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مقدمة 

تبــرز أهميــة المنظمــات الحقوقيــة الدولية فــي الوقت الراهن مــن خالل أدوارهــا المتعددة 

فــي مجــال حقــوق اإلنســان، خصوصــً فــي المناطــق والــدول التــي تشــهد صراعــات مزمنــة. 

وفــي ظــل غيــاب االســتقرار السياســي والمؤسســات التــي تضطلــع بتطبيــق مبــادئ العدالــة 

ــف  ــاكات بمختل ــر االنته ــات، تنتش ــقف الحري ــات وس ــوق والواجب ــف الحق ــى تعري ــة إل الرامي

أنواعهــا بســبب غيــاب العدالــة، فضــاًل عــن أن الدولــة نفســها بمؤسســاتها قــد تكــون الجهــة 

ــذا  األكثــر انتهــاكً لتلــك الحقــوق باســم حمايــة الدولــة ومحاربــة المخربيــن واإلرهابييــن، ول

ــاكات  ــك االنته ــد تل ــواء رص ــد س ــى ح ــة عل ــة والدولي ــات المحلي ــن المنظم ــر م ــاول كثي يح

مواصلــة  عــن  الجهــات  تلــك  ردع  فــي  يســهم  قــد  تأثيــر  خلــق  ســبيل  فــي  وتوثيقهــا 

انتهاكاتهــا.

كل  تتقاســمها  االنتهــاكات  ورصــد  بالعدالــة  المطالبــة  مهمــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء، فــإن المنظمــات الدوليــة تتفــوق علــى 

المحليــة بقدرتهــا علــى خلــق ضغــط حقيقــي علــى الجهــات المنتهكــة، خصوصــً إن كانــت 

ذات ســلطة كالــدول أو الجهــات المتنفــذة، وذلــك مــن خــالل كشــف انتهاكاتهــا الممنهجــة 

التــي تجعــل مــن الصعــب تجــاوز تلــك االنتهــاكات علــى مســتوى دولــي- خصوصــً مــن قبــل 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــدول األوروبيــة والمنظمــات الدوليــة المتعاونــة- فيمــا يتعلــق 

بتمريــر صفقــات أســلحة أو عالقــات تجاريــة واقتصاديــة، بمــا يشــكل بمجملــه وســيلة ضغــط 

علــى تلــك الجهــات لتتوقــف عــن انتهاكاتهــا مــن أجل تمريــر مصالحهــا على مســتوى دولي.

ــي  ــتوى دول ــى مس ــب عل ــذا الجان ــي ه ــة ف ــة الفاعل ــات الحقوقي ــرز المنظم ــن أب ــل م ولع

ــن  ــا م ــبت صيته ــي اكتس ــش«، الت ــس ووت ــن رايت ــان »هيوم ــوق اإلنس ــة حق ــة مراقب منظم

خــالل نفوذهــا فــي المنظمــات الدوليــة، وســعة انتشــارها فــي مختلــف دول العالــم، إضافــة 

إلــى آلياتهــا الممنهجــة فــي إعدادهــا لتقاريــر حقــوق اإلنســان وســعيها مــن خــالل أدوارهــا 

وشــراكاتها المختلفــة لخلــق تأثيــر فيمــا يتعلــق بوقــف االنتهــاكات اإلنســانية فــي مختلــف 

ــم. دول العال

تســلط هــذه الورقــة البحثيــة الضــوء علــى هــذه المنظمة مــن أجل نقــل تجربتهــا العالمية، 

وتوضيــح خلفيــات نشــأتها وتأســيس أدوارهــا وأســباب انتشــارها ومــدى فاعليتهــا، وماهيــة 

موضوعيتهــا، خصوصــً أنــه وجــه لهــا النقــد أكثــر مــن مــرة فيمــا يتعلــق بمصداقيتهــا 

وحيادهــا، وذلــك فــي ســبيل خلــق تقييــم موضوعــي لــدور هــذه المنظمــة وتأثيرهــا فيمــا 

يتعلــق بملــف الحريــات وحقــوق اإلنســان. 
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حقوق اإلنسان: النشأة والتطور

ــات  ــهمت األطروح ــة، أس ــة متنوع ــل تاريخي ــى مراح ــان عل ــوق اإلنس ــوم حق ــكل مفه تش

ــدءًا  ــاده، فب ــه وأبع ــد معالم ــي تحدي ــر ف ــدور كبي ــة ب ــية التاريخي ــداث السياس ــة واألح الفكري

مــن اإلســهامات الفلســفية للحضــارات القديمــة كحضــارة وادي الرافديــن التــي وثقــت أقدم 

قانــون مــدون فــي تاريــخ البشــرية المتمثــل بـ«شــريعة حمورابــي« أشــهر ملوك بابل حوالــي 

ــود  ــمتا بوج ــن اتس ــة اللتي ــة والروماني ــن اليوناني ــرورًا بالحضارتي ــالد)1)، م ــل المي ــن قب ــام ألفي ع

نظــام طبقــي يقســم المجتمــع إلــى طبقتيــن همــا طبقــة األشــراف وطبقــة العامة،فهــو 

وإن لــم يعتــرف للطبقــة العامــة بحقــوق المواطنــة، فُمنعــوا مــن المشــاركة فــي المجالــس 

الشــعبية، وحرمــوا المســاواة أمــام القضــاء وأمــام القانــون، فقــد اتســم بتنظيــم الحقــوق 

التــي تمتعــت بهــا طبقــات األشــراف ووســعت لتشــمل عــددًا أكبــر مــن الفئــات عبــر مراحــل 

تاريخيــة متفاوتــة.

إلــى  اإلشــارة  فيمكــن  الحالــي  الوقــت  فــي  دوليــً  عليهــا  المتعــارف  الحقــوق  عــن  أمــا 

اإلســهامات الفكريــة والتاريخيــة التــي مــرت بهــا الــدول األوروبيــة فــي عصورهــا الوســطى، 

فعلــى ســبيل المثــال أســهم ميثــاق العهــد األعظــم »ماجنــا كارتــا« )Carta Magina)- الــذي 

صــدر عــام 1215 بعــد أن فرضــه أمــراء اإلقطــاع علــى الملــك البريطانــي جــون- فــي الحــد مــن 

الصالحيــات الالمحــدودة المخولــة للحاكــم، وتضمــن ذلــك الميثــاق أحكامــً أساســية فيمــا 

يتعلــق بحــق الملكيــة والتقاضــي وضمــان الحريــة الشــخصية وحريــة التنقــل والتجــارة، 

وعــدم فــرض ضرائــب بــدون موافقــة البرلمــان، وقــد طبــق علــى طبقــة النبــالء فــي إنجلتــرا، 

وأثــر كثيــرًا فــي باقــي الــدول األوروبيــة، ثــم فــي وقــت الحــق توســع مجــال هــذه الحقــوق 

ــة  ــارل األول عريض ــك ش ــر المل ــي عص ــدر ف ــاع، إذ ص ــراء اإلقط ــر أم ــرى غي ــات أخ ــمل فئ لتش

ــا  ــع به ــب أن يتمت ــي يج ــوق الت ــة للحق ــرة تفصيلي ــن مذك ــارة ع ــي عب ــوق )1628)، وه الحق

البرلمــان، إضافــة إلــى أنــه تضمــن تذكيــرًا بحقــوق المواطنيــن التقليديــة التــي كفلتهــا 

ــى  ــة أو عل ــة ضريب ــع أي ــى دف ــد عل ــر أح ــي: »ال يجب ــدأ اآلت ــرر المب ــه تق ــة، وفي ــرائع لقديم الش

تقديــم أيــة هبــة أو عطــاء مجانــي إال بقــرار مــن البرلمــان«، وبهــذا رفعــت ســلطة البرلمــان 

علــى ســلطة الحاكــم، لكــن بقيــت مســألة تمثيــل وتشــكيل البرلمــان محصــورة فــي طبقــة 

النبــالء فــي المجتمــع)2).

)))  أحمد يونس زويد آل مريزة، »حقوق اإلنسان في وادي الرافدين«، موقع كلية التربية للعلوم اإلنسانية، تاريخ زيارة 
https://cutt.ly/AxnajO3  .202(/(0/4 :الرابط

)2)  قحطان حسين طاهر الحسيني، »حقوق اإلنسان في العصور الوسطى والحديثة«، كلية العلوم اإلسالمية جامعة 
https://cutt.ly/2xEZ0xQ  .202(/(0/4 :بابل، تاريخ زيارة الرابط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://cutt.ly/AxnajO3
https://cutt.ly/2xEZ0xQ
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ــن  ــم العاملي ــن ث ــن وم ــمل المتعلمي ــا لتش ــع مجاله ــوق واتس ــذه الحق ــورت ه ــً تبل الحق

ثــم المــرأة، وأســهم كثيــر مــن األحــداث التاريخيــة فــي تبلــور مفهــوم حقــوق اإلنســان 

بمــا هــو متعــارف عليــه حاليــً، فعقــب الثــورة الصناعيــة التــي حدثــت فــي الــدول األوروبيــة، 

ــكل  ــة، وتش ــى والثاني ــان األول ــان العالميت ــا الحرب ــي خلفته ــة الت ــج الكارثي ــى النتائ ــة إل إضاف

عصبــة األمــم مــن أجــل البحــث فــي ســبل تعزيــز الســلم ومنــع الصــراع والحــروب بيــن الــدول 

األوروبيــة بشــكل خــاص والــدول المنضمــة لهــا الحقــً بشــكل عــام، أيضــً أســهم تأســيس 

األمــم المتحــدة ومواثيقهــا فــي التركيــز علــى ضــرورة احتــرام وتعزيــز وحمايــة حقــوق 

اإلنســان مــن خــالل اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــام )3)1948، الــذي يعــد 

الوثيقــة الرئيســية التــي تتحاكــم إليهــا مختلــف المنظمــات الحقوقيــة، المحليــة والدوليــة 

ــواء. ــد س ــى ح عل

https://cutt.ly/qxEVRNE  .202(/(0/4 :3)  موقع األمم المتحدة، »تاريخ الوثيقة«، تاريخ زيارة الرابط(

https://cutt.ly/qxEVRNE
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مراحل تطور مفهوم حقوق اإلنسان

بنــاًء علــى الخلفيــة التاريخيــة المقتضبــة التــي أشــير إليهــا ســابقً يمكــن القــول إن مفهوم 

حقــوق اإلنســان لــم يظهــر بصيغتــه ومضامينــه الحاليــة فجــأة، بــل جــاء مــن خــالل تراكــم 

ــة  ــا األرضي ــكلت بمجمله ــي ش ــة الت ــارب المجتمعي ــفية والتج ــكار الفلس ــن األف ــة م مجموع

األساســية التــي اســتند إليهــا إعــالن حقــوق اإلنســان ببنــوده وصيغتــه المتعــارف عليهــا حاليــً، 

وبشــكل عــام يمكــن تقســيم مراحــل تطــور مفهــوم حقــوق اإلنســان إلــى 3 أجيال/حقــب 

ــة؛ وهي: تاريخي

نشــأت  والسياســية،  المدنيــة  الحقــوق  علــى  فيهــا  التركيــز  وكان  األولــى  الحقبــة  أواًل: 

ــن  ــالل هذي ــت خ ــن الـــ17- 18، إذ وقع ــالل القرني ــوق خ ــن الحق ــوع م ــذا الن ــكار ه ــورت أف وتبل

ــد  ــية ض ــورة الفرنس ــرار الث ــى غ ــية؛ عل ــة والسياس ــداث التاريخي ــن األح ــة م ــن مجموع القرني

الملكيــة، والثــورة البريطانيــة التــي هدفــت إلــى تقليــص دور النظــام الملكــي، وقــد ســميت 

هــذه الحقــوق بـ«الحقــوق الســلبية«؛ ألنهــا )حريــة مــن) أي قواعــد وقوانيــن صيغــت لضمــان 

ــي  ــة ف ــات الحاكم ــك أو الجه ــات المل ــص صالحي ــالء، وتقلي ــة النب ــر لطبق ــة أكب ــقف حري س

تلــك الحقبــة.

ثانيــً: الحقبــة الثانيــة كان التركيــز فيهــا علــى الحقــوق االقتصاديــة والثقافيــة، فالحقــوق 

ــا،  ــة فيه ــمالية والمبالغ ــمية الرأس ــتعمال التس ــوء اس ــى س ــاءت ردًا عل ــة ج ــذه الفئ ــي ه ف

ــات  ــتغالل الطبق ــل اس ــها وثق ــي أساس ــن ف ــذي يكم ــة ال ــة الفردي ــوم الحري ــث إن مفه بحي

األخــرى العاملــة مــن الشــعوب المســتعمرة أسســت لخلــق واقــع جديــد بلــور مفهــوم 

ــة  ــي المطالب ــل ف ــدًا يتمث ــزًا جدي ــل حي ــلبي وتدخ ــا الس ــن نطاقه ــرج م ــان لتخ ــوق اإلنس حق

بجملــة مــن الحقــوق المتخصصــة فــي مجــاالت معينــة، ومــن هنــا بــداًل عــن اســتخدام 

ــوق  ــك الحق ــق تل ــل تطبي ــن أج ــي« م ــق ف ــة »الح ــُتعملت كلم ــن« اس ــة م ــوم »الحري مفه

ــع. ــى أرض الواق عل

ثالثــً: الحقبــة الثالثــة كانــت مرحلــة متطــورة مــن تبلــور مفهــوم الحقــوق خصوصــً فــي 

الــدول المتقدمــة التــي شــهدت تطــورًا اقتصاديــً وسياســيً، بســبب تطبيــق األجيــال األولــى 

مــن المفاهيــم الحقوقيــة، ولــذا شــملت هــذه الحقــوق حقوقــً إضافيــة تمثلــت فــي الحــق 

ــة،  ــية واالقتصادي ــة والسياس ــة الثقافي ــي التنمي ــق ف ــة، والح ــة نظيف ــي بيئ ــش ف ــي العي ف
إضافــة إلــى الحــق فــي تــداول المعلومــات.)4)

)4)  جون بيلس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، ، مركز الخليج للدراسة واألبحاث، ط)/ 2004، ص: 9
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وفــي الوقــت الراهــن ظهــرت مفاهيــم جديــدة كأجيــال متعاقبــة لتبلــور هــذه المفاهيــم 

فــي الــدول المتقدمــة، خصوصــً في الواليــات المتحــدة األمريكية والــدول األوروبية، وشــملت 

هــذه الحقــوق الحــق فــي تحديــد النــوع االجتماعــي، وحقــوق المثلييــن، إضافــة إلــى فــرض 

قوانيــن تتعلــق بحقــوق األقليــات.

مفهوم حقوق اإلنسان

يعــرف المتخصصــون فــي مجــال الحقــوق والحريــات حقــوق اإلنســان بأنهــا »مجموعــة 

ــادة  ــى الم ــف إل ــذا التعري ــتند ه ــانً«، ويس ــفه إنس ــان بوصـ ــا اإلنس ــع به ــي يتمت ــوق الت الحق

األولــى مــن اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســان، التــي تنــص علــى التالــي: »يولــد جميــع الناس 

أحــرارًا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق، وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجــدان، وعليهــم أن 

يعاملــوا بعضهــم البعــض بــروح اإلخــاء«، كمــا تقتضــي الصفــة اإلنســانية الشــاملة مجموعة 

أخــرى مــن الحقــوق تســتند إلــى المــادة الثانيــة مــن اإلعـــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، 

التــي تنــص علــى أن »لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي 

هــذا اإلعــالن دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر أو اللــون أو الجنــس 

أو اللغـــة أو الـــدين أو الــرأي، سياســي وغيــر سياســي، أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي أو الثروة 

أو المولــد أو أي وضــع آخــر«)5).

هــذا الطابــع اإلنســاني الشــامل للحقــوق يضفــي عليهــا طابعــً أخالقيــً، ويجعلهــا حقوقً 

ــذه  ــح ه ــباب، وتصب ــن األس ــبب م ــا ألي س ــروع انتهاكه ــر مش ــا، وغي ــازل عنه ــة للتن ــر قابلـ غيـ

الحقــوق هــي بذاتهــا مصــدر الشــرعية وال تســتمد شــرعيتها مـــن أي نظـــام قـــانوني وضعي، 

فــإذا أصــدرت الدولــة الوطنيــة تشــريعً ينتهــك حقــوق اإلنســان لمواطنيهــا؛ بــأن يحرمهــم 

ــرق،  ــة أو الع ــل أو اللغ ــن أو األص ــبب الدي ــم بس ــز بينه ــاًل أو يمي ــة مث ــم الطبيعي ــن حرياته م

ــً مــن الشــرعية القانونيــة، وكانــت الدولــة التــي أصدرتــه خاليــة مــن  كان هــذا القانــون خالي

الشــرعية السياســية)6).

مفهوم حقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية

مّثــل اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان قاعــدة أساســية انطلقــت منهــا جهــود مختلفــة 

)))  محمد نور فرحات، القانون الدولي لحقوق اإلنسان والحقوق المترابطـة، في: »الـدليل العربـي لحقوق اإلنسان 
 https://cutt.ly/2c9EQij  .202(/(0/4 والتنمية«، تاريخ زيارة الرابط

)6) حسين األسرج، »الحقوق اإلنسانية االقتصادية والحق في التنمية في مصر«، ص 6، تاريخ زيارة الرابط: 0/4)/)202.  
https://cutt.ly/Mc9E2j9

https://cutt.ly/2c9EQij
https://cutt.ly/Mc9E2j9


10

,,هيومن رايتس ووتش’’  |  التجربة والتأثير 

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

ــة  ــة متخصص ــات حقوقي ــور منظم ــود بظه ــذه الجه ــت ه ــوده، تمثل ــق بن ــل تطبي ــن أج م

علــى مســتوى محلــي وإقليمــي ودولــي، تمايــزت هــذه المنظمــات بعضهــا عــن بعــض 

مــن خــالل جهودهــا وتخصصهــا فــي مجــال محــدد، إذ نشــأت منظمــات معنيــة بحقــوق 

الصحفييــن علــى ســبيل المثــال، كمــا نشــأت أخــرى مهتمــة بحقــوق اإلنســان بشــكل عــام. 

اعتمــدت هــذه المنظمــات -رغــم تمايــز جهودهــا وأهدافهــا- علــى اإلعــالن العالمــي لحقــوق 

ــا  ــي تقاريره ــه ف ــدت علي ــا اعتم ــة، كم ــا الحقوقي ــي مطالبه ــرعيتها ف ــتمد ش ــان لتس اإلنس

ــية  ــلطة سياس ــذة أو س ــة متنف ــي جه ــردًا ف ــواء أكان ف ــرف أو ذاك، س ــذا الط ــن ه ــي تدي الت

ــود  ــدى عق ــى م ــم عل ــكل منظ ــات بش ــذه المنظم ــض ه ــل بع ــرًا لعم ــا. ونظ ــة م ــع دول تتب

طويلــة تمكنــت مــن اســتثمار وجودهــا كأداة فاعلــة ضمــن المؤسســات الدوليــة فــي وقــف 

كثيــر مــن عمليــات العنــف التــي حدثــت خــالل النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين وبدايــات 

القــرن الواحــد والعشــرين. 

بعــض هــذه المنظمــات لــم تقتصــر شــهرتها علــى النطــاق المحلــي، رغــم أنهــا أنشــئت 

ــً، وذلــك ألنهــا فعلــت  فــي بدايــة األمــر كذلــك، بــل اتســع مجــال عملهــا ليأخــذ بعــدًا دولي

جهودهــا فــي مختلــف قضايــا حقــوق اإلنســان وفــي مختلــف دول العالــم، خصوصــً فــي 

ــة  ــية واإلثني ــات السياس ــن الصراع ــرًا م ــهد- كثي ــزال تش ــهدت- وال ت ــي ش ــة، الت ــدول النامي ال

ــة، والتــي تعانــي تشــابك أطــراف الصــراع وضلــوع أجهــزة الحكــم نفســها فــي  واالقتصادي

كثيــر مــن االنتهــاكات الممنهجــة بســبب غيــاب مفهــوم الدولــة المدنيــة وســيادة القانــون. 

ولــذا أصبــح دور هــذه المنظمــات مــن األهميــة بمــكان؛ لكونــه يعــد فــي كثيــر مــن الحــاالت 

الســالح األخيــر الــذي يفضــح ويعــري كثيــرًا مــن هــذه االنتهــاكات لتمثــل وســيلة ضغــط 

علــى األطــراف المنتهكــة، ووســيلة إحــراج للــدول الديمقراطيــة المتعاونــة مــع تلــك الــدول 

ــة. المنتهك

ــرزت  ــي أف ــدة، الت ــم المتح ــى األم ــً إل ــت الحق ــي تحول ــم الت ــة األم ــت عصب ــذ تأسس ومن

ــات  ــح دور المنظم ــة، أصب ــة واالقتصادي ــية والقانوني ــة السياس ــات الدولي ــن المؤسس ــرًا م كثي

ــبيك  ــى التش ــادرة عل ــا ق ــع، لكونه ــى أرض الواق ــوة عل ــة وق ــر فاعلي ــة أكث ــة الدولي الحقوقي

والضغــط مــن خــالل عالقاتهــا مــع المؤسســات الدوليــة المختلفــة)7)، وتعد منظمــة »مراقبة 

ــرز المنظمــات الحقوقيــة النشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان،  حقــوق اإلنســان« إحــدى أب

ونظــرًا النخراطهــا فــي مجــال الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات فــي مختلــف القضايــا، 

)))   نوار كتاو، »من منّظمة تقتصر عضويتها على األقوياء إلى هيئة تضم كافة الدول.. لماذا فشلت »عصبة األمم« وكيف 
https://cutt.  .202(/(0/4 :قرر العالم استبدالها بـ«األمم المتحدة«؟، عربي بوست، سبتمبر/أيلول 2020، تاريخ زيارة الرابط

ly/DxE2RLJ

https://cutt.ly/DxE2RLJ
https://cutt.ly/DxE2RLJ
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ــً  ــرى عالمي ــوة الكب ــت الق ــي بات ــة الت ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــوئها ف ــى نش ــة إل إضاف

ــن  ــر م ــي كثي ــراط ف ــن االنخ ــة م ــذه المنظم ــت ه ــوفييتي، تمكن ــاد الس ــكك االتح ــد تف بع

ــر  ــالل التقاري ــن خ ــم م ــتوى العال ــى مس ــمً عل ــها اس ــت لنفس ــة، وصنع ــات الحقوقي الملف

الحقوقيــة التــي ترفعهــا ســنويً لترصــد حالــة االنتهــاكات والتجــاوزات المتفاوتــة التــي 

تشــهدها مختلــف دول العالــم، وهــي بذلــك تقــدم صــورة عامــة عــن منســوب ومســتوى 

ــر أو ذاك.  ــذا القط ــي ه ــات ف ــوق والحري الحق
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منظمة »هيومن رايتس ووتش”: التأسيس والنشأة

تأسســت منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان )Watch Rights Human) فــي نيويــورك عــام 

1978، وســميت آنــذاك »لجنــة مراقبــة اتفاقيــات هلســنكي«، وانحصــر نشــاطها فــي مراقبــة 

ــت  ــي ُوضع ــان الت ــوق اإلنس ــة بحق ــكام المتعلق ــتراكية لألح ــة االش ــال دول الكتل ــدى امتث م

ــة  ــي مدين ــام 1975 ف ــَد ع ــذي ُعق ــنكي ال ــر هلس ــب مؤتم ــدرت عق ــي ص ــة، الت ــي االتفاقي ف

هلســنكي مــن أجــل خلــِق أســٍس جديــدة لألمــن والتعــاون بيــن الــدول األوروبيــة، مــع التركيــز 

ــا)8). ــوفييتي حينه ــاد الس ــوذ االتح ــت نف ــت تح ــي كان ــرقية الت ــا الش ــى دول أوروب عل

ل.  روبــرت  مــن  كلٌّ  هلســنكي«  اتفاقيــات  »مراقبــة  منظمــة  تأســيس  فــي  شــارك 

الواليــات  حكومية فــي  غيــر  منظمــات  فــي  يعمــالن  كانــا  نيير اللذيــن  وأرييــه  برنشــتاين 

ــاد  ــي االتح ــان ف ــوق اإلنس ــاكات حق ــى انته ــواء عل ــة األض ــذه المنظم ــّلطت ه ــدة. س المتح

الســوفييتي وأوروبا، كمــا حاولــت اإلســهام فــي تدعيــم أســس الديمقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان فــي تلــك الــدول. وخــالل الحــروب األهليــة التــي اجتاحــت أمريــكا الوســطى تأســس 

هــذه  اعتمــدت  عــام 1981.  فــي  ووتــش«  عليــه »أمريــكا  وُأطلــق  المنظمــة  لهــذه  فــرع 

المنظمــة بشــكل مكثــف علــى مراســلين علــى األرض مــن أجــل تقصــي الحقائــق، كمــا 

ــق  ــً تطبي ــت أيض ــة، وحاول ــوات الحكومي ــا الق ــي ارتكبته ــاكات الت ــق كل االنته ــت توثي حاول

القانــون الدولــي المتعلــق بحقــوق اإلنســان للتحقيــق وفضــح جرائــم الحرب التــي ترتكبهــا 

الجماعــات المتمــردة والثوريــة. ولــم يقتصــر دور منظمــة »أمريــكا ووتــش« علــى التحقيــق 

ــباب  ــه لألس ــرورة التنب ــي بض ــع الوع ــى رف ــدت إل ــل عم ــب، ب ــة وحس ــم المنتهك ــي الجرائ ف

ــزت  ــذا رك ــة، ول ــراف الخارجي ــل األط ــها تدخ ــى رأس ــاكات، وعل ــك االنته ــى تل ــؤدي إل ــي ت الت

انتقاداتهــا علــى الــدور الــذي قامــت بــه الحكومــات األجنبيــة- وخاصة حكومــة الواليــات 

ــيئة  ــة المس ــى األنظم ــي إل ــكري والسياس ــم العس ــم الدع ــي تقدي ــدة األمريكية- ف المتح

ــاب. ــة لإلره ــا راعي ــى أنه ــف عل ــك التي تصن ــتبدادية وتل واالس

ــار اإليجابيــة التــي انبنــت علــى جهــود هــذه المنظمــة فــي الداخــل األمريكــي  ونظــرًا لآلث

ــدءًا  ــرى؛ ب ــروع أخ ــت ف ــت وُفتح ــة، ُأسس ــدول األوروبي ــي ال ــي ف ــا األساس ــى دوره ــة إل إضاف

ثم »الشــرق   ،1988 ووتش« عــام  بـ«إفريقيــا  مــرورًا   ،1985 ووتش« عــام  بمنظمة »آســيا 

ــة  ــي بوتق ــات ف ــذه المنظم ــت كل ه ــق ُدمج ــت الح ــي وق ــام 1989، وف ــط ووتش« ع األوس

واحــدة أطلــق عليهــا » هيومــن رايتــس ووتــش »)9). 

https://cutt.ly/6xOfNft  .202(/(0/4 :موقع المعرفة، »اتفاقية هلسنكي«، تاريخ زيارة الرابط  (((

(9(  Human Rights Watch, “Our History” reached on 11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/Wc8lcgf

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
https://cutt.ly/6xOfNft
https://cutt.ly/Wc8lcgf
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أجهزة المنظمة وكيفية عملها

نظــرًا لطبيعــة الملفــات الحقوقيــة المعقــدة، وتداخــل القضايــا وتشــابكها، خصوصــً إن 

ارتبطــت ببعــد دولــي، اعتمــدت منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« علــى أجهــزة إداريــة 

متخصصــة لتســهل عليهــا عمليــة بنــاء الخطــط، وتوزيــع المهــام، وتشــكيل الفــرق، وتحليــل 

ــة. ــات المنتهك ــة الجه ــذ، ومالحق ــة للتنفي ــراءات الالزم ــة اإلج ــر، ومتابع التقاري

تنقسم هذه األجهزة إلى جهازين رئيسيين:

الجهاز األول: مجلس اإلدارة

يتكــون المجلــس اإلداري مــن 48 عضــوًا، ويعــد الجهــاَز التنفيــذي للمنظمــة، ويعقــد 

قمتيــن فــي الســنة، وتســتمر كل قمــة ثالثــة أيــام يشــارك فيهــا كل أعضــاء المجلــس 

اإلداري، وتتضمــن جلســات وورشــً تدريبيــة مكثفــة.

وبشكل عام تتركز مهام مجلس اإلدارة النقاط التالية:

1.      الموافقــة علــى انضمــام مؤيديــن جــدد يعملــون 3 ســنوات قابلــة للتجديــد فــي إطــار 
ــة المتطوعين. لجن

2.      توفير الرقابة الكافية على عمليات المنظمة وموظفيها

3.      يوافق مجلس اإلدارة على الميزانية والممارسات في جمع األموال.

4.      وضع إجراءات محاسبة تكون كافية لحماية األموال الخيرية.

من بين أعضاء مجلس اإلدارة في منظمة »مراقبة حقوق اإلنسان« حسب المهام:

المدير التنفيذي والرئيس الحالي لمنظمة »مراقبة حقوق اإلنسان« هو كينيث روث.

ميشيل ألكسندر )مكلف)؛ نائب مدير تنفيذي مكلف بالتنمية والمبادرات العالمية.

تشاك ليستيغ؛ نائب مدير تنفيذي مكلف بالعمليات.

برونو سانتياغو؛ مكلف بالدعوة.

ــت  ــر المؤق ــو المدي ــرأة، وه ــوق الم ــم حق ــف بقس ــذي مكل ــر تنفي ــاري؛ مدي ــو لتزت غيرنتم
ــا. ــم إفريقي لقس

إيان ليفنين؛ نائب مدير تنفيذي مكلف بالبرامج.

نيكدوز؛ نائب تنفيذي مكلف بوسائل اإلعالم)11).

)0))  سامية بن يحيى، »المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حقوق اإلنسان »هيومن رايتس ووتش« أنموذجًا«، 
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الجهاز الثاني: اللجان االستشارية

ــى  ــان عل ــذه اللج ــوزع ه ــوًا، وتت ــن 197 عض ــة تتضم ــن 21 لجن ــارية م ــان االستش ــف اللج تتأل

35 مدينــة فــي العالــم، أغلــب أعضائهــا متطوعــون يمثلــون المنظمــة، ويعملــون علــى 

إدخــال مؤيديــن جــدد يوافــق عليهــم مجلــس اإلدارة، وعــادة مــا يشــترط مــن األعضــاء 

المتطوعيــن أن يكونــوا ذوي خبــرة عميقــة وواســعة فــي الشــؤون السياســية واالقتصاديــة 

ــطاء  ــة، والنش ــون، والصحاف ــاالت القان ــون مج ــان، ويمثل ــوق اإلنس ــال حق ــة، ومج واالجتماعي

ــة. ــاط األكاديمي ــة، واألوس ــن، والصح االجتماعيي

وبشكل عام تتركز جهود ومهام اللجان االستشارية في النقاط التالية:

تجنيــد أعضــاء جــدد يمثلــون العصــب الــذي ســتعتمد عليــه المنظمــة فــي أعمالهــا  	-

الحقوقيــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي.

تقييم نشاط المنظمة فنيً وإداريً. 	-

تأتــي  	- بحيــث  المنظمــة،  فــي  البرامــج  أقســام  إلنشــاء  نوعيــة  معلومــات  توفيــر 

عملهــا. مســيرة  فــي  المنظمــة  تواجههــا  التــي  والتحديــات  للمتغيــرات  كاســتجابة 

تســاعد فــي تحديــد تصــور للقضايــا الناشــئة فــي المنظمــة، وذلــك مــن خــالل  	-

رفــع التقاريــر التقييميــة ألداء المنظمــة ككل، ولطبيعــة القضايــا التــي تــم تغطيتهــا 

وتغيراتها)11).

مجاالت العمل

تعمــل منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« اليــوم فــي أكثــر مــن 81 دولــة، وتتنــوع 

برامجهــا حســب المناطــق والمواضيــع التــي تهتــم بهــا، فبرامجهــا تنقســم إلــى خمســة 

أقســام لــكل منطقــة فــي العالــم باإلضافــة إلــى الواليــات المتحــدة، أمــا البرامــج المتعلقــة 

بالمواضيــع التــي تهتــم بهــا فترتبــط باالهتمــام بالمجــاالت التاليــة: حقــوق المــرأة وحقــوق 

األطفــال وحقــوق المثلييــن والالجئيــن والشــؤون العســكرية والعدالــة الدوليــة ومســؤوليات 

ــان)12). ــوق اإلنس ــة وحق ــة، والبيئ ــانية والصحي ــن اإلنس ــوق المعاقي ــركات، وحق الش

وتتميــز المنظمــة عــن غيرهــا مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة األخــرى فــي أن عملهــا 

https://cutt.ly/KxOzbJ7  .202(/(0/4 :المركز الديمقراطي العربي، تاريخ زيارة الرابط

((((  Human Rights Watch, “about us” reached on 11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/4c(xjTE

((2(  Human Rights Watch, Inc. and subsidiaries, “consolidated financial report June 30,2020”, p: 4, reached on 11, 
Apri.2021, available on: https://cutt.ly/Yc8WoD5

https://cutt.ly/KxOzbJ7
https://cutt.ly/4c8xjTE
https://cutt.ly/Yc8WoD5
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أقــرب إلــى الجانــب األكاديمــي، إذ إنهــا تعتمــد بشــكل أساســي علــى البحــث والتوثيــق 

الموضوعــي فــي إعــداد تقاريرهــا الســنوية التــي تقيــم بموجبهــا مــدى التــزام الــدول 

بحقــوق اإلنســان مــن عدمــه. وتنطلــق المنظمــة مــن قاعــدة معارضتهــا النتهــاكات »حقوق 

اإلنســان األساســية«، التــي عرفهــا وحددهــا اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، وبهــذا 

ــة  ــى الحري ــو إل ــا تدع ــي، كم ــه الجنس ــاس التوج ــى أس ــز عل ــدام والتميي ــة اإلع ــض عقوب ترف

الُمقننــة التــي تشــمل االلتــزام بحريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة وحريــة الديــن. كمــا تركــز مــن 

خــالل جهودهــا وتقاريرهــا علــى جملــة مــن القضايــا التــي تثــار علــى مســتوى دولــي؛ منهــا: 

السياســي،  لألطفال، والفســاد  العســكري  الجنسين، والتعذيب، واالســتغالل  بيــن  التمييــز 

وانتهــاكات العدالــة الجنائيــة.

ــي  ــة الت ــة الدوري ــر المنهجي ــداد التقاري ــن إلع ــى آليتي ــي عل ــكل رئيس ــة بش ــد المنظم تعتم

ــي  ــور اإلعالم ــف الحض ــع تكثي ــدول، م ــف ال ــي مختل ــاكات ف ــرز االنته ــى أب ــوء عل ــلط الض تس

ــة  ــل اآللي ــتخدمه لتفعي ــتطيع أن تس ــي تس ــي اجتماع ــعبي ووع ــم ش ــق زخ ــل خل ــن أج م

الثانيــة، التــي تقــوم علــى ممارســة الضغــط علــى المنظمــات الدوليــة والــدول القويــة مــن 

ــدة، أو  ــد أرص ــف بتجمي ــذا الموق ــل ه ــد يتمث ــاكات، وق ــك االنته ــف إزاء تل ــاذ موق ــل اتخ أج

ــابه)13). ــا ش ــلحة وم ــات أس ــع صفق ــف بي ــات، أو وق ــع معون قط

ــن  ــت م ــي قام ــية الت ــا الرئيس ــن أهدافه ــع م ــا وتنب ــاالت عمله ــوع مج ــام تتن ــكل ع وبش

ــة: ــاط التالي ــي النق ــة ف ــذه المنظم ــداف ه ــز أه ــا، إذ تترك أجله

1.      الدفاع عن حرية الفكر والتعبير.

ــي  ــع مدن ــاء مجتم ــة، وبن ــة القانوني ــي الحماي ــاواة ف ــدل والمس ــة الع ــعي إلقام 2.      الس

قــوي.

3.      متابعة الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان.

4.      كسب تأييد الرأي العالمي والمجتمع الدولي بأسره.

5.      وضع حد لمرتكبي جرائم الحرب.

6.      الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واحتــرام اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، وكذلــك 

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــع الحق ــرام جمي احت

((3(  Historical Dictionary of Human Rights and Humanitarian Organizations; Edited by Thomas E. Doyle, Robert 
F. Gorman, Edward S. Mihalkanin; Rowman & Littlefield, 2016; Pg. 137(3(-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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إضافــة إلــى هــذه األهــداف تنشــط المنظمــة فــي العديــد مــن المجــاالت، منهــا: 

أنشــطة العمــل المجتمعــي، والتعليــم والصحــة، وحقــوق المــرأة، وحقــوق الالجئيــن، 

وحقــوق  الدوليــة،  والعدالــة  التعبيــر،  وحريــة  واألســلحة،  والبيئــة،  والمهاجــرون، 

ــدة)14). ــم المتح ــل دور األم ــب، وتفعي ــن، والتعذي المعاقي

ومــن هنــا يمكــن رســم ثالثــة خطــوط رئيســية لطبيعــة ومجــال عمــل منظمــة »مراقبــة 

حقــوق اإلنســان«، وهــي:

المجال األول: وظيفة المراقبة

تعتمــد منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« لتحقيــق هــذا الــدور علــى مجموعــة مــن 

التاليــة)15): بالجهــود  المتمثلــة  االســتراتيجيات 

ــن  ــر م ــنويً أكث ــة س ــدر المنظم ــا: إذ تص ــي إعداده ــاهمة ف ــر والمس ــم التقاري 1.      تقدي

ــا فــي ملفــات حقوقيــة ســابقة،  ــر)16) تتنــوع مجاالتهــا بيــن متابعــة أحــداث وقضاي 111 تقري

وبعضهــا يأتــي ليوثــق لقضايــا حقوقيــة جديــدة مرتبطــة بالتغيــرات السياســية واألمنيــة التي 

ــة  ــات القديم ــة الملف ــالل متابع ــن خ ــم، فم ــي العال ــراع ف ــق الص ــف مناط ــهدها مختل تش

تحــاول إبقــاء القضيــة تحــت المالحظــة والنظــر مــن أجــل خلــق وعــي ومــن ثــم خلــق ضغــط 

ــز  ــالل التركي ــن خ ــا، وم ــف منه ــاكات أو التخفي ــف االنته ــي وق ــهام ف ــي لإلس إقليمي/دول

علــى القضايــا الجديــدة تســهم فــي خلــق وعــي مبدئــي حيالهــا تســهل متابعتــه فــي وقــت 

ــركائها.  ــة وش ــل المنظم ــن قب ــق م الح

2.      حمايــة حقــوق اإلنســان فــي وقــت الســلم والحــرب عــن طريــق إرســال بعثــات 

ميدانيــة، وجمــع المعلومــات مــن خــالل لجــان تقصــي الحقائــق: كمــا أشــرنا ســابقً تعتمــد 

المنظمــة بشــكل رئيســي علــى التقاريــر المحليــة التــي ترفعهــا المكاتــب التابعــة لهــا، أو مــن 

ــق  ــود وتحقي ــيق الجه ــل تنس ــن أج ــك م ــة، وذل ــات الحقوقي ــع المؤسس ــراكاتها م ــالل ش خ

وظيفتهــا الرقابيــة بشــكل دقيــق، كمــا أنهــا مــن خــالل هــذه اللجــان تســعى لحمايــة النــاس، 

خصوصــً فــي أماكــن الصــراع، مــن خــالل رفــع التقاريــر التــي تضــم أخبــارًا حــول االنتهــاكات 

ــم. ــل أن تتفاق ــا قب ــل وقفه ــن أج ــأول م أواًل ب

)4))  سامية بن يحيى، »المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حقوق اإلنسان »هيومن رايتس ووتش« أنموذجًا«، 
مرجع سابق.

https://cutt.ly/UxAtxsw .202(/(0/4 :موقع منظمة »هيومن رايتس ووتش« ، »أسئلة مكررة«، تاريخ زيارة الرابط  ((((

)6))  المرجع السابق.

https://cutt.ly/UxAtxsw
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3.      فضــح مــا يحــدث داخــل الــدول، مــن خــالل نشــر تقاريــر وإعــداد نشــرات صحفيــة: عمل 

اللجــان ورفــع التقاريــر المتخصصــة مــن قلــب الحــدث يعمــل علــى فضــح االنتهــاكات التــي 

تقــوم بهــا الســلطات، ومختلــف الجهــات المرتبطــة بالصــراع، وهــذا يعريهــا أمــام المنظمات 

الدوليــة ويســهم فــي إضعــاف موقــف الــدول الغربيــة أمــام الــرأي العــام، خصوصــً إذا 

ــة،  ــدان المنتهك ــك البل ــع تل ــاون م ــتوى التع ــق مس ــالح أو تعمي ــات الس ــر بصفق ــق األم تعل

ومــن خــالل هــذا الــدور الــذي تقــوم بــه المنظمــة تحــاول أيضــً أن تضعــف موقــف الســلطات 

المســتبدة بشــكل قــد يدفعهــا لالســتجابة للمطالــب الدوليــة فيمــا يتعلــق باحتــرام حقــوق 

اإلنســان.

المجال الثاني: التوعية

علــى الرغــم مــن أن الوظيفــة الرئيســية التــي أنشــئت مــن أجلهــا منظمــة »مراقبــة حقــوق 

اإلنســان« اقتصــرت علــى مراقبــة »اتفاقيــة هلســنكي«، فإنهــا وســعت مجــال عملهــا 

ليصبــح أقــرب إلــى المجتمعــات وال يقتصــر علــى النخــب والســلطات التنفيذيــة، فمــن خــالل 

نشــر الوعــي بحقــوق اإلنســان يمكــن خلــق مجتمــع قــوي قــادر علــى تشــكيل ضغــط علــى 

الحكومــات المســتبدة، وقــادر علــى تشــكيل لبنــة قويــة تعتمــد عليهــا المنظمــة فــي عملها 

الميدانــي المتعلــق برصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مختلــف المجــاالت.

1.      نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان فــي القانــون الدولــي: تســعى منظمــة »مراقبــة حقــوق 

الثقافــة  إلــى  وتقريبــه  وأبعــاده،  ببنــوده  اإلنســان  حقــوق  مفهــوم  نشــر  إلــى  اإلنســان« 

المحليــة للنــاس؛ مــن خــالل اســتخدام أدوات ووســائل مختلفــة؛ منهــا عقــد المؤتمــرات 

لمناقشــة التقاريــر الســنوية التــي تصدرهــا، مــع الحــرص علــى وجــود تغطيــة إعالميــة بغيــة 

ــي  ــداواًل ف ــيئً مت ــح ش ــث تصب ــن، بحي ــاق ممك ــر نط ــى أكب ــرها عل ــج ونش ــك النتائ ــف تل كش

الثقافــة العامــة للمجتمــع دون أن تقتصــر علــى أفــراد متخصصيــن، مثــل هــذا الهــدف 

أصبــح واقعــً فــي معظــم الــدول األوروبيــة مــن جــراء مســتويات التعليــم العاليــة، لكنــه ال 

يــزال بعيــدًا عــن الواقــع فــي معظــم الــدول العربيــة.

ــات  ــاد بعث ــه، وإيف ــذي تقيم ــالم ال ــان األف ــطة مهرج ــام بواس ــرأي الع ــي ال ــر ف 2.      التأثي

مجتمعيــً  وعيــً  تخلــق  أن  أجــل  مــن  المعلومــات:  وجمــع  بمقابــالت  تقــوم  بحثيــة 

بأهميــة حقــوق اإلنســان بمختلــف مجاالتهــا، تلجــأ منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« 

إلــى اســتخدام وســائل رائجــة وقــادرة علــى الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن، ومــن أبــرز تلــك 

الوســائل التــي تعتمدهــا هــي مهرجانــات األفــالم التــي وإن ارتبطــت بالطبيعــة التنافســية 

المهتميــن  الشــباب  دفــع  فــي  كبيــرًا  دورًا  الحقوقيــة  لمواضيعهــا  فــإن  للمهرجانــات 
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للتفتيــش عــن القضايــا المهمــة التــي تســتحق التغطيــة، كمــا أنهــا كنتيجــة لتلــك األفــالم 

وانتشــارها تحقــق الهــدف الرئيســي مــن هــذه المهرجانــات، وذلــك بتحقــق خلــق وعــي 

ــة. ــا الحقوقي ــض القضاي ــال بع ــي حي مجتمع

3.      اســتخدام مواقــع اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي للوصــول إلــى أكبــر عــدد 

ــن  ــة م ــة قريب ــل المنظم ــيلة تجع ــذه الوس ــى أن ه ــة إل ــطين، إضاف ــن والناش ــن المهتمي م

المضطهديــن أيضــً: إذ تعــد مواقــع التواصــل االجتماعــي إحــدى أبــرز الوســائل التــي ســهلت 

ــيط  ــالل تبس ــن خ ــك م ــواء، وذل ــد س ــى ح ــة عل ــة والتوعوي ــا الرقابي ــة مهمته ــى المنظم عل

وســيلة الوصــول إلــى المهتميــن مــن حقوقييــن وناشــطين، كمــا ســهلت عمليــة الوصــول 

إلــى الضحايــا دون أن يشــكل ذلــك عليهــم خطــرًا.

4.      اســتخدام مــا يســمى بالنشــطاء حــول العالــم، وتدريبهــم إعالميــً -ودعمهــم ماليــً- 

ــل  ــائل التواص ــالل وس ــن خ ــة: م ــة والعام ــة المتخصص ــدورات التدريبي ــف ال ــالل مختل ــن خ م

بغيــة  المتخصصيــن،  إعــداد  عمليــه  تســهيل  مــن  أيضــً  المنظمــة  تمكنــت  االجتماعــي 

إعــداد فريــق تســتطيع أن تعتمــد عليــه فــي جمــع البيانــات وإعــداد التقاريــر والوصــول إلــى 

الضحايــا.

المجال الثالث: الضغط على مستوى دولي

إضافــة إلــى وظيفتــي المراقبــة والتوعيــة يعــد بنــاء رأي عــام يشــكل ضغطــً دوليــً حيــال 

بعــض القضايــا أحــد أبــرز األدوار التــي تقــوم بهــا منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان«، وحتــى 

تتمكــن مــن خلــق هــذا الضغــط تعتمــد المنظمــة علــى مجموعــة مــن االســتراتيجيات التــي 

تشــمل النقــاط التاليــة: 

ــة  ــدو أن المنظم ــد يب ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــات: عل ــع الحكوم ــيق م ــاون والتنس 1.      التع

ــع  ــا م ــيرتها وتعامله ــالل مس ــن خ ــا م ــات، فإنه ــع الحكوم ــداء م ــة ع ــرورة حال ــذ بالض تتخ

بعــض األطــراف الحكوميــة تمكنــت مــن الوصــول إلــى اتفاقــات نوعيــة عملــت علــى حمايــة 

ــب  ــذا الجان ــي ه ــي ف ــات، وه ــة والعقوب ــوط الدولي ــد الضغ ــوء لبن ــان دون اللج ــوق اإلنس حق

ــان. ــوق اإلنس ــة بحق ــة المتعلق ــق الدولي ــات والمواثي ــع االتفاقي ــى توقي ــادة عل ــد ع تعتم

جهودهــا  خــالل  مــن  إليهــا:  واالنضمــام  المعاهــدات  علــى  التصديــق  تشــجيع        .2

وعالقتهــا مــع الحكومــات والمؤسســات الحقوقيــة المحليــة واإلقليميــة تحــاول المنظمــة 

هــذه الجهــات علــى المبــادرة والقبــول ببعــض هــذه االتفاقيــات التــي تســهل علــى المنظمــة 

ــم. ــار ودول العال ــف أقط ــي مختل ــان ف ــوق اإلنس ــة حق ــي حماي ــا ف مهمته

3.      حضــور المؤتمــرات الدوليــة: مــن خــالل حضورها ومشــاركتها في مختلــف المؤتمرات 
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الدوليــة تســعى المنظمــة إلــى تثبيــت وجودهــا كأحــد الفاعليــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان 

علــى مســتوى دولــي، كمــا أنهــا مــن خــالل هــذه المؤتمــرات تتمكــن مــن تمتيــن عالقاتهــا 

وشــراكاتها اإلقليميــة والدوليــة.

4.      التأثيــر فــي الــرأي العــام والضغــط علــى المســؤولين: كمــا أشــرنا ســابقً فــإن التأثيــر 

فــي الــرأي العــام هــو أحــد أبــرز األهــداف التــي تســعى منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« 

ــرأي العــام  إلــى تحقيقهــا، مســتخدمة كل وســائلها وعالقاتهــا مــن أجــل تشــكيل هــذا ال

الــذي يعــد بمنزلــة القاعــدة التــي تنطلــق منهــا المنظمــة فــي تشــكيل ضغــط علــى 

المســؤولين المتورطيــن فــي انتهــاكات إنســانية.

ــاد  ــي واالتح ــاد اإلفريق ــة )االتح ــات اإلقليمي ــدة والمنظم ــم المتح ــع األم ــا م 5.      تعاونه

األوروبي):

مــن خــالل تعاونهــا مــع منظمــات واتحــادات دوليــة وإقليميــة تعــزز مــن مســتوى نفوذهــا 

ــة  ــة المنتهك ــتجب الدول ــم تس ــال ل ــي ح ــة، فف ــرارات الدولي ــي الق ــر ف ــى التأثي ــا عل وقدرته

ــى  ــة إل ــارع المنظم ــفها، تس ــي تكش ــر الت ــدار التقاري ــد إص ــاك بع ــاالت االنته ــف ح ــادر بوق وتب

ــرض  ــى ف ــل إل ــد يص ــوى ق ــط أق ــق ضغ ــل خل ــن أج ــة م ــات المتخصص ــع الجه ــبيك م التش

عقوبــات دوليــة.
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تمويل منظمة “مراقبة حقوق اإلنسان” والشراكات

مــن أهــم عوامــل نجــاح أي منظمــة حقوقيــة قدرتهــا علــى توفيــر الدعــم المالــي القــادر 

ــنوية  ــة الس ــد الموازن ــام تع ــكل ع ــغيلية، وبش ــا التش ــيرورة برامجه ــى س ــاظ عل ــى الحف عل

ــة  ــيً لمعرف ــرًا رئيس ــا مؤش ــت ألجله ــي خصص ــود الت ــى البن ــا عل ــة توزيعه ــا وكيفي وحجمه

إمكانيــات تلــك المنظمــة ومجــاالت عملهــا ومــدى التزامهــا بخططهــا، ومــن ثــم معرفــة 

مــدى وحجــم كفاءتهــا مــن عدمــه.

تعــد منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« منظمــة غيــر ربحيــة، ومــن ثــم فهــي تعتمــد في 

تمويلهــا- بشــكل أساســي- علــى الهبــات والتبرعــات مــن األفــراد والمؤسســات، قــد يكــون 

ــً وقــد يكــون عينيــً متعلقــً بالعقــارات ومــا شــابهها، لكنهــا ال تقبــل أي  هــذا الدعــم مادي

دعــم مــادي مــن أيــة حكومــة أو جهــة ممولــة حكوميــً)17).

وفيمــا يلــي أســماء الجهــات المشــاركة للمنظمــة ضمن البيانــات الماليــة الموحــدة للمنظمة 

منــذ تاريــخ 31 يناير/كانــون الثانــي 2119- 2121، تتضمــن األفــرع والجمعيــات المنتســبة 

ــي  ــور ف ــي مذك ــمي المحل ــم الرس ــاه )االس ــورة أدن ــات المذك ــجلة. الجه ــب المس والمكات

بعــض األمثلــة) أسســت لدعــم عمــل المنظمــة بشــكل رئيســي مــن خــالل الترويــج للعدالــة 

وحقــوق اإلنســان حــول العالــم فــي حــاالت الســلم والحــرب، وذلــك بواســطة الدعــم 

ــن  ــة م ــاركات المجموع ــن والمش ــالت والمتطوعي ــالل الحم ــن خ ــر م ــر المباش ــر وغي المباش

ــا: ــة عليه ــة والرقاب ــيطرة اإلداري ــى الس ــة عل ــظ المنظم ــي تحاف ــات، الت ــذه الجه ــة. ه العام

اسم المؤسسة البلد

مؤسسة أستراليا المحدودة لدعم مراقبة حقوق اإلنسانأستراليا

منظمة “هيومن رايتس ووتش” بلجيكا 

البرازيل
مراقبة حقوق اإلنسان البرازيلية 

      (Associação dos apoiadores dos direitos Humanons(

منظمة “هيومن رايتس ووتش”  كندا 

منظمة “هيومن رايتس ووتش” جمهورية الكونغو الديمقراطية 

((((  Human Rights Watch, Inc. and subsidiaries, Ibd, p: 7
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فرنسا 

الرابطة الفرنسية لدعم مراقبة حقوق اإلنسان

  (Association Française de Soutien à Human RightsWatch(

منظمة “هيومن رايتس ووتش”

ألمانيا 
»هيومن رايتس ووتش« – رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان 

.verien zur Wahrung der Menschenrechte e.v

مؤسسة اليابان لدعم مراقبة حقوق اإلنساناليابان

منظمة “هيومن رايتس ووتش”األردن

منظمة “هيومن رايتس ووتشطكينيا

المكتب التمثيلي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في قيرغيزستان
جمهورية قيرغيزستان

منظمة “هيومن رايتس ووتش” في لبنانلبنان

هولندا
مؤسسة »هيومن رايتس ووتش« الهولندية 

(Stiching Human Rights Watch Nederland(

المكتب التمثيلي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” )الواليات روسيا
المتحدة) في االتحاد الروسي

اتحاد جنوب إفريقيا لدعم حقوق اإلنسان جنوب إفريقيا 

“هيومن رايتس ووتش” في كورياجنوب كوريا 

المؤسسة السويدية لدعم حقوق اإلنسانالسويد

سويسرا 

منظمة »هيومن رايتس ووتش« 

 Human Rights Watch, Inc. New York (Etats-Unis(,(
(succursale de Genève

المؤسسة السويسرية لدعم حقوق اإلنسان

 Human Rights Watch, Inc. New York (Etats-Unis(,(
(succursale de Genève

منظمة “هيومن رايتس ووتش”تونس 

منظمة “هيومن رايتس ووتش”أوكرانيا 

منظمة “هيومن رايتس ووتش”بريطانيا 
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نشرت منظمة »مراقبة حقوق اإلنسان« تقريرًا توضح فيه برنامجها وتفاصيل عن 

خدمات الدعم واإلنفاق للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2121 )18).

مصروفات سنة 2016 برنامج المنظمة 
)بالدوالر األمريكي))19)

مصروفات سنة 2019 
)بالدوالر األمريكي))20)

مصروفات سنة 2020 
)بالدوالر األمريكي))21)

7.379.745$8.288.183$6.911.267$إفريقيا

2.924.125$2.923.318$2.784.132$األمريكتين 

7.377.231$7.852.699$7.157.293$آسيا 

5.617.845$5.848.752$5.213.958$أوروبا وآسيا الوسطى

الشرق األوسط وشمال 
5.912.195$6.969.945$5.595.561$إفريقيا 

3.125.492$3.676.889$2.471.582$الواليات المتحدة 

3.423.956$3.283.251$2.727.677$حقوق الطفل

حقوق ذوي االحتياجات 
3.111.149$3.141.699$الخاصة 

1.926.927$1.987.259$حقوق المثليين

3.234.544$3.586.134$3.578.837$حقوق المرأة 

11.634.311$الصحة وحقوق اإلنسان 

1.749.361$العدالة الدولية 

19.319.123$15.221.449$برامج أخرى 

63.231.131$62.777.468$17.915.389$المجموع 

خدمات الدعم واإلنفاق 

9.285.543$9.851.567$5.113.111اإلدارة العامة

16.519.715$16.469.611$15.485.627$جمع التبرعات 

25.815.258$26.321.167$21.498.738$المجموع 

))))  ُأجريت مقارنة بين موازنة وصرفيات المنظمة خالل األعوام 6)0)-9)20-2020 من أجل توضيح آلية تغير اهتمامات 
المنظمة وظهور أهداف جديدة تتواكب مع التغيرات الثقافية واالجتماعية التي تشهدها المجتمعات الغربية.

((9(  Human Rights Watch, Inc, “financial statement June 30,2016”, reached on 11, Apri.2021, available on: https://
cutt.ly/3c8EiRv

(20(  Human Rights Watch, Inc, “financial statement June 30,2019”, reached on 11, Apri.2021, available on: https://
cutt.ly/Bc(OlRO

(2((  Human Rights Watch, Inc, “financial statement June 30,2020”, reached on 11, Apri.2021, available on: https://
cutt.ly/Zc8Onrb

https://cutt.ly/3c8EiRv
https://cutt.ly/3c8EiRv
https://cutt.ly/Bc8OlRO
https://cutt.ly/Bc8OlRO
https://cutt.ly/Zc8Onrb
https://cutt.ly/Zc8Onrb
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مالحظات عامة على التقارير المالية:

-        يالحــظ أن اإلنفــاق علــى البرامــج حســب المناطــق لــم يتغيــر منــذ تأســيس المنظمــة، 

لكــن وفقــً للبرامــج تجــدر اإلشــارة إلــى أن برنامجــي الصحــة العامــة وحقــوق اإلنســان إضافــة 

إلــى برنامــج العدالــة الدوليــة اْســُتبِدل بهمــا، منــذ العــام 2117-2118، حقــوق ذوي االحتياجــات 

الخاصــة إضافــة إلــى حقــوق المثلييــن. 

-        يالحــظ أن مجمــوع اإلنفــاق علــى البرامــج ارتفــع خــالل الســنوات األخيــرة، ففــي عــام 

2116 وصــل إلــى 17.915.389 دوالرًا، لكــن فــي العــام 2121 وصــل إلــى 63.231.131 دوالرًا، 

ــيء. ــض الش ــً بع ــة قريب ــإلدارة العام ــة ل ــغ المخصص ــوع المبال ــي مجم ــن بق ــي حي ف

ــا  ــة ورغبته ــه المنظم ــس توج ــج يعك ــي البرام ــص ف ــن التخص ــد م ــى مزي ــل إل -        المي

فــي التركيــز علــى قطاعــات خاصــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف أعمــق، فعلــى ســبيل المثــال 

تــم التركيــز علــى حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة، التــي تمثــل فئــة مهمــة فــي المجتمــع 

ــب. ــف الجوان ــي مختل ــا ف ــى احتياجاته ــات إل ــي االلتف وينبغ

-         التركيــز علــى حقــوق المثلييــن يعكــس توجــه الــدول الغربيــة التــي تشــكل الخلفيــة 

ــة،  ــد المعياري ــة تفتق ــة الفكري ــذه الخلفي ــان«، ه ــوق اإلنس ــة حق ــة »مراقب ــة لمنظم الفكري

ــة  ــدة األنظم ــكل قاع ــذي يش ــور«- ال ــعب/ الجمه ــول الش ــدأ »قب ــى مب ــد عل ــا تعتم إذ إنه

الديمقراطيــة- مقياســً إلصــدار التشــريعات وتعديــل الدســاتير، ونظــرًا ألن حقــوق المثلييــن 

أصبحــت شــيئً مقبــواًل لــدى المجتمعــات الغربيــة بشــكل عــام، أصبــح االهتمــام بحقوقهــا 

ــة  ــداف المنظم ــن أه ــن ضم م
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إنجازات المنظمة على صعيد عالمي 

ــق  ــن تحقي ــة م ــت المنظم ــارها تمكن ــة انتش ــاطها وجغرافي ــاالت نش ــع مج ــرًا لتوس نظ

فعلــى  العالمــي،  الصعيــد  علــى  اإلنســان  حقــوق  حمايــة  مجــال  فــي  نوعيــة  إنجــازات 

مــدار العقــود المنصرمــة أســهمت المنظمــة فــي رفــع الوعــي بحقــوق اإلنســان، كمــا 

أدت جهودهــا إلــى خلــق تأثيــرات عمليــة أســهمت فــي إنقــاذ كثيــر مــن البشــر، واســتحقت 

ــر  ــام 1997، إث ــالم ع ــل للس ــزة نوب ــرار جائ ــى غ ــة؛ عل ــز العالمي ــن الجوائ ــد م ــا العدي بموجبه

جهودهــا لمكافحــة األلغــام األرضيــة، إضافــة إلــى جائــزة األمــم المتحــدة الخاصــة بحقــوق 

اإلنســان فــي عــام 2118؛ اعترافــً بدورهــا الهــام فــي حركــة حقــوق اإلنســان بمحاولــة وضــع 
ــة.)22) ــً الماضي ــتين عام ــدار الس ــى م ــاكات عل ــد لالنته ح

ومن تلك الجهود التي قامت بها المنظمة نذكر اإلنجازات التالية:

ــم تحالــف دولــي للضغــط مــن أجــل تبنــي معاهــدة تحظــر اســتغالل األطفــال  1.      تزعُّ

جنــودًا: إذ عملــت مــع ســت منظمــات دوليــة أخــرى، عــام 1998، علــى تأســيس تحالــف دولــي 

مــن أجــل وقــف اســتخدام األطفــال فــي الحــروب.

2.      توثيــق اإلســاءات التــي ارتكبتهــا الواليــات المتحــدة أثنــاء »الحــرب علــى اإلرهــاب«، ومــن 

ضمــن ذلــك مراكــز االحتجــاز الســرية التابعــة لوكالــة االســتخبارات المركزيــة )ســي آي آيــه)، 

وبرنامــج االســتجواب والتســليم، وتعذيــب المحتجزيــن فــي العــراق وأفغانســتان وغوانتنامــو، 

والمحاكمــات غيــر العادلــة فــي غوانتنامــو.

ــراد:  ــادة لألف ــام المض ــع األلغ ــر جمي ــاملة تحظ ــدة ش ــة معاه ــى صياغ ــل عل 3.      العم

ــل  ــن أج ــت م ــل ضغط ــة، ب ــام األرضي ــع األلغ ــة لمن ــة الدولي ــة في الحمل ــاركت المنظم إذ ش

تشــكيل تحالــف عالمــي مــن جماعــات المجتمــع المدنــي التــي ضغطــت هــي األخــرى بنجــاح 

فــي ســبيل التوقيــع على معاهــدة »أوتــاوا«، وهــي المعاهــدة التــي تحظــر اســتخدام 

ــراد)23). ــادة لألف ــة المض ــام األرضي األلغ

ــتان  ــا أفغانس ــزاع، ومنه ــق الن ــف مناط ــي مختل ــرب ف ــن الح ــاكات قواني ــق انته 4.      توثي

https://cutt.ly/zxAqgMz  .202(/(0/4 :22)  موقع الجزيرة، »منظمة هيومن رايتس ووتش«، تاريخ زيارة الرابط(

)23)  نشرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، بالتعاون مع منظمة )physicians for human( تقريرًا بعنوان »تركة 
فتاكة«، يعالج اآلثار المترتبة عن األلغام البرية في كل من أفغانستان وكمبوديا وغيرها من البلدان المهددة باأللغام، وفي 

مارس/آذار )99) شاركت في جلسات البرلمان األوروبي الذي اعتمد قرارًا يدعو لحظر األلغام البرية المضادة لألفراد، وقادت 
حملة انضمت لها العديد من المنظمات، حيث وصل عددها إلى 0)3 منظمة دولية غير حكومية، وتوجت الحملة بالتوقيع 
على اتفاقية حظر األلغام البرية المضادة لألفراد عام )99)، وعلى إثرها تحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسالم، وكانت 

الحملة واالتفاقية إنجازًا كبيرًا للمنظمة، وكل المنظمات التي أسهمت معها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://cutt.ly/zxAqgMz
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والبوســنة والشيشــان وكولومبيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وكوســوفا وجورجيــا 

والكيــان اإلســرائيلي واألراضــي الفلســطينية المحتلــة والعــراق ولبنــان والصومــال والســودان.

5.      التعــاون مــع المحاكــم الدوليــة لجرائــم الحــرب وتقديــم األدلــة بشــأن االنتهــاكات، 

وهــو مــا أدى إلــى إدانــة المســؤولين المتهميــن مــن يوغوســالفيا ســابقً وروانــدا.

6.      المســاعدة علــى تركيــز االنتبــاه علــى االنتهــاكات فــي الصيــن قبيــل األلعــاب األولمبيــة 

لعام 2118.

7.      توثيــق مقتــل المدنييــن وتعرضهــم للتشــويه واإلصابــات بســبب الذخائــر العنقوديــة 

فــي كوســوفا وأفغانســتان والعــراق ولبنــان وجورجيــا، وأســهمت فــي تأســيس ائتــالف 

لمنــع اســتعمال الذخائــر العنقوديــة، أســفر هــذا االئتــالف عــن توقيــع اتفاقيــة دوليــة لحظــر 

العنقوديــة)24). القنابــل 

8.      إضافــة إلــى جهودهــا فــي توثيــق االنتهــاكات اإلنســانية ورصدهــا، تركــز المنظمــة 

جهودهــا أيضــً علــى دعــم جهــود رفــع الوعــي المجتمعــي بأهميــة حقــوق اإلنســان، 

وذلــك مــن خــالل دعــم المنظمــات الحقوقيــة المحليــة وخلــق شــراكات معهــا، إضافــة إلــى 

تخصيــص جوائــز ســنوية إلبــراز دور الصحفييــن والناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 

أيضــً تعمــل علــى توفيــر الدعــم والرعايــة للصحفييــن والناشــطين المضطهديــن مــن أجــل 

حمايتهــم وتدعيــم جهودهــم فــي تعزيــز حقــوق اإلنســان.

)24) موقع منظمة » هيومن رايتس ووتش »، »هيومن رايتس ووتش تحصد جائزة األمم المتحدة«، تاريخ زيارة الرابط: 
https://cutt.ly/axP2bfR  .202(/(0/4

https://cutt.ly/axP2bfR
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التقييم والنقد

ــي  ــان« ف ــوق اإلنس ــة حق ــة »مراقب ــا منظم ــي حققته ــرة الت ــازات الكثي ــالل اإلنج ــن خ م

ــات  ــدى المنظم ــا إح ــمها بصفته ــيخ اس ــن ترس ــت م ــودًا تمكن ــدت عق ــي امت ــيرتها الت مس

فــي  بمنهجيتهــا  األول  يتعلــق  لســببين؛  مصداقيــة  واألكثــر  فاعليــة  األكثــر  الحقوقيــة 

تغطيــة األحــداث، إذ تعتمــد بشــكل رئيســي علــى التغطيــة المســتمرة مــن خــالل تقاريرهــا 

ــدول  ــف ال ــا مختل ــي فيه ــنويً)25)، تغط ــر س ــن 111 تقري ــر م ــى أكث ــل إل ــي تص ــة الت الحقوقي

وتركــز عــادة علــى المناطــق التــي تشــهد صراعــات أو تلــك التــي تعــد ضمــن البــؤر الســاخنة 

عالميــً بســبب اســتمرار الصــراع وكثــرة األطــراف المتصارعــة، والســبب الثانــي يرتبــط بقربهــا 

وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي المنظمــات الدوليــة، كمــا أنهــا تعتمــد علــى آليــة الضغــط علــى 

الحكومــة األمريكيــة مــن أجــل وقــف المســاعدات أو صفقــات الســالح عــن الحكومــات 

ــتبدة. المس

لكــن علــى الرغــم مــن هــذا النجــاح يوجــه إليهــا كثيــر مــن االنتقــادات، ال علــى المســتوى 

الحكومــي وحســب، لكونهــا عــادة مــا تدقــق وتنتقــد االنتهــاكات المنفــذة مــن قبــل 

الســلطات، بــل مــن قبــل شــخصيات حقوقيــة لهــا بــاع فــي الجانــب التنظيمــي الحقوقــي 

علــى مســتوى عالمــي. وتتنــوع مجــاالت االنتقــادات الموجهــة للمنظمــة لكــن أبرزهــا يتركــز 

فــي النقــاط التاليــة:

انتقادات في الجانب المنهجي

مــن االنتقــادات التــي توجــه لمنظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« أنهــا ال تغطــي مختلــف 

عندمــا  فهــي  واحــد،  جانــب  علــى  دائمــً  تركــز  إنهــا  إذ  القضيــة،  حيــال  النظــر  وجهــات 

ــتان،  ــزة وأفغانس ــن غ ــي كل م ــان ف ــهود العي ــتجوابها لش ــالل اس ــة خ ــة، خاص ــع األدل تجم

ال تهتــم بمــا يقولــه أفــراد الشــرطة والجيــش، كمــا ُتشــكك دومــً فيمــا يقولــه أفــراد الــزي 

ــن  ــل م ــي فصي ــل ه ــة ب ــى حكوم ــي إل ــات ال تنتم ــذه الجماع ــض ه ــً أن بع ــد)26)، علم الموح

ــش وجهــة نظرهــا مــع عــدم االهتمــام بأســباب انخراطهــا  فصائــل الشــعب، لكــن قــد ُتهمَّ

ــة.  ــي المنظم ــائد ف ــر الس ــف الفك ــي تخال ــة الت ــا األيديولوجي ــبب خلفياته ــراع بس ــي الص ف

ــتاين،  ــرت بيرنش ــو روب ــابقين، وه ــيها الس ــد مؤسس ــن أح ــة م ــة تهم ــت المنظم ــا واجه كم

))2)  موقع منظمة » هيومن رايتس ووتش »، »أسئلة مكررة«، مرجع سابق.

(26(  Robert L. Bernstein, “Rights watchdog, lost in the Mideast”, The New York Times. 19.Oct.2009, reached on 
11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/tclNmFv

https://cutt.ly/tclNmFv
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الــذي أشــار إلــى أن المنظمــة تعتمــد فــي بحثهــا علــى »أســاليب غريبــة«، حيــث تجمــع قصصً 

ــم  ــهود وخلفيته ــع الش ــة دواف ــم بمعرف ــم، وال تهت ــق منه ــن التحق ــهود ال ُيمك ــن ش م

ام)27)، مــع أن مثــل هــذه المعلومــات  السياســية، أو حتــى خوفهــم مــن انتقــام الُحــكَّ

ضروريــة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى مصداقيــة الشــهادة التــي ُيدلــى بهــا، ألنــه مــن خــالل 

حالــة  خلــق  ثــم  ومــن  الصــراع،  طبيعــة  عــن  محــددة  صــورة  ُترَســم  الشــهادات  تلــك 

تعاطــف أو شــيطنة يبنــى عليهــا كثيــر مــن القــرارات ال علــى المســتوى اإلقليمــي أو المحلــي 

وحســب بــل أيضــً علــى المســتوى الدولــي؛ بســبب قــوة تأثيــر هــذه المنظمــة فــي كثيــر مــن 

القرارات التي تصدرها المنظمات الدولية األخرى.

إشكالية االستقالل والمهنية

عــادة مــا يشــار إلــى أن منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« هــي منظمــة حقوقيــة دوليــة 

مســتقلة، لكــن ثمــة أصــوات تشــكك فــي مــدى اســتقالل هــذه المنظمــة عــن مراكــز صنــع 

القــرار األمريكــي، إذ يــرى البعــض أنهــا مجــرد أداة ناعمــة لتمريــر بعــض السياســات األمريكيــة 

ــكل  ــرى، بش ــي دول دون أخ ــط ف ــرى، وتنش ــا دون أخ ــى قضاي ــز عل ــي ترك ــم، فه ــي العال ف

يثيــر التســاؤالت حــول مــدى اســتقالليتها عــن الحكومــة األمريكيــة، إذ مــن خــالل تســليطها 

الضــوء علــى بعــض الــدول تمــارس نوعــً مــن الضغــط الناعــم علــى تلــك الــدول بشــكل قــد 

ــة أن  ــا تهم ــه له ــا توج ــة. كم ــدة األمريكي ــات المتح ــل الوالي ــن قب ــن م ــل الخش ــرر التدخ يب

ــا  ــف القضاي ــع مختل ــل م ــة التعام ــح للمنظم ــذي يتي ــوع ال ــدون التن ــا يفتق ــن عليه القائمي

الحقوقيــة بشــكل عــادل، إذ معظــم القائميــن عليهــا لديهــم توجــه سياســي موحــد، مثــل 

جــو ســتورك)28) وســارة ليــا ويتســون)29)، فــي حيــن أن شــرط التنــوع- خصوصــً أنهــا منظمــة 

دوليــة- يجــب أخــذه بالحســبان مــن أجــل خلــق بيئــة قــادرة على النظــر فــي القضايا اإلنســانية 

والحقوقية بشــكل أشــمل. 

(2((  Ibd.

))2)  ناشط سياسي أمريكي ونائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، وهو خبير في قضايا حقوق اإلنسان بالمنطقة. قبل انضمامه إلى »هيومن رايتس ووتش« في عام 996) شارك 

في تأسيس »مشروع بحوث ومعلومات الشرق األوسط«، وكان رئيس تحرير دورية »تقرير الشرق األوسط – ميدل إيست 
ريبورت«، وهي مجلة تصدر كل شهرين. ألف جو ستورك كتبًا عديدة ونشر مقاالت عن الشرق األوسط، وحاضر في عدد من 
الجامعات والمحافل العامة في مختلف أنحاء العالم. سبق أن تطوع جو ستورك ضمن فريق حفظ السالم في تركيا، وهو 

حاصل على ماجستير في العالقات الدولية ودراسات الشرق األوسط من جامعة كولومبيا.

)29)  سارة ليا ويتسون: ناشطة حقوقية أمريكية ورئيسة قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة »هيومن 
رايتس ووتش«؛ قادت عدة تحقيقات عن حقوق اإلنسان في كل من السعودية وليبيا ولبنان، ثم آثار غزو العراق على 

السكان، باإلضافة لسير العملية الديمقراطية في عدد من البلدان مثل كردستان واليمن.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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النخــب  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  عــام 2114  فــي  حــادة  انتقــادات  واجهــت  كذلــك 

ــا  ــت له ــد وجه ــة، فق ــدة األمريكي ــات المتح ــع الوالي ــة م ــا الوثيق ــبب عالقته ــة بس العالمي

رســالًة مفتوحــة مجموعــٌة مــن الحاِصليــن علــى جائــزة نوبــل للســالم، كأدولفــو بريــز 

لألمــم  العــام  لألميــن  الســابق  المســاعد  إلــى  باإلضافــة  كوريغــان،  إيســكيبل وميريد 

فــي  اإلنســان  الخاص لحقــوق  المتحــدة  األمــم  ســبونيك، ومقرر  فــون  هانــز  المتحــدة 

العلمــاء  مــن   111 مــن  أكثــر  إلــى  إضافــة  فالكــو،  أ.  ريتشــارد  الفلســطينية  األراضــي 

والشــخصيات الثقافيــة، بــأن بعــض أعضائهــا عمــل ســابقً فــي الحكومــة األمريكيــة؛ مثــل 

ــل  ــً لبي ــارًا خاص ــابقً مستش ــل س ــت، وعم ــن أولبراي ــن مادلي ــرب م ــكي المق ــوم مالينوفس ت

كلينتــون، وعمــل كذلــك مســاعدًا لوزيــر الخارجيــة لشــؤون الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان 

والعمل جــون كيــري، إضافــة إلــى وجــود أعضــاء فــي اللجنــة االستشــارية شــغلوا مناصــب 

ــابق  ــفير س ــيت )س ــز فريش ــة كمايل ــي المنظم ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــة ف رفيع

ــي  ــدوق الوطن ــابق للصن ــر الس ــيفتر )المدي ــكل ش ــا)، وماي ــي كولومبي ــدة ف ــات المتح للوالي
للديمقراطيــة التابــع للواليــات المتحــدة).)31)

إشكالية التحيز

مختلــف  مــع  تعاملهــا  طريقــة  بســبب  للمنظمــة  االنتقــادات  مــن  كثيــر  ــه  ُوجِّ كمــا 

القضايــا الحقوقيــة واإلنســانية فــي العالــم، إذ يشــار إلــى أنهــا تتحيــز- علــى ســبيل المثــال- 

للجانــب اإلســرائيلي عنــد تناولهــا قضايــا منطقــة الشــرق األوســط، فعلــى الرغــم مــن 

ــا،  ــي انتهاكاته ــا ال تغط ــط فإنه ــرق األوس ــن دول الش ــر م ــي كثي ــة ف ــة قمعي ــود أنظم وج

وإن ســلطت الضــوء علــى بعــض االنتهــاكات فإنهــا تكــون جزئيــة وهامشــية إذا مــا قورنــت 

بحجــم التغطيــة واالهتمــام الــذي توليــه المنظمــة للكيــان اإلســرائيلي. فوفقــً لروبــرت 

برنشــتاين أصــدرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش خمســة تقاريــر عــن الكيــان اإلســرائيلي 

فــي أربعــة عشــر شــهرًا، فــي حيــن لــم ُتصــدر ســوى أربعــة تقاريــر فــي ظــرف عشــرين عامــً 

ــبب  ــاة بس ــة وف ــوع 81,111 حال ــن وق ــم م ــى الرغ ــمير«، عل ــي »كش ــزاع ف ــا يتعلق بالن فيم

ــي  ــاء الت ــاق القض ــارج نط ــل خ ــب والقت ــاالت التعذي ــى ح ــة إل ــمير، باإلضاف ــي كش ــراع ف الص

تحــدث علــى نطــاق واســع)31).

(30(  Jadaliyya Reports, “Nobel Peace Laureates and Others to Human Rights Watch: Close Your Revolving Door 
to US Government”, jadaliyya website, reached on 11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/zcl3qJk

(3((  NGO Monitor, “NGO Monitor research featured in Sunday Times: Nazi Scandal engulfs Human Rights Watch”, 
reached on 11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/ucl4ZG2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://www.jadaliyya.com/Author/2856
https://www.jadaliyya.com/Details/30707/Nobel-Peace-Laureates-and-Others-to-Human-Rights-Watch-Close-Your-Revolving-Door-to-US-Government
https://www.jadaliyya.com/Details/30707/Nobel-Peace-Laureates-and-Others-to-Human-Rights-Watch-Close-Your-Revolving-Door-to-US-Government
https://cutt.ly/zcl3qJk
https://cutt.ly/ucl4ZG2
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كمــا انتقــدت أيضــً بســبب صمتهــا وعــدم تغطيتهــا الكافيــة ألعمــال العنــف التــي 

صاحبــت عمليــة االنتخابــات فــي إيــران أكثــر مــن مــرة، فضــاًل عــن أنهــا تحيــزت بشــكل 

ــي 2116- 2117-  ــان ف ــمال لبن ــي ش ــدث ف ــذي ح ــراع ال ــي الص ــرائيلي ف ــان اإلس ــح للكي واض

كمــا أنهــا لــم تركــز علــى معانــاة الالجئيــن فــي مخيــم نهــر البــارد، كمــا أنهــا اكتفــت 

ــطينيين؛  ــت الفلس ــي طال ــاكات الت ــا االنته ــن قضاي ــر م ــي كثي ــر ف ــات دون تقاري ــدار بيان بإص

ــطينية وحركة  ــلطة الفلس ــا بتصرفات الس ــددت فيه ــة ن ــات صحفي ــة بيان ــت ثالث ــث كتب حي

والعــراق)32). واألردن  الكويــت  مــن  كل  حماس وحكومــات 

ــاول أن  ــا تح ــت أنه ــادات، فوضح ــك االنتق ــال تل ــها حي ــن نفس ــة ع ــت المنظم ــد دافع وق

ــا، أمــا بخصــوص عــدم نقلهــا لوجهــة نظــر  تغطــي مختلــف وجهــات النظــر حيــال القضاي

الســلطات فوضحــت أنــه ليــس مــن الممكــن الوقــوف فــي صــف الجــالد والضحيــة فــي آن 

واحد! 

غيــر أن المؤســس المشــارك والمديــر التنفيــذي الســابق للمنظمــة، أرييــه نييــر، لــه رأي آخــر، 

إذ يشــير إلــى أنــه »مــن الخطــأ التصــور أن المجتمعــات المفتوحــة يجــب أن تكــون بمنــأى عــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان«، ولــذا قــد يكــون مــن الصعوبــة بمــكان أن تميــز المنظمــة بيــن 

األخطــاء التــي ارُتكبــت فــي الدفــاع عــن النفــس وتلــك التــي ارتكبــت عمــدًا، وهــو هنــا يشــير 

ــد  ــس، ويؤك ــن النف ــاع ع ــوى الدف ــرائيلي بدع ــان اإلس ــها الكي ــي يمارس ــاكات الت ــى االنته إل

»أن االعتمــاد علــى قوانيــن الحــرب خــالل التحقيــق فــي مســألة انتهــاك حقــوق اإلنســان أمــر 

ــات  ــإن جماع ــباب ف ــذه األس ــل ه ــى مث ــا عل ــا إذا اعتمدن ــوع، ألنن ــن ج ــمن م ــي وال ُيس ال ُيغن

مثل »تنظيــم القاعــدة« فــي العــراق، الــذي قتــل عشــرات اآلالف مــن المدنييــن بعــد الغــزو 

ــه«)33). ــررًا لجرائم ــد مب ــن أن يج ــام 2113، ُيمك ــي الع ــي ف األمريك

إضافــة إلــى ذلــك ُيشــار إلــى أن تقاريــر المنظمــة تتأثــر كثيــرًا بالسياســة الخارجيــة للواليــات 

المتحــدة األمريكيــة، إذ ال تهتــم ببعــض الــدول التــي ال مصلحــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــن  ــاًل م ــً ومحل ــب 93 أكاديمي ــام 2119 كت ــن ع ــطس/آب م ــي 21 أغس ــا، فف ــي تغطيته ف

المملكــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة، وكنــدا، وأســتراليا، والمكســيك، وكولومبيــا، وبلــدان 

ــاب  ــبب »غي ــش« بس ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــا منظم ــدوا فيه ــة انتق ــالة مفتوح ــرى، رس أخ

البيانــات والتقاريــر« حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي هنــدوراس بعــد انقــالب الثامــن مــن 

(32(  Nick Cohen,” Lone voices against Terror”, The spectator, published on 13 February 2013, reached on 11, 
Apri.2021, available on: https://cutt.ly/tcl(pKs

(33(  Aryeh Neier, “Human Rights Watch Should Not Be Criticized for Doing Its Job”, HUFFPOST, published on May 
25, 2011, reached on 11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/Qczbr4p

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://web.archive.org/web/20150910025701/http:/blogs.spectator.co.uk/author/nick-cohen/
https://cutt.ly/tcl5pKs
https://www.huffpost.com/author/aryeh-neier
https://cutt.ly/Qczbr4p
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يوليو/تمــوز )34)2119، إذ لــم تكلــف المنظمــة نفســها عنــاء البحــث فــي عمليــات القتــل خــارج 

ــة  ــى الصحاف ــداءات عل ــدية واالعت ــداءات الجس ــفي واالعت ــاز التعس ــاء واالحتج ــاق القض نط

الديمقراطيــة  أنصــار  ضــد  االنقالبــي  النظــام  قبــل  مــن  هنــدوراس  فــي  حدثــت  التــي 

والدســتورية فــي حكومة »مانويــل زياليــا«)35)، وطالبــوا المنظمــة بــاإلدالء ببيــان قــوي يديــن 

ــة. ــة ومكثف ــات خاص ــراء تحقيق ــه إج ــة، ويعقب ــك الدول ــي تل ــان ف ــوق اإلنس ــاكات حق انته

أشــارت تلــك الرســالة إلــى أن المنظمــة ينبغــي أن تقــوم بدورهــا ال أن تصطــف مــع موقــف 

الحكومــة األمريكيــة، إذ إن إدارة أوبامــا حينهــا كانــت تدعــم حكومــة روبرتــو ميشــيليتي)36)، 

وتقــدم مســاعدات ماليــة لــه مــن خالل مؤسســة تحــدي األلفيــة، وغيرهــا مــن المنظمــات 

التــي تهــدف إلــى تدريــب الطــالب علــى العمــل العســكري فــي هنــدوراس في مدرســة 

األمريكيتيــن، فــي ظــل تجاهــل واضــح لحالــة حقــوق اإلنســان داخــل الدولــة.

بعــد عــدة أيــام مــن هــذه االنتقــادات نشــرت المنظمــة تقريــرًا أوليــً حــول حقــوق اإلنســان 

فــي هنــدوراس، مســتعينة فــي ذلــك بتقاريــر أخــرى صــادرة عن محكمــة الــدول األمريكيــة 

لحقــوق اإلنســان بتاريخ 21 أغســطس/آب مــن نفــس العــام)37).

أمــام هــذا الكــم الكبيــر مــن االنتقــادات أكــد مديــر المنظمــة، كينيــث روث، أن المنظمــة 

تعمــل جاهــدة علــى أن تحقــق األهــداف التــي أسســت مــن أجلهــا، وعلــى الرغــم مــن وجــود 

بعــض الصعوبــات التــي تواجههــا فــي عمليــة جمــع البيانــات ورصدهــا وتحليلهــا ومــن ثــم 

رفعهــا علــى شــكل تقاريــر مــن أجــل الضغــط لوقــف االنتهــاكات التــي تطــول اإلنســان 

فــي مختلــف األقطــار، تمكنــت مــن مواصلــة عملهــا واالســتمرار فيــه، وأشــار إلــى أنــه علــى 

الرغــم مــن االنتقــادات التــي تطــول المنظمــة فيمــا يتعلــق بتحيزهــا وعــدم اســتقاللها 

فالــرد ال تقولــه المنظمــة بلســانها وإنمــا يجيــب عنهــا لســان حــال الواقــع مــن خــالل 

إنجازاتهــا، ففــي حيــن ُتتهــم المنظمــة بالتحيــز للكيــان اإلســرائيلي ضــد الفلســطينيين، 

يوجــه الكيــان اإلســرائيلي نفــس التهمــة للمنظمــة، وهــذا دليــل علــى أن عملهــا الحقوقــي 

(34( Greg Grandin, “Over 90 Experts Call on Human Rights Watch to Speak Out on Honduras Abuses”, Common 
Dreams, published on August 21, 2009, reached on 11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/kczE3oK

))3)  رئيس هندوراس مواليد 20 سبتمبر/أيلول 2)9) بكاتاكاماس التابعة لمحافظة أوالنشو غربي هندوراس. أطيح به 
من الحكم بانقالب عسكري في )2 يونيو/حزيران 2009.

)36)  رئيس هندوراس االنتقالي من )2  يونيو/حزيران 2009، والرئيس السابق لمجلس نوابها، وهو عضو في حزب 
هندوراس الليبرالي.

(3((  Human Rights Watch, “Honduras: Rights Report Shows Need for Increased International Pressure”, reached 
on 11, Apri.2021, available on: https://cutt.ly/rczTNiO

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AB_%D8%B1%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AB_%D8%B1%D9%88%D8%AB
https://cutt.ly/kczE3oK
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
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ــع  ــن الوقائ ــن م ــدر ممك ــر ق ــي أكب ــاول أن يغط ــا يح ــرى، وإنم ــة دون أخ ــى فئ ــر عل ال يقتص

واألحــداث، مؤكــدًا أن أخبــار الكيــان الصهيونــي تمثــل نســبة 15% مــن أخبــار منطقــة الشــرق 

ــال  ــي أعم ــا تغط ــا أنه ــرائيليين، كم ــود اإلس ــاكات الجن ــي انته ــة تغط ــط، وأن المنظم األوس

ــا  ــرى كم ــدول األخ ــي ال ــاكات ف ــة االنته ــي المنظم ــك تغط ــى ذل ــة إل ــاس، إضاف ــة حم حرك

يحــدث فــي مصــر وســوريا واليمــن علــى ســبيل المثــال)38).

(3((  Kenneth Roth, “Human Rights Watch Applies Same Standards to Israel, Hamas”, reached on 11, Apri.2021, 
available on: https://cutt.ly/WczUMyU

https://www.hrw.org/about/people/kenneth-roth
https://cutt.ly/WczUMyU
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خاتمة 

علــى الرغــم مــن كثــرة االنتقــادات التــي وجهــت للمنظمــة مــا زالــت تحتفــظ بســمعتها 

بصفتهــا إحــدى المنظمــات الدوليــة األكثــر فاعليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، بــل وتعــد 

ــرص  ــا تح ــة لكونه ــدول الدكتاتوري ــض ال ــق لبع ــدر قل ــل مص ــي تمث ــات الت ــرز الجه ــدى أب إح

علــى رفــع تقاريرهــا المعمقــة والمتخصصــة بشــكل دوري لترصــد فيهــا مختلــف مجــاالت 

ــف  ــي تصن ــدول الت ــك ال ــا تل ــن بينه ــراع، وم ــراف الص ــف أط ــا مختل ــي ترتكبه ــاكات الت االنته

ــتبدادية. ــة أو اس ــا دول دكتاتوري ــى أنه عل

وتحــرص المنظمــة علــى دحــض االتهامــات الموجهــة إليهــا مــن خــالل التزامهــا بالمعاييــر 

ــادات  ــن االنتق ــر م ــن كثي ــب ع ــا تجي ــة، كم ــفافية واإلدارة المنهجي ــة بالش ــة المتعلق الدولي

الموجهــة لهــا بإنجــازات تحققهــا علــى مســتوى دولــي، ســواء أكان ذلــك فــي مجــال حقــوق 

اإلنســان أم فــي المجــاالت التــي اســُتحِدثت فــي مراحــل الحقــة مــن عمــر نشــاط المنظمــة.

ــذي  ــرح ال ــورة الط ــق بخط ــة تتعل ــي األهمي ــة ف ــة غاي ــى قضي ــارة إل ــن اإلش ــد م ــن ال ب لك

تنتهجــه منظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان«، فهــي مــن خــالل العالقــات الدوليــة الموســعة، 

ــة  ــرات إيجابي ــق تأثي ــى أن تخل ــادرة عل ــة، ق ــمعتها الدولي ــة وس ــا الطويل ــى خبرته ــة إل إضاف

فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، لكنهــا فــي نفــس الوقــت قــادرة علــى أن تلعــب 

ــوع  ــرم التن ــرى دون أن تحت ــات األخ ــعوب والثقاف ــات الش ــاك خصوصي ــي انته ــرًا ف دورًا خطي

الدينــي والثقافــي والهوياتــي، خصوصــً مــا يتعلــق بالمقاربــات الحقوقيــة المســتجدة التــي 

طــرأت علــى جــدول أعمالهــا الســنوي منــذ العــام 2117-2118، إذ ُســلط الضــوء علــى حقــوق 

ــي  ــالن العالم ــه اإلع ــاء ب ــذي ج ــة ال ــوم الحري ــن مفه ــك ع ــاًل ال ينف ــً أصي ــدَّ حق ــن وُع المثليي

ــان. ــوق اإلنس لحق

قــد يبــدو أنــه ال مشــكلة فــي تضميــن تلــك الحقــوق ضمن الحقــوق اإلنســانية التــي ينبغي 

أن تحترمهــا مختلــف منظمــات حقــوق اإلنســان، لكــن فــي الحقيقــة األمــر لــن يقتصــر 

علــى تضميــن هــذا الحــق كخطــاب أو بروتوكــول، بــل الخطــورة تكمــن فــي أن هــذا الخطــاب 

ســُيفَرض علــى مختلــف الــدول- خصوصــً تلــك الناميــة- مــن خــالل قاعــدة اســتغالل حاجــة 

ــع  ــى توقي ــا عل ــات وإجباره ــذه السياس ــر ه ــل تمري ــن أج ــة م ــروض دولي ــى ق ــدول إل ــذه ال ه

االتفاقيــات.

وبغــض النظــر عــن موضوعيــة قضايــا »حقــوق المثلييــن« مــن عدمهــا، فالخطــورة تكمــن 

فــي أنهــا تعــد أحــد األبــواب التــي تنتهك مــن خاللهــا حرية اإلنســان فــي الثقافات والشــعوب 

غيــر األوروبيــة مــن أجــل حمايــة مفهــوم الحريــة بتجلياتــه الغربيــة، إذ وصــل مفهــوم حقــوق 
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المثلييــن للتطبيــق بعــد أن اكتمــل نصــاب تلــك المجتمعــات فــي تحقيــق أنــواع مختلفــة مــن 

ــذه  ــاًء به ــة وانته ــية واالقتصادي ــوق السياس ــرورًا بالحق ــة م ــوق المدني ــدءًا بالحق ــوق، ب الحق

األنــواع المتطرفــة مــن الحقــوق، فــي حيــن أن معظــم الــدول الناميــة لــم تشــهد بعــد أي 

اســتقرار سياســي أو اقتصــادي يتيــح لهــا تبنــي مفهــوم الحريــة بأبســط معانيــه.

ــي،  ــكل موضوع ــان« بش ــوق اإلنس ــة حق ــة »مراقب ــى منظم ــر إل ــي أن ننظ ــا ينبغ ــن هن وم

بحيــث ال نغفــل إنجازاتهــا االســتثنائية فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان علــى صعيــد عالمــي، 

مــع التنبــه والتيقــظ للنتائــج الخطيــرة التــي ســتترتب علــى تطبيــق برامــج هــذه المنظمــة فــي 

ــذي  ــدور ال ــورة ال ــا، وخط ــن نطاقه ــة ضم ــدول العربي ــن ال ــر م ــد كثي ــي تع ــة، الت ــدول النامي ال

تقــوم فيــه؛ إذ إنهــا تطبــع لحقــوق المثلييــن، وتســتخدم صالحياتهــا علــى مســتوى دولــي 

لتضغــط علــى الــدول، غيــر مراعيــة للديــن والخصوصيــات الثقافيــة.
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مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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