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ركة مع احلكومات لتقدًن خدمات اجتماعية، خاصة يف ادلناطق مبتكرة تتسم بفاعلية التكلفة دلواجهة ادلشكالت احمللية كادلشا
 .اخلارجة من صراعات كاليت تعاين ىشاشة أساليب إدارة احلكم

 :التحديات ادلوضوعية
االطار القانوين الذم ينظم عمل سلتلف ىيئات اجملتمع ادلدين كاالليات اليت تضمن مشاركتو الفاعلة كادلؤثرة يف صنع  .1

لتنظيم عمل ادلنظمات غَت احلكومية مع أنتظار العديد من األربادات كالنقابات ادلهنية لًتتيب  13أقرار قانوف  مت. ) القرارات
 .(أكضاعها القانونية

ادلستويات ادلركزية كدكر السلطات احمللية، كتعاطي السلطات ادلركزية كاحمللية معو، دبا يف ذلك الشفافية يف احلصوؿ على  .2
 .ة كاحلق يف االطالع، كالقدرة على احملاسبة كادلساءلةادلعلومات الالـز

 .كصيغة التوافقات ادلرحلية يف النظاـ السياسي،كعدـ استكامل بناء ادلؤسسات الدستورية،حداثة النظاـ الدؽلقراطي  .3

رللس النواب يف تشريع كبطء ،كجود فجوات قانونية نتيجة التحوؿ من النظاـ الدكتاتورم الشمورل اذل النظاـ الدؽلقراطي . 4
 5.القوانُت كتعديلها ككذلك بطء ادلصادقة على ىذه القوانُت كالتشريعات

شلا يوفر كسب التأييد الشعيب ذلذه القرارات كمن مث ،عدـ الوصوؿ اذل قناعة بأعلية مشاركة اجملتمع ادلدين يف صناعة القرار5
ين على اهنا بديل للسلطات التنفيذية كالتشريعية كىذه نظرة خاطئة كالنظر دلنظمات اجملتمع ادلد،شلارستها على ارض الواقع 

بل ىي جزء من تكوين ،الف منظمات اجملتمع ادلدين ليست جزء من احلكومة اك رللس النواب كرلالس احملافظات % 100
ايب كالتنموم كاف الدكلة من خالؿ أنتماء ىذه ادلنظمات للشعب كىو مصدر السلطات كبالتارل من حقو شلارسة الدكر الرؽ

بل حىت أعتمادىا كخرباء كمستشارين غَت حكوميُت عند ،يكوف لو رأم على األقل أستشارم أك دكر رقايب يف احملافل العامة 
 .احلاجة كبدكف مقابل مادم ككعمل تطوعي

كربديد السياسات العامة عدـ األعتماد كاألىتماـ دبراكز البحوث كالدراسات ادلستقبلية كاالستشارية يف صياغة القرارات  .6
 .للبالد باألضافة اذل اجلهد احلكومي الركتيٍت

 

دور المجتمع المدني في تعزيز القانون الدولي االنساني : ثالثا 

  تعريف القانون الدولي االنساني: 

زعات ادلسلحة أك من اآلثار يعرؼ القانوف االنساين الدكرل بأنو رلموعة ادلبادئ كالقواعد اليت ربّد من استخداـ العنف أثناء ادلنا
النامجة عن احلرب ذباه اإلنساف عامة فهو فرع من فركع القانوف الدكرل العاـ حلقوؽ اإلنساف غرضو محاية األشخاص ادلتضررين 

يف حالة نزاع مسّلح كحماية ادلمتلكات كاألمواؿ اليت ليست ذلا عالقة بالعمليات العسكرية  كىو يسعى إذل محاية السكاف 
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ادلشًتكُت بصورة مباشرة أك الذين كفوا عن االشًتاؾ يف النزاعات ادلسلحة مثل اجلرحى كالغرقى كأسرل احلرب كؽلكن القوؿ غَت 
. كتلتها عّدة إتفاقيات كبرتوكوالت ىامة  1864لسنة " جنيف"أف القانوف الدكرل اإلنساين إنطلق بإتفاقية 

 
ية ضحايا احلركب كأسلوب إدارة القتاؿ بالصكوؾ الدكلية اذلامة يف ميداف حقوؽ كتأثر القانوف الدكرل اإلنساين فيما يتعلق حبما

اإلنساف  مثل اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف كاالتفاقية األكركبية حلقوؽ االنساف كالعهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية 
ميتو ككرامتو البشرية على قدـ ادلساكاة يف زمن كالسياسية كذلك تأسيسا على أف اإلنساف ػلق لو التمتع حبقوقو اللصيقة بآد

. السلم اك زمن احلرب 
 

كذبدر اإلشارة اف العهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ؼلّوؿ للدكؿ يف حاالت الطوارئ اإلستثنائية اليت هتدد حياة 
.  الدكلة احلد من بعض احلقوؽ لكن شريطة اف يكوف ذلك يف أضيق احلدكد

جانب الصكوؾ الدكلية ادلذكورة فإف القانوف الدكرل اإلنساين اذلادؼ إذل ضماف معاملة اإلنساف يف مجيع األحواؿ معاملة كاذل 
إنسانية زمن احلرب دكف أم سبييز ضار يقـو على العنصر اك اللوف اك الدين اك ادلعتقد اك اجلنس اك ادلولد اك الثركة اك أم معيار 

الذم يضم االتفاقيات كالربكتوكوالت الدكلية ادلوضوعة ربت رعاية " جنيف"ما يعرؼ بقانوف شلاثل آخر  قد تطور بفضل 
الذم يهتم بالنتائج اليت انتهت " الىام"اللجنة الدكلية للصليب األمحر كاليت هتتم أساسا حبماية ضحايا احلرب ككذلك بقانوف 

اسا األساليب كالوسائل احلربية ادلسموح هبا ككذلك بفضل اليها مؤسبرات السلم اليت عقدت يف عاصمة ىوالندا كيتناكؿ أس
رلهودات األمم ادلتحدة لضماف إحًتاـ حقوؽ االنساف أثناء النزاعات ادلسلحة كاحلد من إستخداـ أسلحة معينة لعدـ مراعاهتا 

. إنسانية اإلنساف 
 

  مبادئ القانون الدولي اإلنساني
  

" :  الهاي"ون مبادئ قان/ 

تقدـ احلضارة غلب أم يؤدم اذل التخفيف قدر االمكاف من كيالت "اف  1868جاء يف اعالف ساف بيًتسبورغ لسنة  
. باعتماد مبدأم الضركرة العسكرية  كادلعاملة االنسانية" احلرب

. مبدأ التفرقة بين المدنيين واالهداف العسكرية  - أ
يكونو عرضة للهجـو الذم ينبغي اف يقتصر على االىداؼ العسكرية أم القوات ينّص ادلبدأ اف ادلدنيُت ال ؽلكن 

العسكرية دبا يف ذلك ادلقاتلُت كادلنشآت اليت تساىم يف ربقيق ىدؼ عسكرم كبالتارل ال ؽلكن مهامجة األمواؿ 
اذلم ال تعترب خرقا لقانوف احلرب ادلدنية لكن اخلسائر العرضية بُت ادلدنيُت  اك أمو
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كاحلد من استخداـ ( السامة كاجلرثومية كالكيمياكية كبعض انواع ادلتفجرات)بعض انواع االسلحة حظر  - ب
. االسلحة التقليدية العشوائية دبا يف ذلك االلغاـ كاألفخاح  كاالسلحة احلارقة

. حظر اللجوء اذل الغدر اثناء القتاؿ كىو ؼلتلف عن احليل احلربية ادلشركعة  -ج

. ص اخلصم الذم يلقي السالح اك دل يعد قادرا على القتاؿاحًتاـ سالمة شخ -د

االحتالؿ كضع كاقعي ال يعطي احملتل يف ادللكية يف االرض احملتلة كؽلكن لو اف يصادر بعض االمواؿ كيعمل على  -ق
. حفظ االمن

:  شرط مارتنز -2

نصوص ادلكتوبة ربت محاية ادلبادئ كفقا ذلذا الشرط يظل ادلذنبوف كادلقاتلوف يف احلاالت اليت ال تنص عليها اؿ
ىذا ادلبدأ عند البت يف قضايا كبار رلرمي احلرب " نورمربغ"االنسانية كما ؽلليو  الضمَت العاـ كقد اعتمدت زلكمة 

. العادلية الثانية 

" : جنيف"المبادئ االساسية لقانون  - 
. 1غلب اال تتناىف مقتضيات احلرب كاحًتاـ الذات االنسانية 

ليست احلرب مربرا لالعتداء على حياة من ال يشاركوف يف القتاؿ  اك الذين  دل يعودكا  : ات البشرية حصانة الذ -
. قادرين على ذلك 

منع التعذيب بشىت انواعو، كيتعُت على الطرؼ الذم ػلتجز رعايا العدك اف يطلب منهم البيانات  ادلتعلقة  -
 .هبويتهم فقط، دكف اجبارىم على ذلك

القانونية ، فضحايا احلرب األحياء  شلن يقعوف من قبضة العدك ػلتفظوف بشخصيتهم القانونية  احًتاـ الشخصية -
 .كما يًتتب عليها من اعماؿ قانونية مشركعة

احًتاـ الشرؼ كاحلقوؽ العائلية كادلعتقد كالتقاليد كتكتسي االخبار  العائلية  اعلية خاصة يف القانوف االنساين  -
 .ىو ككالة  االحباث تتوذل مجع االخبار كنقلها اذل من لو احلق يف ذلك " جنيف"كىناؾ جهاز خاص يف 

 .ادللكية الفردية زلمية كمضمونة -
عدـ التمييز ، فادلساعدة كالعالج كسلتلف اخلدمات كادلعاملة بصورة عامة تقدـ للجميع دكف فرؽ اال ما تفرضو  -

 .االكضاع الصحية كالسن
االعماؿ االنتقامية كالعقوبات اجلماعية كاحتجاز الرىائن، كاذا ارتكب شخص توفَت االماف كالطمأنينة كحظر  -

ػلميو القانوف االنساين جرؽلة فانو يعاقب كفقا للنصوص ادلعموؿ هبا مع مراعاة الضمانات القضائية  على مستول 
 .االجراءات قبل التحقيق كبعده كعند احملاكمة كدبناسبة تنفيذ احلكم
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 اك استخدامهم حلماية اىداؼ عسكرية  حظر استغالؿ ادلدنيُت -
 منع النهب كاذلجـو العشوائي كاالعماؿ االنتقامية  -
 .منع اعماؿ الغش كالغدر  -

 
 .تطور مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر: رابعا 

 
، 1995ك  1988ظهرت منظمات اجملتمع ادلدين يف اجلزائر بشكل كاضح كجلي خالؿ الفًتة ادلمتدة ما بُت أحداث أكتوبر 

حيث دل يعرؼ مفهـو اجملتمع ادلدين ىذا الشيوع إال خالؿ ىذه الفًتة ، كيأيت ذلك بسبب التحوؿ الدؽلقراطي الذم عرفتو 
كما تتطلبو الدؽلقراطية من ربرير حريات األفراد يف التعبَت كالتنظيم، فظهرت  اجلزائر على غرار العديد من أنظمة العادل،

كما تضمنو من االعًتاؼ بالتعددية احلزبية، كتشجيع ادلشاركة السياسية،كما  1989األحزاب السياسية كفقا لدستور فرباير 
 .سبع ادلدين اجلزائرمدكر يف نشأة ادلج 1986كاف لألزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر بداية من 

ضحايا القمع على اثر حوادث  ترجع االنطالقة احلقيقية للمجتمع ادلدين يف اجلزائر مع تأسيس اللجاف كاجلمعيات حلماية1
اخل، كدبجرد اإلعالف عن ...، لتأيت بعدىا مجعيات سلتلفة، كجمعيات محاية البيئة، اجلمعيات اخلَتية، ادلهنية1988أكتوبر 

يات ذات الطابع االجتماعي كإطار قانوين كشرعي دلمارسة حق تكوين اجلمعيات، كحق إنساين تؤكد عليو كل قانوف اجلمع
مواثيق حقوؽ اإلنساف، عرفت احلركة اجلمعوية نفسا جديدا، جسده ذلك الكم اذلائل من اجلمعيات على ادلستول الوطٍت 

عية يف غضوف أربعة سنوات فقط، أم يف الفًتة ادلمتدة بُت جم 434كاحمللي، فعلى ادلستول الوطٍت فقط، مت تأسيس حوارل 
 . من خالؿ االرقاـ التالية ، كىذا ما يبينو 1995-1991سنيت 

 
كل سنة ادلنشاة  عدد اجلمعيات الوطنية       السنة 

86 1987 
12 1988 
81 1989 

151 1990 
135 1991 

92 1992 
63 1993 
70 1994 
74 1995 
12 1996 
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يفسر الباحث عبد القادر هبلوؿ ىذه الطفرة الكمية يف عدد " اجلزائر بُت األزمة االقتصادية كاألزمة السياسية"يف كتابو ك 
يف تقديرنا إف ضياع الثقة بُت األفراد يف اجملتمع، كالصراع السياسي بُت األشخاص الذين مارسوا العمل :"اجلمعيات بقولو

كأثناءىا يف نظاـ احلزب الواحد، علا سبباف يف تشكيل األحزاب، أما اجلانب الشكلي فهو عامل السياسي قبل الثورة التحريرية 
 "التسهيالت ادلفرطة اليت يقدمها نص قانوف اجلمعيات، حيث يكفي أف غلتمع على األقل مخسة عشر شخصا ليؤسسوا مجعية

. 
كف اجلمعية حبرية كإرادة أعضائها ادلؤسسُت اثر مجعية تتك:"من قانوف اجلمعيات على ما يلي 6كيف نفس اإلطار تؤكد ادلادة 

عامة تأسيسية، ذبمع مخسة عشر عضوا مؤسسا ذلا على األقل، كتصادؽ على القانوف األساسي كتعُت مسئورل ىيئاهتا 
 ."القيادية

ما أدل إذل تغيَت إف مضموف ىذه ادلادة يعد عامال ىاما يف تسهيل عملية تأسيس اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي، كىذا 
فبعد أف كانت ادلشاركة يف أدبيات نظاـ ما قبل أكتوبر . يف مفهـو ادلشاركة السياسية لدل ىيئات اجملتمع ادلدين اجلزائرم 

جد زلدكد كأحيانا منعدمة، نظرا النسداد قنوات االتصاؿ بُت اجملتمع ادلدين كالسياسي، كحىت كإف كجدت فهي فارغة  1988
فلكي يشارؾ الفرد (. مشاركة-انضماـ)يقي، حيث كانت مشركطة كخاضعة للنمطية القائمة على أساس من زلتواىا احلق

كذلذا فبمجرد فتح اجملاؿ للمفهـو اجلديد للمشاركة،  .كيساىم يف احلياة العامة، ال بد لو أف ينظم خليارات سياسية مفركضة
تعبَت كالتجمع كرفع الوصاية عن سلتلف التنظيمات الذم يستوجب من جهتو إقامة تنظيمات مؤسساتية تضمن حرية اؿ

االجتماعية كالسياسية كالثقافية، تفجرت احلركة اجلمعوية يف اجلزائر بصورة مذىلة، كىو ما يعكس يف نفس الوقت تعطش 
 .اجملتمع بكل فئاتو للمشاركة الفعلية يف احلياة العامة، كطرح مطالبو يف إطار مدين

حلوظ يف رلاؿ تأسيس اجلمعيات، كالسرعة اليت عرفتها احلركة اجلمعوية يف بدايتها، إال أهنا عرفت كعلى الرغم من التطور ادل
كؽلكن إرجاع ىذا الًتاجع إذل الوضعية السياسية . 1992-1990تراجعا يف السنوات األخَتة مقارنة بالسنوات األكذل 

عد توقيف ادلسار االنتخايب، كحل حزب جبهة اإلنقاذ كقوة سياسية كاالجتماعية اليت عرفتها البالد، كاليت سبيزت بتفاقم األزمة ب
ذبمع ربت لوائها قول اجتماعية كبَتة، كعدد كبَت من اجلمعيات ادلختلفة حزبية، إنسانية، اجتماعية، دينية كحىت نقابية، اليت 

يف االنتخابات البلدية كالوالئية  ، كاليت لعبت دكرا كبَتا يف صلاح احلزب1992 -1990كانت تنشط بقوة يف الفًتة ما بُت 
، ككذا فوزه يف الدكر األكؿ من االنتخابات التشريعية، كما أف حالة الالستقرار السياسي كاألمٍت اليت عرفتها البالد 1990سنة 
إضافة إذل  ، تعد عامال مهما يف تراجع احلركة اجلمعوية، كزبوؼ األفراد من ادلشاركة أك ادلبادرة لتأسيس اجلمعيات،1992منذ 

 .العوامل البَتكقراطية اليت من شأهنا أف تضعف ركح ادلبادرة ضلو تأسيس اجلمعيات
إال أف استقرار الوضع األمٍت كانتهاج اجلزائر لسياسة ادلصاحلة الوطنية، كميثاؽ الوئاـ ادلدين أعطى دفعة قوية ضلو انبعاث احلركة 

كتوجو جديد كرلاؿ عمل مستحدث لنشاط منظمات اجملتمع ادلدين يف  اجلمعوية يف اجلزائر فظهرت منظمات ضحايا اإلرىاب
 .اجلزائر

 
 
 



 
 

 :مدى فاعلية المجتمع المدني في الجزائر -خامسا 
 

 
الدراسة الكمية للحركة اجلمعوية كتصنيفاهتا ادلختلفة، بإمكاهنا تقدًن مؤشرات ىامة عن تطورىا منذ بداية التحوؿ الدؽلقراطي 

أف ىذه الدراسة تبقى ناقصة إذا دل ترافقها دراسة هتتم بالتطور الكيفي كادلؤسسي الذم كصلت إليو مؤسسات يف اجلزائر، إال 
اجملتمع ادلدين، كىو الذم يسمح ذلا بالنشاط كالفاعلية، كيف ىذا اإلطار قدـ صامويل ىنتغتوف بعض ادلؤشرات ادلوضوعية اليت 

 1:ادلدين كىيمن خالذلا ؽلكن تقييم فاعلية منظمات اجملتمع 
يقصد هبا قدرة ادلؤسسة على التكيف مع تطورات البيئة ادلتواجدة هبا، ألف اجلمود يؤدم إذل تضاؤؿ : القدرة على التكيف -أ

 :أعليتها كردبا القضاء عليها، كما أف ىذا التكيف غلب أف يتم على ثالث مستويات ىي
 .إجراء تعديالت على أنشطتها ككظائفهاكىو قدرة ادلؤسسة أك اجلمعية على : التكيف الوظيفي -
أم استمرار اجلمعية لفًتة طويلة من الزمن، فالدؽلومة عنصر مهم لفاعليتها، كمؤشر لصمودىا أماـ الظركؼ : التكيف الزمٍت -

 .كقدرهتا التنظيمية
زمنية طويلة لقياس مثل ىذا فاالستمرارية تسمح بتعاقب أجياؿ من الزعماء على قيادهتا، كىذا يتطلب مدة : التكيف اجليلي -

 .ادلعيار
كىو أف ال زبضع ادلؤسسة لغَتىا من ادلؤسسات أك اجلهات أك األفراد، حبيث يسهل السيطرة عليها كتوجيو : االستقاللػػية -ب

 .نشاطها، كيعد االستقالؿ ادلارل ضركرة ال بد منها الستقالؿ القرارات كاألىداؼ
نظيم، ككجود تنظيم سلمي داخلها من ناحية، كانتشارىا اجلغرايف على أكسع نطاؽ شلكن دبعٌت تعدد ىيئات الت: التعقػػد -ج

 .داخل اجملتمع من ناحية أخرل
كيعٍت عدـ كجود صراعات داخل التنظيم بإمكاهنا أف تؤثر على نشاطو، فكلما كاف سبب االنقسامات بُت : التجانػػس -د

احلل سلميا بعد احلوار كالنقاش، كاف ذلك دليال على تطور التنظيم،  األجنحة كالقيادات راجع إذل أسباب فكرية، ككاف
 كالعكس صحيح، أم كلما كانت االنقسامات ألسباب شخصية ككاف احلل عنيفا فذلك دليل على زبلف ادلؤسسة أك التنظيم

. 
 :ليةمن خالؿ إسقاط ىذه ادلعايَت على مؤسسات اجملتمع ادلدين يف اجلزائر ضلصل على ادلؤشرات التا

على الرغم من حالة اجلمود كالًتدد اليت عرفتها احلركة اجلمعوية منذ بدايتها، إال أهنا ظهرت بقوة خالؿ : معيار التكيف -
السنوات األخَتة، كىذا من اجل طرح قضاياىا كادلساعلة دبواقفها االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، من خالؿ الندكات 

، كسلسلة احلوارات اخلاصة باحلياة السياسية كاالقتصادية مع الدكلة، لتنتهي 1996منذ سبتمرب  الوطنية اليت عرفتها اجلزائر
، مث عقد أكؿ منتدل كطٍت للحركة 1997بعقد ملتقى اجلمعيات أك احلركة اجلمعوية على مستول العاصمة يف شهر أفريل 

طوة أكذل ضلو تكريس الدؽلقراطية من خالؿ إشراؾ ، كىذا غلسد خ1997أفريل  12ك  11اجلمعوية الوطنية ادلنعقد ما بُت 
اجملتمع ادلدين يف تصور احللوؿ ادلمكنة لألزمة اليت مرت هبا البالد، ذلذا عملت اجلمعيات كادلنظمات الوطنية على تكييف 
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  .نشاطها ككظائفها كفق الظركؼ كادلشاكل ادلتواجدة يف احلياة العامة
ة السنوات السابقة، صلد أف بعض اجلمعيات عملت على إدخاؿ تعديالت على كظائفها فمن خالؿ ادلعاينة ادليدانية كذبرب

تكيفا مع مستجدات كمتطلبات البيئة ، يف حُت صلد مجعيات أخرل زلتفظة بأىداؼ معينة ال تتغَت، كأحيانا تنحصر ىذه 
اطها، بل ربصره يف ملتقيات أك األىداؼ يف اسم اجلمعية فقط، كعلى خالؼ مجعيات أخرل صلدىا ال تسعى إذل توسيع نش

 .ندكات أدبية األمر الذم ال يسهل ذلا عملية التقرب من الواقع الشعيب
إف التكيف الوظيفي للجمعيات، يطرح إذل جانب آخر التكيف الزمٍت ذلا، أم استمرارية اجلمعية، حيث ؽلكن اعتباره مؤشرا 

لكثَت من اجلمعيات ال تستمر، إذ تتسم بطابع ادلرحلية، كذلك ىاما على تطور اجلمعية كمصداقيتها، كيف اجلزائر صلد ا
 1:لألسباب التالية

ىذه العراقيل سبت مالحظتها على مستول اجلهات الرمسية ادلعنية بالتسجيل كاالعتماد، حيث علق : العراقيل البَتكقراطية -
تل اجلمعية يف مرحلتها اجلنينية، أحيانا يقطع الواحد منا العراقيل البَتكقراطية كاإلدارة تق:"رئيس مجعية ادلكفوفُت على ذلك بقولو

 . "آالؼ الكيلومًتات إذل اجلهة ادلعنية باألمر دكف أف يستقبل، كأحيانا ينتظر لساعات طويلة دكف احلصوؿ على ادلوعد
ليت تعاين منها، ففي حُت صلد العديد من اجلمعيات قد توقف نشاطها نظرا للصعوبات ادلالية ا: اإلمكانيات ادلادية كادلالية -

 .توجد مجعيات سبلك مقرات كأجهزة عمل، ىناؾ مجعيات أخرل ال سبلك إال االسم
إف سهولة الشركط القانونية لتأسيس اجلمعيات فسح اجملاؿ : غياب الوعي حبقيقة العمل اجلمعوم كانتهازية بعض األشخاص -

 الوعي بادلشاركة االجتماعية، كذلك هبدؼ االستفادة من ىذه لبعض التجاكزات شلن ال ؽللكوف صلة بالعمل اجلمعوم، كال
الشركط للحصوؿ على مقرات كأمواؿ بطرؽ سلتلفة، كدبجرد نفاذ ىذه اإلمكانيات يشل عمل ىذه اجلمعيات كربل، كىذا ما 

ىذا على يطرح إشكالية ارتباط اجلمعية دبؤسسات حيث تذىب بذىاب الشخص، شلا يؤكد ىشاشة قاعدهتا االجتماعية، 
 عكس

 .اجلمعيات الطالبية اليت صلدىا مستمرة يف العمل رغم تعاقب الدفعات الطالبية
اليت مرت هبا البالد، حيث أدل عدـ االستقرار األمٍت إذل هتديد العمل اجلمعوم، كحاؿ دكف : الظركؼ السياسية الصعبة -

 .مواصلة نشاط اجلمعيات يف سلتلف مناطق الوطن
إف سبويل اجلمعية ىو أحد عناصر فاعلية اجلمعية كأساس استقاللية قراراهتا، فإذا كاف مشكل التمويل غَت : ةمعيار االستقالرل -

مطركح لدل بعض اجلمعيات، كاجلمعيات ادلهنية خاصة االقتصادية منها، كاجلمعيات ادلدعمة من طرؼ بعض األحزاب كحىت 
عض اآلخر من اجلمعيات بشكل غلعلها كسيلة تستغل يف ادلناسبات ادلدعمة من طرؼ الدكلة، فانو يشكل عائقا بالنسبة للب

 .كيفقدىا استقالليتها
كما أف تبعية اجلمعيات للجهة ادلمولة ذلا، يفقدىا استقاللية قراراهتا ، كغلعل خطاهبا منبثقا من خطاب اجلهة التابعة ذلا، كابرز 

  .سياسيةدليل على ذلك االربادات الطالبية التابعة لبعض األحزاب اؿ
كيف ىذا اإلطار ؽلكن اإلشارة إذل نوع من اجلمعيات اليت تنشط بكثرة أثناء فًتة احلمالت االنتخابية كبصورة فعالة، كما تعمل 
على البحث يف حل مشاكل سلتلفة، كربقيق بعض األىداؼ اليت أنشئت من اجلها، كلكن دبجرد انتهاء الفًتة االنتخابية يقل 
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كىذا ما يفسر بتبعية ىذه اجلمعيات للجهات ادلعنية بفًتة االنتخابات كاألحزاب السياسية، كؽلثل دليال نشاطها إف دل ينعدـ، 
  .على عدـ استقالليتها

بالنظر إذل احلركة اجلمعوية من الناحية التنظيمية يف اجلزائر، فاف حداثة التجربة لدل بعض من ىذه اجلمعيات : معيار التعقػػد -
تنظيمية متعددة ادلستويات، لكنها ربتوم على بنية متوسطية، أم أهنا دل تصل بعد إذل إدخاؿ التخصص دل يسمح ذلا ببنية 

الكبَت يف كظائفها، كىذا بسبب نقص اخلربة كاإلمكانيات، كمع ىذا كانت ىناؾ مجعيات حاكلت العمل على توسيع 
ؿ إدماج سلتصُت كأطباء كنفسانيُت، كباحثُت يف كظائفها، كربسُت عملها خاصة اجلمعيات االجتماعية كاإلنسانية من خال

  .علم االجتماع، كإعالميُت
كما أف التعقد التنظيمي للجمعيات يظهر يف توزيعها اجلغرايف، كمدل كصوذلا ألغلب ادلناطق يف الوطن، كيف ىذا الشأف 

ادلدف الكربل كتلك القريبة من يالحظ سبركز قسم كبَت من اجلمعيات الوطنية يف القسم الشمارل من اجلزائر، كباألخص 
باعتبار ادلدف الريفية مهمشة نوعا ما من الدعم الذم )العاصمة، كيرجع ذلك إذل الظركؼ األمنية الصعبة، كقلة الوسائل ادلادية 

ليدية ، كما أف ضعف نسبة التعليم، كسيطرة التنظيمات غَت الرمسية القائمة على الركابط التق (سبنحو الدكلة للمجتمع ادلدين
حيث ال يعقل يف ادلنطق العشائرم أف غلتمع أفراد .كالعشائرية، تشكل يف رلملها عوامل ربوؿ دكف كجود تنظيم مدين حديث 

 .من عشائر سلتلفة حوؿ أىداؼ كاحدة
، على غرار الصراعات اليت عرفتها اجلمعيات ذات الطابع السياسي، كاليت كاف اغلبها ألسباب شخصية: معيار التجانػػس -

كاليت أدت إذل حلها كانقسامها إذل أجنحة سلتلفة، تعرؼ اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي نفس الظاىرة، من جانب غياب 
التنسيق كالتجانس بُت القيادة كرؤساء اجلمعيات، نظرا الختالفات بُت األشخاص حوؿ التوجهات أك طرؽ تسيَت اجلمعية، 

ف األحياف بأعماؿ عنف أك انسحاب بعض األطراؼ، كما أف الصراعات داخل كادلنافسة الشديدة اليت تنتهي يف كثَت ـ
اجلمعيات تكرس غياب النقاش الدؽلقراطي خاصة يف اجلمعيات العامة ذلا، أك عند انتخاب اجملالس التنفيذية، حيث يربز 

 .الصراع كاضحا، فكثَتا ما ينتهي عملها يف األخَت بالفشل
ة، كلبنة أساسية يف بناء اجملتمع ادلدين اجلزائرم، أف ربقق الدؽلقراطية كادلشاركة الواسعة كىي غَت فكيف للحركة اجلمعوية اجلزائرم

 .قادرة على احًتاـ ىذه القواعد داخلها، كال احًتاـ كتطبيق ابسط مبادئها
 
 .آليات تفعيل دور المجتمع المدني في الجزائر 

مع ادلدين يف العادل العريب عامة كيف اجلزائر على كجو اخلصوص، ؽلكن على الرغم من الصعوبات اليت تواجهها مؤسسات اجملت
تفعيل دكر ىذه ادلنظمات من اجل القياـ بالدكر ادلنتظر منها أال كىو ربقيق التنمية البشرية، كذلك من خالؿ اخلطوات 

 1:التالية
ضركرة تنظيم العالقة بُت اجملتمع ادلدين كالدكلة دبا يضمن على األقل استقاللية نسبية، ىذا على الرغم من االفًتاض الذم  -1

يرل أف اجملتمع ادلدين العريب سيظل خاضعا لتوجيهات الدكلة العربية دلدة عقدين قادمُت، كعليو فإف احلد كالتخفيف من سيطرة 
ت اجملتمع ادلدين، كزلاكلة احتوائها جملالو، يعد من مستلزمات التعامل مع احلقبة القادمة اليت الدكلة كتغلغلها داخل كيانا
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ذلذا على الدكلة التزاـ احلياد النسيب إزاء قول اجملتمع ادلدين كتنظيماتو . ستشهد ال زلالة تنامي قول كفاعلُت اجتماعيُت جدد
بدؿ العمل االستشارم الشكلي، كالتخفيف من اإلجراءات البَتكقراطية يف ادلختلفة، كالعمل على إشراكها يف ازباذ القرارات 

 .التعامل معها، كتركيز مراقبتها عليها يف حدكد ما يسمح بو القانوف، كيضمن السَت احلسن للنظاـ العاـ
حيث سبثل اإلطار ضركرة تدعيم ادلسار الدؽلقراطي كتأكيده، فالدؽلقراطية ىي األساس الصحيح لبناء اجملتمع ادلدين،  -2

 .ادلناسب حلقوؽ األفراد كادلواطنُت، كحق اختيار احلكاـ، حرية التعبَت كحق االجتماع
التأكيد على تربية كتنشئة الفرد على السلوؾ الدؽلقراطي كالعمل اجلمعوم، كىذا قد يتوقف على دكر األسرة كادلدرسة يف  -3

 .عنف، كمنح الطفل فرصة ادلشاركة برأيو كاقًتاحاتو حىت يف ابسط األمورتنمية قيم االحًتاـ كالنقد كاحلوار السلمي بدؿ اؿ
زيادة فاعلية اجملتمع ادلدين من خالؿ تدعيم مؤسساتو بقول اجتماعية كفاعلُت اجتماعيُت نشيطُت، يكوف للمثقف بينهم  -4

 .فراد كاجلماعاتدكر كبَت يف تنشيط العمل اجلمعوم، كالتوعية بأعلية القيم الدؽلقراطية بالنسبة لأل
تكثيف عمل اجلمعيات كالتنظيمات من أجل ربقيق استقالليتها، ىذا من خالؿ تشجيع ىذه التنظيمات على إتباع  -5

 .أسلوب التمويل الذايت بواسطة مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن ذلا دخال ثابتا
على تنمية كبلورة قول اجتماعية لتشكيل  تدعيم كجود قطاع خاص قادر على خلق ديناميكية اقتصادية كاجتماعية تعمل -6

عناصر اجملتمع ادلدين من جهة، كالعمل على ربقيق الدعم ادلارل للتنظيمات كاجلمعيات ادلدنية من خالؿ التربعات كاإلعانات 
 .ادلادية اليت يقدمها ذلا من جهة ثانية

ألف ىذه ادلشاكل تأيت يف مقدمة اىتماـ الفرد )إف التخفيف من ادلشاكل االجتماعية اليومية كمشكلة البطالة كالسكن  -7
، يسهم بشكل كبَت يف رفع درجة مشاركة الفرد كاالطلراط يف التنظيمات االجتماعية، كىذا الدكر (بدؿ االطلراط يف اجلمعيات

  .ال ؽلكن أف تضطلع بو الدكلة فقط بل مؤسسات اجملتمع ادلدين كذلك
كاالندماج فيو لتحقيق احلاجيات اليت تعجز الدكلة عن تلبيتها لو، كىذا الدكر ذبند لو ربسيس الفرد بأعلية العمل اجلمعوم  -8

كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ، من خالؿ اختيار الربامج اليت تثَت االىتماـ بادلشاركة االجتماعية الواسعة، كما يأيت التعريف بأعلية 
برامج اليت تقدمها ىذه اجلمعيات كأىدافها كعملها جبدية، العمل اجلمعوم كنشاط اجلمعيات كنشاط اجلمعيات، من خالؿ اؿ

 . بعيدا عن ادلساكمات السياسية كالشخصية
 
     

 المجتمع المدني في الجزائر و القانون الدولي االنساني: سادسا 

  :فهي حقوؽ اإلنسافاألساسية دلنظمات اجملتمع ادلدين يف رلاؿ  اف ادلهاـ

 .تقصي احلقائق من خالؿ مجع ادلعلومات كربليلها -        أ           

 .مراقبة تطبيق الدكلة اللتزاماهتا الدكلية فيما يتعلق حبقوؽ االنساف -     ب        

 .االنسافاستخداـ كافة الوسائل لرصد كتوثيق حالة حقوؽ  -      ج         

 .العمل على تعزيز مبادلء الدؽلقراطية كحقوؽ االنساف من خالؿ نشر ثقافة حقوؽ االنساف كتعزيزىا -       د          

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/19447/posts


 .تقدًن العوف كادلساعدة لضحايا انتهاكات حقوؽ االنساف دبا يف ذلك ادلساعدة القانونية -       ق           

أييد لقضايا حقوؽ االنساف بالتعاكف مع منظمات اجملتمع ادلدين كادلنظمات غَت احلكومية حشد الدعم كالت -       ك          
 .األخرل

كيواجو اجملتمع ادلدين يف العديد من بلداف العادل الثالث عددان من التحديات كادلعيقات اليت البد من ايالئها اىتمامان خاصان 
 1.كم الصاحل، االستدامة، ضعف الدكر السياسي، التحالفات الوطنيةالدؽلقراطية كاحل : كاليت تتلخص بالقضايا التالية

 

 : الديمقراطية والحكم الصالح .أ 

بالرغم من كوف اجملتمع ادلدين دعامة رئيسية للتحوؿ الدؽلقراطي كاالنفتاح السياسي، اال أف العديد من منظمات اجملتمع ادلدين  
كيتجلى ذلك يف مظاىر عديدة ، الرشيدة كاحلكم الصاحل كادلشاركة كادلساءلة كالشفافيةتفتقر اذل الدؽلقراطية كدلبادلء اإلدارة 

منها غياب االنتخابات الدكرية التنافسية كاختيار القيادات بالتزكية، ضعف قاعدة العضوية يف العديد من منظمات اجملتمع 
من قطاعات اجملتمع ادلدين كالنقابات ادلهنية مقابل مبدأ ادلدين دبا يف ذلك األحزاب السياسية، إلزامية العضوية يف قطاع كبَت 

 .الطوعية، عدـ شلارسة اذليئات العامة للمجتمع ادلدين الصالحيات ادلخولة ذلا

 :االستدامة. ب

داف تعترب االستدامة التحدم األبرز أماـ منظمات اجملتمع ادلدين، إذ أف أعدادان كبَتة من منظمات اجملتمع ادلدين يف بعض البل 
  .كالسيما اجلمعيات اخلَتية كاذليئات االجتماعية كادلنتديات الثقافية تظهر كتنشط لفًتة قصَتة مث تذكم كزبتفي

 :ضعف الدور السياسي. ج 

يالحظ أف منظمات اجملتمع ادلدين يتنازعها تياراف مستقالف أكذلما مقاكمة ازباذ أم موقف سياسي، كاآلخر استغالؿ صفتها  
كقد يعزل السبب يف ذلك اذل أف احلكومات قد سعت يف بعض البلداف اذل منع ، ىة دلمارسة العمل السياسيادلهنية كواج

نشطاء األحزاب من احلصوؿ على مناصب قيادية يف منظمات اجملتمع ادلدين كالنقابات العمالية كاجلمعيات اخلَتية كاذليئات 
 .الثقافية كالرياضية

 :ضعف التحالفات الوطنية. د 

شبكات إقليمية أك دكلية، اال أف جهودىا يف  بالرغم من انضواء معظم قطاعات اجملتمع ادلدين يف العديد من البلداف ربت  
كقد يعود السبب يف ذلك اذل ىيمنة األشكاؿ التقليدية من ادلظالت الوطنية ، اقامة ربالفات كشبكات كطنية كانت أقل صلاحان 
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كعجزت منظمات ، نظمات متشاهبة كالنقابات العمالية كاجلمعيات اخلَتية كاذليئات ادلهنيةمثل االربادات العامة اليت ذبمع ـ
حقوؽ االنساف كالتنمية الدؽلقراطية عن القياـ بدكرىا يف بلورة صيغة للعمل ادلشًتؾ رغم حاجتها اذل ذلك من أجل محاية 

   .ف بالتعاكف مع ادلنظمات ادلشاهبةنفسها أماـ الضغوط احلكومية، أك للنهوض بأعباء مراقبة حقوؽ اآلنسا

 :اما معيقات قياـ شراكة فاعلة بُت منظمات اجملتمع ادلدين كاحلكومات فتتمثل دبا يلي

تعدد ادلرجعيات ادلعنية بتسجيل ادلنظمات غَت احلكومية من ىيئات كمجعيات اجتماعية، كاختالؼ أظلاط الرقابة  -  أ     
 .كاإلشراؼ الرمسي عليها

قدـ التشريعات الناظمة لعمل اجلمعيات، كىي حباجة اذل تعديالت جوىرية استجابة دلتطلبات ادلعايَت الدكلية الناظمة  - ب    
 .لعمل مؤسسات اجملتمع ادلدين

  .ضعف القدرة على االبتكار كالتجديد يف صياغة األىداؼ ككسائل العمل -      ج         

بُت ادلنظمات غَت احلكومية احمللية كالوطنية من جهة، كبينها كبُت ادلنظمات غَت ضعف أشكاؿ التنسيق كالتعاكف  -  د    
 1احلكومية الدكلية كاألجنبية من جهة أخرل، شلا يشكل عائقان أماـ امكانية انتشار تلك ادلنظمات كيقلل من كفاءهتا التنفيذية

 

 .فانون الجمعيات الجديد و حقوق االنسان في الجزائر : سابعا 

يواجو قانوف اجلمعيات يف اجلزائر انتقادات الذعة بعد تكريسو ذليمنة السلطة على سلتلف تفاصيل احلياة ادلدنية كاجلمعياتية يف 
بلد يطرح سجلو احلقوقي تساؤالت ملّحة، كدل تفلح زلاكالت النظاـ اجلزائرم من خالؿ التذرّع حبماية السيادة الوطنية، يف 

 .احلقوقي كادلدين يف اجلزائر إقناع شق كاسع من اجملتمع

تضاربت ادلواقف كالتصرػلات حوؿ الوضع احلقوقي يف اجلزائر، بُت سلطة ال تتواىن يف اهتاـ اجلمعيات كادلنظمات احلقوقية 
بالتحامل على اجلزائر كفق أجندة مشبوىة، كبتوظيف كرقة حقوؽ اإلنساف للضغط على سلطات البالد، من أجل تقدًن 

كبُت مجعيات كتنظيمات حقوقية زللية . ؼ أجنبية، من دكف أف تسمي تلك التنازالت كاألطراؼ ادلقصودةتنازالت ألطرا
كدكلية تصّر على انتهاؾ مربمج حلقوؽ اإلنساف يف اجلزائر من طرؼ السلطة، عرب التضييق على احلريات السياسية كالنقابية 

 .لطةكاإلعالمية، كسعيها ادلستمر لربرلة اجملتمع على خط الس

، نفسها مضطرة إللغاء الربنامج الذم «شفافية الدكلية»ككجدت اجلمعية الوطنية دلكافحة الرشوة، كىي فرع اجلزائر دلنظمة 
سطرتو سلتلف فركعها احمللية يف بعض كاليات اجلمهورية، بسبب عدـ حصوذلا على ترخيص إدارم من السلطات الرمسية 

إف السلطات اجلزائرية ال زالت سارية يف غيها، بالتضييق »الرل حجاج، يف بياف لو كقاؿ رئيس اجلمعية، جي.لتنظيم أنشطتها
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بدؿ أف تسارع إذل إرساء آليات الشفافية كالرقابة على أمواؿ كشلتلكات الشعب، ال » :كأضاؼ .«على اجملتمع ادلدين كالنشطاء
 .«ة هنبت أمواؿ اجلزائريُتزالت تتسًّت على الفاسدين كادلرتشُت، رغم أف األمر يتعلق بفضائح ثقيل

. يف إشارة إذل قانوف اجلمعيات اجلديد الذم كضع العديد من العراقيل يف طريق تأسيس كنشاط اجلمعيات كادلنظمات األىلية
ضلن ىنا اليـو يف الشوارع كالساحات بعدما أغلقت مجيع األبواب يف »كقاؿ عبدالوىاب فرصاكم، أحد ناشطي اجلمعية، 

لتتدخل بعدىا مباشرة  .«حىت الشوارع كالساحات دل يعد يسمح لنا هبا للتعبَت عن أنفسنا كمطالبنا»: ، كأضاؼ«كجوىنا
من جانب آخر صّرحت الناشطة احلقوقية .قوات األمن بقوة لتفريق ادلعتصمُت، كدخوؿ اجلميع يف عراؾ جسدم كصراخ

مقارنة مع الوضع السائد يف التسعينيات، ؽلكننا » بشأف كضعية حقوؽ اإلنساف يف اجلزائر، أنو« العرب«حسينة أكصديق لػ
القوؿ إف ىناؾ ربسنا كاضحا، لكن ىناؾ انتهاؾ حلقوؽ اإلنساف كاإلفالت من العقاب على نطاؽ كاسع خالؿ ىذه الفًتة، 

كنعتقد بعمق أنو ال ؽلكن أف يكوف ذلا أمن دائم كمصاحلة كطنية دكف ادلركر على احلقيقة كالعدالة 

 

 

 قانون الجمعياتانتقادات 
 ؽلنع عن ادلنظمات غَت احلكومية التمويل األجنيب *

 يسمح للدكلة دبراقبة عمل اجلمعيات *

يتيح للدكلة سحب الًتخيص من أم مجعية بذريعة محاية  *
 السيادة

 يسبب القانوف تراجعا فادحا يف نشاط اجلمعيات *

 يكرس ىيمنة السلطة على احلياة ادلدنية *
 

 

ألف مجعية مدنية تنشط يف الًتاب اجلزائرم، لكن مراقبُت يركف أف السلطة رباكؿ تضخيم  80األرقاـ الرمسية إف حواذل كتقوؿ 
كتقوؿ اجلهات الرمسية يف اجلزائر إف الدكلة تريد من ىذا القانوف محاية نفسها . ىذا الرقم إلظهار انفتاحها على النشاط ادلدين

 1. ةمن التمويالت األجنبية ادلشركط

يتعارض سباما مع ماىو معموؿ بو يف ىذا اجملاؿ، خاصة كأف اجلزائر كانت قد ( القانوف)كيشَت خرباء قانوف إذل أف ىذا األخَت 
 .صادقت على االتفاقيات الدكلية اليت تضمن حق اجلمعيات يف النشاط كاحلصوؿ على موارد
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. 2011السياسي الذم أطلقو الرئيس بوتفليقة يف أبريل  كرغم أف قانوف اجلمعيات اجلديد صدر يف إطار مشركع اإلصالح
فإف التدابَت الواردة يف ىذا القانوف، ضّيقت من رلاؿ نشاط اجلمعيات كادلنظمات األجنبية، حبيث تفرض عليهم آليات رقابة 

 .كربقيقات أمنية كإدارية، مقابل احلصوؿ على االعتماد كالسماح ذلا بالنشاط ربت عيوف السلطة

 :  خاتمة

من خالؿ عرضنا لتطور اجملتمع ادلدين كمفهـو بصفة عامة ككممارسة يف اجلزائر، طللص إذل أف اجملتمع ادلدين ىو احد الركائز 
األساسية لتحقيق الدؽلقراطية، اليت تعترب مشاركة الفرد فيها دليل على كعيو بالتحديات كالرىانات اليت تواجهو سواء كونو فردا 

  .(حسب تعبَت ألفن توفلر)، خاصة كالعادل يشهد موجة دؽلقراطية ثالثة أك يف إطار اجلماعة
إف دل نقل )منها التطوعية كاالختيارية كىو يعترب إحدل قنوات احلوار كالتواصل : كيشًتط لقياـ اجملتمع ادلدين عدة صفات

كاحليلولة دكف طغياف احد الطرفُت على اليت تربط السلطة السياسية بعامة الشعب، كتسعى إذل تقريب كجهات النظر ( أعلها
 .اآلخر

كبالرجوع إذل ربليل كضعية اجملتمع ادلدين يف اجلزائر، صلد أف اجلزائر حققت قفزة نوعية ككمية يف منظمات اجملتمع ادلدين، سواء 
 .من حيث ادلدل اجلغرايف أك من حيث االستمرارية أك من حيث ميداف نشاطها

انتقلت عدكل إنشاء اجلمعيات من ادلدف الكربل لتشمل اغلب مناطق الوطن حىت الصحراكية، فمن حيث ادلدل اجلغرايف  -
سواء من حيث تقدًن )كذلك يف إطار سياسة انفتاح النظاـ السياسي اجلزائرم على مجيع شرائحو، كتشجيعو للعمل اجلمعوم 

 .(اإلعانات ادلادية أك من حيث تقليص الرقابة كربرير النشاط اجلمعوم
أما من ناحية االستمرارية، فنجد أف بعض منظمات اجملتمع ادلدين يعود تارؼلها إذل احلقبة االستعمارية، مثل مجعية العلماء  -

 .ادلسلمُت اليت ال تزاؿ تنشط يف إطار تربية اجملتمع اجلزائرم كتوعيتو، كالدفاع عن قيمو كمبادئو
ظ أهنا مشلت كل ميادين احلياة االقتصادية، االجتماعية كالثقافية، كما كبالنظر إذل رلاؿ عمل ىيئات اجملتمع ادلدين، نالح -

 .أهنا كاكبت التطورات احلاصلة يف احلياة العامة للبالد من خالؿ إنشاء مجعيات ضحايا ادلأساة الوطنية
ف ذبعلو يف ادلرتبة األكذل عربيا كعلى الرغم من ادلؤشرات االغلابية ادلسجلة يف تطور نشاط اجملتمع ادلدين يف اجلزائر، كاليت ؽلكن أ

من حيث النشاط كاالستقاللية كالنمو، فإف منظمات اجملتمع ادلدين مازالت تعاين من عراقيل ربوؿ دكف قيامها بالدكر ادلنوط 
ا نتيجة هبا، كىو ربقيق التنمية اإلنسانية، كمن بُت ىذه العراقيل، البَتكقراطية اإلدارية، كمشكلة التمويل، كنقص عدد أفراده

عزكؼ أفراد اجملتمع علن االطلراط يف النشاط اجلمعوم، بسبب انشغاذلم دبشاكل احلياة اليومية كمشكلة البطالة كالسكن، كىذا 
 .ما جعلها عرضة ذليمنة كتبعية بعض األحزاب السياسية كالسلطة السياسية اليت تستخدمها يف سبيل ربقيق أىدافها
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