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 الضمانات القانونية
  الستقالل منظمات المجتمع المدني

 ــــ

 

 المقدمة: 
 

يتنااا ال حث بااار   ثالحياااا حث يناااا حث  نانياااا 
ثمنظماا ا حثممتماام حثمااانن ا اام ن ا حياات  ثيا 

تمثال حثمتتالا حلاثاب   ال  هذه حثمنظما ا حثتان
مكاااا     تم لياااا  هااااذه حثباااااير ياااا     اال ي

حثمنظمااا ا اااان حثعااا   حثجااا ال اااا ثممتمم حثماااانن 
كمتهاا إنم  يتميا يلاب حلا حثاح ام ما   ا ل 
هااذه حثمنظماا ال اثجاال ااان حث جااا حث اا نانن ثهااذح 
حثما اع  هميا   صاا كانا  ا حثممتمام حثماانن 
امنظم تاا ال ي يمكاا     يت ياام اييااتمل ايب اا  

ييااجب إثااب   هاحااا  إي  اماااا إقاا ل  اا نانن يااليا
إ  ما ي  ا تك مليا  ي  حثق  ا حثيي يايا حثب كماا 
ا اااااي  حثممتمااااام حثماااااانن  ي  اااااا ت ااااااا يلاااااب 
حييتاااالحم حثمت اااا ال اتك ماااال حلااحل   حثاااااال 
حثتابياااا  ثلممتمااام حثاااذ  تم ليااا  حثااثاااا ااال 
منظم ا حثممتمام حثماانن اان تل ياا حبتي ما ا  اا 
 تجمااااد حثااثااااا ياااا  إعاااا  يه   ا ي تااااتمك  ماااا 

 حثاصال إثيه  ان حثا ا حثمن يبل 
 

ا ث اااا نا  هااااا حث اااا م  ثب ااااا  حلاااااالحا 
احثمبال ثاحم  تها ايم ا اليتا حثممتمم حثماانن 
حثااذ  يمثاال بل ااا حثاصاال  ااي  حثتاالا احثماااحق ال 
ا اااي  حثيااالقا امااا  هنااا  ت ااالد  همياااا ينصااال 
حييت  ثيا حثاذ  يماب    يتااال ثهاذه حثمنظما ا 

منظماا ا إثااب اياايلا ا اااا  ذثاات يااتتبال هااذه حث
 ياااا حثق  اااا حثب كماااا يياااتكم ل يااايقلته  يلاااب 
حثممتمم م    ل حثهيمناا حلياياثامياا احثث  اياا 
بير ي تيجته  إثي  حث مم  اي ما     تكاا  هاذه 
حثمنظمااا ا ايااايلا حثق  ااا ا حثمبكاماااا ثتايااايم 
نق   ت ثيله  ان حثممتمم اديا ا  ها ما حثبلياا 

 حثمت ح ثه  ل 

حلااحا حثتااان ت ااام  هاااذه     اااان م اماااا
حيياات  ثيا ياا تن ح قاا ل حث اا نانن حثماانظا ثجماال 
هااذه حثمنظماا ا ماا  بياار إماالحاحا امتقل اا ا 
تيااااميله    امهااااا حثل   ااااا اح عاااالحم يليهاااا   
اعااالاق حثج اااايا ايهااا   احثمااادحاحا حث  نانياااا 
حثمتلت ااا يلااب حثم  ثتاا ا حثتاان  ااا تلتك هاا  هااذه 

ل    يا حثتنظيمياحلل اغيله  م  حث الحثمنظم ا ل
كل ذثت ي اا صال  ي  ميا با حثبلياا حثاح جياا 
حثممنابا ثلممتمم حثمانن اان تنظايا نتيا  اماا  
ماياااا حثااثاااا اااان حثيااام ح  ااااال ب ي ااان  ثتلااات 
حثمنظمااا ا  ا مب اثاااا إالحغهااا  مااا  م ااامانه  
امجلهاااا  مماااالا حمتاااااحا ثلمييياااا ا حثياااالقايا  

حثق  ياا احثن    ا حثمهنيا   حثالاح ق احيتبا احا 
احثتيااايا ااان حثجهااا حثياا    يلااب ياا يل حثمثاا ل 
ينااام  ك نااا ملت قااا م  عاال    ثهيكاال حثتنظيماان 

 ثلبدب حثب كاالل
 

إ  كااااال حثايااااا تيل تكتااااال بلياااااا ت يااااايم 
حثممجيااا ا امنهااا  حثاياااتال حثجلح ااان حثن ااااذ ثجااا ا 

اثكنها  تتالت مياا ثا  تنظايا مم لياا هااذه  2005
نانيا هان حثتان حثبليا ثل  نا  اهذه حثتت صيل حث  

تعكل حثت ل   اي  إيما   حثيالقا   همياا حثعالحكا 
مااام حثممتمااام حثماااانن ا اااي  مب اثاااا حثياااايقل  
اح ثباا   ثهااذح حثممتمااام امنظم تاا    ثميييااا ا 

 حثليميا ل 
 

 يتكون هذا البحث من:

ياااا  متهاااااا حثممتماااام حثمااااانن  تجليتاااا   تمهيدددد
 ا ااحت  ااظ نت   

حثمنظما ا  ي   ام ن ا حيات  ثيا هاذه ثم مبحث
 ان حث  نا  احث   ا حثااثيي   



 80 

تن اثناااا  اياااا  ما اااام حثاياااا تيل  ثددددم مبحددددث ثددددان
احث احني  حثجلح يا اصاي إثب ت ييا هاذه حث ااحني  

 اتاصي تن   هذح حث صاصل 
 

 تمهيد
 التعريف -المجتمع المدني

 الوسائل -الوظائف -
 ـــــ 

 
 تعريف المجتمع المدني: -أوالا 

 
مبااااا  ال1امتهااااا حثياااهل تباياااا ثااايم مااا 

ثلم صااااا  ااا ثممتمم حثماااانن اثهاااذح ا اااا تجاااااا 
حثتجليتااا ا حثمجقااا   ثهاااذح حثمتهااااا اثكااا  يمكااا  
ت عيل ين صل  ي ييا تممام  اي  تلات حثتجليتا ا 
اهااا ماا  يتمثاال   ثقاا  م حثتقاااين ثنعاا ق ا هااذح 
حثممتمااام  احثصاااتا غيااال حثلياااميا ثااا   اتنااااع 

تجي  مم يا حيهتم ا احثجمال احثايا نل حثتان ييا
حثممتمم حثمانن  ه  ان تب ي   هاحا ل هاذح ا ا   
يااا  حثقااا  م حثبااااحثا  ثهاااذح حثمتهااااا احينتعااا ل 
حثاحياااام احيهتماااا ا حثمتدحيااااا  اااا  ااااان حثيااااناحا 
حل ياال ل اهااا ماا  يمكاا  م بظتاا  ااان حثتجاا ليم 

 حآلتيا: 

                                                 
يااال   لهااا   غلياااا        متهااااا مااالت ق  تااا لي   (1)

نع ت        ثمعك ا حثتن ك نا مقلاباا ا اا نعاان   
كم  ها مالت ق  نايياا حثمنا ظل  حثتكلياا حثتان احلا ما  
باااال حثمعاااا كل حثمقلابااااا احثقلي ااااا حثتاااان باااا ال    

ح ا   يناا ت لي ياا  ياحمهه   ه  حثمث تاا   اهاا   ث الال 
 حمتم ييا مباا  اها ح   اكل مباا  ي   ل 

تاثا ان حثنظلياا ا اق اي ال حثتتكيال  ال  ثا إ  حثمت هيا ي
إ  ظهاله  اتقاله  يلت ق     ثصلحع حيمتم ين     
 ناااع ماا  حيياات احا حييااتلحتيمن  اثاايم هناا ت متهاااا 

مام تنق   يلي  هذه حثجاحمل حثث ر  كثل م  متهااا حثممت
 حثماننل

 له   غليا   نع   حثممتمم حثمانن اتقاله ما  حثمتهااا 
حثمماا إثب حثمنظاما حيمتم ييا حثااثيا  مب  ل   ث ياا 

  عاااااا كا متهاااااااا: 2001ااااااان م مجااااااا  قاااااال  ماااااا يا 
www.mafhoum.com 

ايعايل متهاااا حثممتماام حثمااانن إثااب م تلاام 
مبلن حثمييي ا حثتقاييا امييي ا حثممتمم حث

امييي ا حث بر احثمييي ا حثث  ايا ا    ي  
هين ا حث ق ع حث  ص الم ل حليم ل بير ي ام 
حمتماا ع كاال هااذه حثمييياا ا ااان إقاا ل حثااثااا  
اياباه  مميج   حثث  اا احث ايا حثمعاتلكا احثلغ اا 

 لال2اثلجمل مج   ثلص ثح حثج ا
 

تيتنا اكل حثممتمم حثماانن إثاب حث ن ياا  ا    -
يااا احثب كمااا مصاااله  حلياا م حث ااا  حثب ي 

نبصاااال يلياااا  ماااا   هااااا حثعااااجب ا   ماااا 
 مييياا ا اماا  نظاا ا  اا نانن إنماا  هااا ماا 
نيمح نب   امااه احيتملحلهل اح  حثعجب 
ثايم مماالا تممام ي بااال ثا  اي  ااا    اال 
هاااا  اااالحا يتبملاااا  حثمياااياثيا ثاااذح اااا   
حثتباااار يااا  حثمااالحنا احينته كااا ا حثتاااان 

ثاات حثعااجب تلتكااب   يااا حثعااجب يتبماال ذ
حثيااااا كا ينهااااا  مااااادا  مااااا  مياااااياثيته   
ا ثممتمم ممث    منظم ت  حثمانيا   مك ن     
يمااا لم االه اااان حثل   اااا احثن اااا  ايااا نل 
متجاااا  مثاال تعااميم حثباااحل بااال حثمياا نل 
 حثج مااا  حثتاييااا  حياات احا اياا نل ح ياا ا 

 
 

ا ااحا حث اااغق غيااال حثلياااميا احثلياااميا 
ع  ااالحلحا مثااال حثنظااا ا حث  ااا نن اإ  ااا 

حثبكامااااا ثلملحمجااااا حث  اااا نيال ااااا ثممتمم 

                                                 
ك مااال صااا ثح   اااا مااا  ل  ماااا ل إثاااب  جاااا متااا هيا  (2)

حتيميا  ب ثاا حللا   مملاا   ا ي  إياتل -حثممتمم حثمانن
  1حثملكد حثجل ن ثلالحي ا ح يتلحتيميا  يما    حثجااا 

ل اثلتتصيل بال حثتقال حثتا لي ن 75-74  ص2000م
ثلممتماام حثمااانن ينظاال: تااياا  حثماااينن  حثممتماام حثمااانن 
احثااثااا حثيي ياايا ااان حثاااق  حثجل اان  منعااالحا حتباا ا 

  ان صااال مبمااااا 1997  1حثكّتااا ب حثجااالب  امعااا   ق
لن  اال منظم ا حثممتمم حثمانن ان تجديد لعيا عي  ي

حثمع لكا حثيي ييا ان اليقي   لي ثا م مياتيل  م مجاا 
 ل11  ص2008حثنم ح حثاقنيا  كليا حثالحي ا حثجلي   
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حثمااانن هااا حثاال   حثجاا ا غياال حثلياامن     
3ي  م ثيلقا حثااثال  حثذ  ي

 
 

  حثممتمام حثماانن هاا  اا  ال اان تجليام  -
حثليااميا  ي ا ل  يا  حلااالحا احثهينا ا غيال

 صتته  ين صل ا يلا اان مجظاا حثمما يا 
صااابيا حثتل ايااا احي تصاا ايا احثج نليااا احث

احثث  ايااااا احث يليااااا اغيلهاااا  اهااااا نيااااي  
متع  ت م  حثج  ا ا حثتان ت ااا  اي   االحاه 
م  مها ا ي  حثااثا ما  مهاا   ال  اهاا 
 ي    اتنظيم ا تقاييا تما  حثمما ل حثجا ا 
 ي  حليل  احثااثا ثتب يا  مصا ثح عالحنح 
حمتم ييااا مجينااا  ا  هاااحم ي مااا مبااااا   

ائ ح نيا نيا اذثت اان إقا ل حث ا نا  احثم ا 
 لال4احثمتت  يليه الل

 
اان ت ايلن  ا   حثممتمم حثماانن امنظم تا  
يتميااا ااان تلاات حثاالاح ق حيمتم ييااا حثتاان ت اااا 
يلااب حي تيااا ل حثتااالا  حثقااااين اتااالت ق بتمااا   
 اصااال حثممتماام إثااب المااا مجينااا ماا  حثت اااا 
تيمح ث     تاحع  عك ل مايا  ثلتنظيا حيمتما ين 

قا حثيي ييا اتتم اد ان نتم غيل ملت قا   ثيل
حثا ا  ا تياما يا  حثالاح ق حلاثياا حثتان تيااا 
ان حثممتمج ا حثت ليايا اهان  هاذح حثمجناب لاح اق 
منظما اغيل ليميا يما لم حلاالحا ما    ثها  
ب ااا ها حلي ياايا حثتاان كتلهاا  حثايااتال احث اااحني  
ثهااااا ااااان بليااااا حثتج ياااال  احثتث ياااام  احثجماااال 

 بان اك ااا صاال حثميا هما حيمتم ين غيال حثل
 ااان حثعاا   حثجاا ا  قلي ااا غياال ليااميال اهااا ماا 
يتقلااب بتماا   اصااال حثممتماام إثااب المااا ماا  
حثن اا  حيمتماا ين احثيي ياان ا ااال مج ااال ماا  

                                                 
با  حلاالحا   ال يليم   حثغايلحنظل ان تتصيل ذثت  - 3

, كلياا ليا ثا اكتاالحه  ن حثعايا  حثج مااان حثمعا لكا اا
 ل41ص,1996 كنالياحثب ا  م مجا ح ي

مبما حثت تح ي ا حثاه ب حثجناد   امنظما ا حثممتمام  (4)
حثمانن حثنع   احآلثي ا ا ااحا حثجمل اتب يا  حلهااحمال  

 ل2009  2724مملا حثباحل حثمتما   حثجاا 

حثكت يا حي تص ايا اهان حثجاحمال حث دماا ثت لاال 
م    لج إق ل  اين ممجن   ث ال  يلب حثتغييل

 حثمييي ا حثليميال
 

حثياااا    يياااات جا ماااا  إقاااا ل  إ  حثتجلياااام
حثممتمم حثمانن حثلاح ق حيمتم يياا حلاثياا مثال 
حليل  احثجعيل  ام   ا ين ث  ينه  م  منظما ا 
 ا مييياا ا  اكااذثت حثمييياا ا حثليااميا اعاا   
حثليميا اتلت حث   جا إثب ح علحم حثم  عل  ا 
حث تن م    ل حثمه ا حثلياميا  ا عا   حثلياميا 

 ي   معلاق   منه ل  ا حثتن تتل ب تما
 

جليااام حثيااا     اااي  حثامااااا كمااا  يااال ق حثت
ال ثلممتمم حثماانن ا اي  تب يا  حثممتمام احثب ي ن

ثالمااااا مج اثااااا ماااا  حثت اااااا احثاااااين احثكت يااااا 
حي تصاا ايا اهاان ين صاال نلحهاا  يدمااا ثت لااال 
حثاين   ثمع كل حيمتم ييا حثتن تيتنها حثمها 

تاااا ل  حثممااا ين لاااالحا حثممتمااام اا  حنتظااا ل
حثمهاااا ا حثليااااميا إذ تعااااكل حثجاحماااال حثياااا   ا 
حثمتقل  ا حثما ااييا ثل يناا حثتان تيامح  ت لاال 

 لال5اممتمم مانن
ثااذثت ااا   حث ااال  اماااا ممتماام مااانن اماا  
ييتت م ذثت م  منظم ا يتقلاب تااحال مملاا ما  

 حثعلاق  همه  حآلتن: 

 بليا حثج يا  احثل   احثتج يلل -

 احيمتم ييال  حثاين   ثميياثيا حثع صيا -

                                                 
اي بظ حيلت  ق  ي  ايا  تصال ماياا ثلااثاا ا اي   (5)

تصااال ايا  حثممتماام حثماااننل اثجاال   االد م مااح هااذح حث
حثمايااا هااا حثتصاال  ااي  حثياالقا ايي ياايا  ا اينياااال ا ااي  
حث احيااا  ات لااال متهاااا مايااا ثلنظاا ا حيمتماا ين ياالاا 
حثتماا يد حثق  اان اييكااا يلااب حثمصاالبا حثج مااا احثلح قااا 

 حيمتم ييال 
ينظل: يجيا    يجيا حثجلا   حثممتمم حثمانن ان حثااق  

اتقاااال  نعااا   -حثجل ااان اااله اااان تب يااا  حثايم لحقياااا
متهاا حثممتمم حثمانن اان حثتكال حثغل ان حثبااير  ملكاد 

-64  ص1992  1الحي ا حثاباا  حثجل ياا   يالاا  ق
 ل65
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 ا م ح تص ا  مج الل  -

تجلاايا ب ي اان ياايم    هميااا حثتنميااا حث عااليا  -
ن حثتاااالا اي يكااااا  مماااالا احييااااتثم ل ااااا
يا ا حثتقايام احث اث اا حثتاان ما ااع ثميي

 تجيا إنت ج حثت لمل 

 
 وظائف المجتمع المدني:  -ثانياا 

 
إ  حثممتمم حثماانن ما  بيار كانا  ظا هل  

م  ا اإااااالحد ثاح اااام حمتم ييااااا إنماااا  يمثاااال حياااات
حمتمااا ين مجاااي  ثااا   صاصااايت  ا  ثتااا ثن اااا   

ينتاان  عاياع هااذه حثظاا هل  اان كاال حثممتمجاا ا ي
حثتناع ان  اثاياا حلهااحم حثتان تياجب منظما ا 
حثممتماااام حثمااااانن إثااااب تب ي هاااا   بيااااب حثاح اااام 

 حث  ص ثكل ممتممل 
 

ام  ثا ا   اظ نم حثممتمم حثمانن ان  لاا 
ا ذثاات حثممتماام  هااذح ماا  ي ااا ا   تجكاام ب ماا 

ا ااا   يااا     تباياااا تلااات حثب مااا ا ي اااا ا   
يلت ق  الما حثاين حثممتمجن   لال  حثتاا ل 
م   ا لج حث نااحا حثلياميا ا  اذ حلاالحا ثدما ا 
حثم ااا ال  اااان إصااا ح  ا ااا يهال ا ينمااا  تكاااا  
حلاثاياااا اااان حلهااااحم اااان ممتمجااا ا ميااات ل  

ثب مما يا يي يي   احمتم يي   امكتتيا ح تص ايا إ
حثجمااال حثتقااااين حث يااال  امم يااا ا حث اااغق 
حثيي ين اممماي ا حثايا حثمت ا ال  اي  حلاالحا 
حثااذي  يجاا نا  ماا  معاا كل حمتم ييااا  ا صاابيا  
يتغيل حثب ل ان حثممتمج ا حثن ميا حثتن تج نن م  
معاا كل  نيايااا ااان حثتلكي ااا حيمتم ييااا احثنظاا ا 

ا يلااب حثيي ياان احي تصاا ا   إذ يتلكااد حيهتماا 
حثمع كل ذحا حثقا  م حث اامن مثال معا كل حثهاياا 
حثاقنيااا  ابتااظ حثياالا حيمتماا ين  امباا ايا 
حثت تيم م  با  حثتت اا حثق  ن احث غق   تم ه 
نظ ا يي ين اح تص ا   كثل ياحثا  اثجل حلمال 

يا   حثب ثاا  ي اا  كثال تج يااح     ي ا م إثاب ما 
ا حثتااان يكاااا  حثممتمااام ايهااا  اااان ب ثاااا مااا  ياااا

حييت لحل حثنا ت  يا  تباايا يي يايا ك ال   ا 

حثجااااااالح   -حين يااااااا م ا حيمتم يياااااااا حثبااااااا ا  
مم  يمجل م  مهما ااظ نم حثممتمام  - نماذم    

حثماااانن  كثااال صاااجا ا احتيااا ي   اينااااه  تكاااا  
حلاثايا حث صا  هن  لال  منظاما  يميا مايا  
تعكل ح ق ل حثذ  يام  حثبلكا حثج ماا ثلممتمام 

 ل حيتعلحم  هاحم معتلكا ثك اا علحنح م   
حثممتماام تتماا اد حثمناا ام حآلنيااا احثتنايااا اتيكااا 
يلاااب  همياااا  ااايا حثتجااا ا   احثتيااا مح احثتااالح ق 
حيمتماااا ين  ات اااالد  ا اااااح حثكلتااااا حثج ثيااااا 
ث  اات م احثصاالحع حيمتماا ين  ا ثمياا ثا هناا  
تتماا اد حلهاااحم حثت ليايااا ثلممتماام حثمااانن ااان 

 ل  احثمتمثلاااا   ثتنعااانا حيمتم يياااا حثااااال حثميااات
احثمياا هما ااان حثجماال حثيي ياان اتقااايل  ثياا ا 
ثلتجاا ا  احثااايا حي تصاا ا  ثتكااا  إياا ا  ت ياايا 
عااا ملا ثك ااااا حثمنظاماااا حيمتم يياااا  ااال اإيااا ا  

  ن نه  م  مايال 
 

 أدوات منظمات المجتمع المدني: 
 

 ا م  ا  ما   يتمتم حثممتمم حثماانن   اال ي
ح تياا ل حثاياا نل  ا حلااحا حثمب  ااا  حثبليااا ااان

لهاحااااا  اذثاااات  ياااا ب حثق يجااااا حث  صااااا ثهااااذه 
حثمنظمااا ا مااا  بيااار كانهااا  ي ااا ل  يااا  تممااام 
لااالحا احاجهااا حثابيااا هااا ح بياا م   ثميااياثيا 
حيمتم ييا ا هميا حثميا هما حثقايياا اان إيما ا 

 حثبلال ثلمعك ا حثج مال 
 

 ثهاااذح اااا   هنااا ت بدماااا مااا  حلااحا حثتااان
يمك     ييتجي   ه  ن عقا حثممتمم حثمانن نذكل 

  حآلتن:منه  
 ياااااا ثيب حيتصاااااا ل حثم  عاااااال احثج  اااااا ا  -1

حثع صااياال ثنعاال حثاااين احثتماا م حثبلااال 
ثا م مجي   ا تبعيا حثل   حثج ا   تم ه م  
ام  ثا حث غق يلب ص نم حث الحل  كما   اا 
ييتتيا ن عقا حثممتمم حثمانن م  ي  ا تها 

 اا جا  صااب ب حث االحل ثتب ياا  حثع صاايا 
 حلهاحم حثتن ييجا  إثيه ل
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ح ياا ا: إ  ثاياا نل ح ياا ا ااان يصاالن   -2
 -اتلتااا د -حثبااااير يلاااب ح ااات م  ناحيهااا 

االح  مهم    -حنتلناللل حث ال -صبم -إذحيا
اااان حثتاحصااال غيااال حثم  عااال مااام قلاااان 
حثمج اثاااا اهمااا  حثنااا م اصااا نم حث ااالحل  إذ 

 اا حثب  اال ماا   صا با حثمجلامااا ااان حثا
 كثاال اياا نل حثتاا ثيل  قااال   ا كثاال  ااحا 

 حيتص ل اج ثيال 
 
 حث  اااا ا: إ  ث بكاااا ا حث  اااا نيا ياااالقا ي -3

      ه  اهن يالقا تتملاب اان ما ن ي ييته
 اثهماا  تن ياا  حثاال   حثجاا ا إثااب اماااا حثباا  

تاا تاييما   ا   هذح حثب  مجتلم    إذح ما 
قا   ااالحل   ااا نن  اث نيهمااا  يتجلااا    ثيااال

حثيي يااايا حثتااان تت اااا كثيااالح  مااا  عااالييته  
ا الته  يلب م  اما حث غاق اان حلبااحل 
حثتن يكا  ايها  حث  ا ا اان حثصام حثم   ال 
ثهااا  اثجااال اااان حث ااالحلحا حثتااان  صاااالته  
حثمبكماااااااا حيتب اياااااااا حثجلح ياااااااا حثجليااااااا  
احثملاايااااا ماااا    اااال منظماااا ا حثممتماااام 
حثمانن ابصال تلت حثمنظم ا يلاب  بكا ا 

ل يه  اثيل اح ح يلب  همياا حث  ا ا تايا 
نااذكل  -كاا اح  ااان متناا ال حثممتماام حثمااانن

 ي ااا   حث اااالحلحا حثتاااان  صااااالته  مبكمااااا 
ب ا  ح ني   حلال يا ان من ي  ا يايا   
احث لحلحا حثمنتلا  ث     مميدي  حيتم  اح 
ايهااا  ثااااي ا  لاجاااا مااا    ااال منظمااا ا 

 لال6احثممتمم حثمانن
 
علحكا ب ي يا مم حثااثاا  مب اثا  ن ا ي  ا -4

اميييااااا ته  حثم تلتاااااا ات اااااايا منظمااااا ا 
حثممتمااام حثماااانن نتياااه    يت  لهااا  عاااليت 
احياااا ثميييااا ا حثااثاااا اااان حثياااجن نباااا 
 هاااحم معاااتلكا اثاايم   يت  لهااا   صااام   
يتل ص كل منهم   ا آل ل  مام م بظاا    

                                                 
ياتتا ح عا ل  إثاب هاذه حث الحلحا تتصاي   اان ما ام  (6)

 يب  م  هذح حث برل 

ي  اااا مااا  هاااذح حثنااااع تتقلاااب اييااا   مااا  
 اال مييياا ا قلااان حثج  ااا اإيم ناا   ماا   

حثااثاااا   همياااا اال حثممتمااام حثماااانن اااان 
 تبمل  ال م  ميياثيا حثجبا حثج ال 

 

***** 
 

 المبحث األول 
 الضمانات في إطار القانون الدولي 

 ـــ
 

ث ااا تن اثااا حثجايااا ماا  حثجهاااا احيتت  ياا ا 
حثبااا  اااان ت يااايم منظمااا ا حثممتمااام اتااااايل 
حث اااام ن ا حث دمااااا ثنماااا ح يملهاااا   اهااااا ماااا  

ن اث  يلااااب حثميااااتاي ا حثااثيااااا اح  ليميااااا ياااانت
 احث   ا حثااثنل 

 
 المطلب األول 

 في المواثيق والعهود الدولية 
 ـــ

إ   هميااا حثاثاا ن  حثااثيااا ااان  اام   باا  
حثممتماام حثمااانن ااان ت ياايم منظم تاا  حث  صااا 
تكم  ان ب ي ا    حثنصاص حثااثيا ثه  حليلايا 

يا منها ال يلب حثنصااص حثاح لياا ابتاب حثاياتال
ان ب ثا حثتجا لا  اي  حيثنتاي  اذثات  عالق    
تكااا  حثااثااا  ااا صاا ا ا يلااب حثاثي ااا حثااثيااا 
حثمجنيا  ثذثت ا   حثجايا م  حثاي تيل تانص يلاب 

ياااتا   ثم  ثتاااا     تتيااايل نصاصاااه  يماااب    ي
ث تت  ياااا ا احثجهاااااا حثااثيااااا حثمتجل ااااا  ب ااااا  

ثااثيا  ا تا ح ني  ل هذح إذح ثا تك  تلت حثم  ائ ح
اممه   نصاص صليبا ان حثتعليج ا حثاح ليا 

 حثتن يكا  حثايتال ان  ما حثهلا منه ل 
 

اي بااااظ ااااان هااااذح حثصاااااا    حيتت  ياااا ا 
ت ااام يناااا باااا ت ليااال هاااذه  احثجهااااا حثااثياااا ي

حثب ا  احييتلحم  ه  صلحبا  اإنم  ذه ا إثاب 
  جااا ماا  ذثاات كانهاا  تتاالا حثتدحماا   يلااب حثاااال 
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صا ا ا يليها   ا   تاماا حلااحا حث  نانياا حثتن 
 حثتن ت م  بم يا ات ايل هاذه حثب اا ل اهاا ما 

ايم   -يجكم اليتا هذه حيتت  ي ا احثجهاا حثااثيا
ي اص متهااا حثممتمام حثماانن  ما  بيار حثنظال 

 كثل م  كان  ني     (Space)إثي    يت  له مم ي  
يماااب     ثنعاا ق ا ذحا قاا  م  اا ص اهااذح ماا 

ث  صا  ان حث احني  حثاح لياا ذحا حثج  اا  يكا 
 منظماا ا حثممتماام حثمااانن   بياار تتبااال مهمااا 
حث  نا  م  حثغلا حثتنظيمن حث با إثاب غالا 

اثايم ممالا   كثل عماثيا هاا حثبم ياا احثتجدياد
 حثتنظيال 
 

يا      حيتت  يا ا احثجهااا  ي  م إثب ما 
ال  حثااثيا  ل احث لحلحا حثااثيا  هذح حثع   حثص 

مااا  حثمنظماااا ا حثااثيااااا اح  ليميااااا تنظاااال إثااااب 
حثممتمم حثمانن  كانا  عاليك   يلاب  ااا حثميا اح  
ااااان تب ياااا  حلهاااااحم حثمعااااتلكا حثتاااان ييااااجب 
حثقلااا   احثممتماام حثااااثن امنظم تاا  احثممتماام 

 حثمانن امنظم ت ال إثب تب ي ه ل 
 

يتملااب  ا اااح ااان  هااا حثاثاا ن   اهااا ماا 
حثمتبا  حثتن تتج مل مام  حثااثيا اهن ميث   حلما

منظماا ا حثممتماام حثمااانن   يت اا له عااليك   ك ماال 
حثعلحكا اثيم مملا مع لت مم م بظا حثت ل  
حثمايا  ي  متهاا حثعالحكا امتهااا حيعاتلحت  إذ 

ماا  حثميثاا   يلااب حناا  ايماااد  71تاانص حثماا ا  
ثلمملم حي تص ا  احيمتم ين يمال حثتلتي ا ا 

عاا ال ماام حثمنظماا ا غياال احثتاااح يل حثمن ياا ا ثلت
حثمهتماااا  ااا لمال احث  ااا ي   (NGO)حثبكامياااا 

 حثتن ت م  م  ح تص ص الل 
 

مااا  حثجهاااا حثاااااثن  21كمااا  تااانص حثمااا ا  
 ICCPR 1966ثلب ا  حثمانياا احثيي يايا ثجا ا 

ااثااا يلااب باا   140احثمصاا ا  يليهاا  ماا    اال 
حثباا  ث ااالحا  42حثتمماام حثياالمن  اتماانح حثماا ا  

 جي ا احين م ا إثيه ل ان تكاي  حثمم
 

هذح ا    يا   الحلحا مهماا صاالا يا  
مملاام حلماا  ياا هما ااان تجديااد اال حثممتماام 

  -حثمانن امنظم ت   نذكل منه :

 1325 لحل مملم حلم  حثااثن حثمال ا  -
حثاااذ  ايااا   عاااكل اح اااح  2001ثجااا ا 

اصااااليح إثااااب ايااااا م اااا الحا حثياااا ا 
حثنيااااااا نيا حثمبلياااااااا ام ااااااا الحا بااااااال 

  حثصلحي ال

ثجا ا  1366ا لحل مملام حلما  حثمال ا  -
حثذ   ع ل إثب حثااال حثاذ  يمكا   2001

ثلممتمااام حثماااانن    يم ليااا  اااان منااام 
 حثصلحي ا يلب حثميتا  حثاقننل 

 
احثاح م ا   هذه حث لحلحا تمثل حيتلحا   ما  
 ها حثهين ا حثااثيا حثمجنيا   ثيلا احلما  حثاااثن 

ح حثذ  ب  تا  اها مملم حلم  حثااثن  جا حثنم 
حثجايا م  منظم ا حثممتمم حثماانن حثمبلياا منها  
اغياال حثمبليااا ااان ت تياام بااّا  حثصاالحي ا ااان 
حثجايا م  من ق  حثج ثا احثتاصل إثب بلال غيل 
ينتيا ثمع كل مج ا  ثجل م    لدها  حثااال حثاذ  
ثج   حثممتمم حثمانن ان مناب  الي ي  اان تا مي  

ثاااب نظاااا ا حنت ااا ل يااالم ماااا  نظااا ا ينصاااال  إ
ايم لحقن اان ممتمم يمثل  نماذم   ثلممتمجا ا 

 لال7احثتجاايا حثتن تج نن م  حن ي م ا ب ا 
 

 المطلب الثاني 
 على المستوى اإلقليمي

  ـــ
 

تجااااا حيتت  يااااا حلال يااااا ثب ااااا  ح نياااا   
احثبلي ا حلي يايا حثتان ا لاا بياد حثنتا ذ يا ا 

مااا   هاااا حثاثااا ن  ح  ليمياااا  هاااذح حثصااااا  1953

                                                 
ينظل ان تت صيل هذح حثااال: ياادح  كااث  ما لكم   (7)

ت ا ل منااب  الي يا  ملح  ا حثليح, بل حثندحيا ا  ا ل حن
إثااب حثايم لحقيااا  تلممااا: ااايحا ياالامن  حثاااحل حلهليااا 

 ل 2008  2ثلنعل احثتاديم  يم    ق
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كانهاا  تمماام  ااي  اال  قجااا عاااق   ك ياالح  ااان 
مم يا حثت اا حيمتم ين احثيي ين احي تص ا  
هذح ا    يا  حآلثيا ا حثجملياا حثتان تكتال ا ام 
 احياااا هاااذه حيتت  ياااا ما ااام حثتنتياااذ احثمتمثلاااا 

 ل (ECHR)  ثمبكما حلال يا ثب ا  ح ني   
 

منها   10ا ا نصا هذه حيتت  ياا اان حثما ا  
يلااب بليااا  11بليااا حثتج ياال  ااان حثماا ا  يلاب 

حثتممم حثيالمن اإنعا ا حثممجيا ا احثالاح قل  ما  
ا ااا بااااا ح ماالحاحا حثتاان ييااتقيم  25حثماا ا  

 مام ه     ع ص   ا منظما غيل بكامياا   ا 
مممايااا ماا  حلااالحا حثااتظلا ماا   يااا حنته كاا ا 
تجل اح ثه   من ي ا مم ليتها ثهذه حثب ا   كم  

مااا  هاااذه حيتت  ياااا كااال حثااااال  1مااا ا   ثدماااا حث
حلي اااا ا  اااا   ت اااام  ثلماااااحقني  حث   ااااجي  
ي تص صاااااه  حث  ااااا نن حثب اااااا  احثبليااااا ا 

 حثمجّلاا ان هذه حيتت  يال 
 
 

ااااان هاااذح حثياااي   اااا   حثمبكماااا حلال ياااا 
ثب ا  ح ني   اان  لحلحا بايثاا ثها   اا  ّيناا 
صلحبا     هذه حثب اا  مبمياا  ماماب حث ا نا  

 (NGO)ااثن ا   حثمنظماا ا غياال حثبكاميااا حثاا
يمب    تكا    ثك مل م  حثتا ل احث ياا حثتن  ا 
تجتل ه  حث احني  حثاح ليا يليها   ا   حثتصالم 
  ثم  ثتا ثذثت يجا حنته ك   ثب  حلالحا ان تكااي  

 لال8احثلاح ق احثممجي ا
 

                                                 
(8) Sidiropoulos and Others V. Greece-1998, 

United Communist Party of Turkey V. 

Turkey, and Freedom and Democracy Party 

(OZDEP) V. Turkey.  
  ماا ا ا  االي اين حثتلكاان حثمابااا   اايا حثباادب حثعااي

 -1- 30_ يتلحي الغ  ح ني  ثب ا   حلال ياحثمبكما 
 ينظل ثلمديا م  حثتت صيل بال هذه حث لحلحا: ل1998

- http://www.icnl.org/info/summs.html  

 Sidiropoulus andن   اااايا تااااا

Communist Party ب     كاااا حثمبكمااا يلاا
م للحا الا حث ياا يلب تكاي  حثمنظم ا غيل 
حثبكامياااا يماااب    تكاااا  م ااالل  مااا  حثن بياااا 

يتب   ينام  تتاحال  اثا م  عل   حث  نانيا اها م 
 اك ايا ثت ايل حثما م  قلي ا ما اييال 

(Decisions based on an acceptable 

assessment on the relevant facts  
before restriction can be justified)  

 
بلياا    كم  م ا ان  لحل حثمبكما  ي ا   ا

إنع ا حثمنظم ا احثممجي ا ث  تكا  ياا  اهاا 
ح تصاالا يلااب مماالا  يلااب ال  إذح ماا  اب اال

حثب  ان إنع ا حثمنظما م احما حثبكاما تيتقيم 
امااهاا    االحل صاا ال ماا   إنهاا اااان    ا ااا 

  حثياااالقا حثتنتيذيااااا اح  حييتاااالحم  هااااذح حثباااا
يكاااااا  إي إذح  امم ليااااات  مااااا    ااااال حثااثاااااا ي

ا م  ـحيتملا هذه حثبم يا قيلا اتل  بي   حثمنظم
ثا تتاحال إبا  م للحا حثبال  ا حثت يياا حثااحلا  

 م  حيتت  يال  11ان حثم ا  
  

ا ا تل ب با  حلاالحا اان تكااي  حثممجيا ا 
ايم    اي    جا صاال  لحل حثممجيا حثج ماا ث ماا 

 ع   ب  اميياثيا حلاالحا احثمم يا ا حثمتبا  
امييي ا حثممتمم ان حثجمل يلاب نعال ابم ياا 

 ب ا  ح ني   حثمجتلم  ه  ي ثمي  ل 

Declaration on the rights and 

responsibility of individuals  groups 

and organs of society to promote and 

protect universally recognized human 

rights and fundamental freedoms. 

G.A.res_ 53/144  annex/153  ungaor 

supp.un.doc.un/a/res/53<144-1999 

 
اتكمااا   همياااا هاااذه حث ااالحلحا اااان كانهااا  

ت اااا  ا نهاا  االحلحا نه نيااا اغياال    لااا ثلقجاا  
ياح   يمكا  حيياتن ا إثيها  اان تقاايل نصااص 
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 لاا  ماااحا حيتت  يااا حثااثيااا ثب ااا  ح نياا   حثتاان 
اماا   -ااثااال 140ياااا حثاااال حثمصاا ا ا يليهاا  

 اااح ق ت يياااا بلياااا إنعااا ا حثممجيااا ا  ماماااب 
حيتتااا  يتي  حلال ياااا احثااثياااا ثب اااا  ح نيااا   

  -نذكل:

ال إذح عااكلا حثمنظمااا تهاياااح  ث ماا  حثاااقنن  ا 1 
 حثي ما حثج مال 

ال إذح ك   م  ع   ت ييا هذح حثب  منام حثمليماا 2
 احثنظ ا حثج ال 

 ال ثبم يا حثصبا احل   ل 3

 ال بم يا بلي ا حآل لي ل 4
 

حث ياااااا يلااااب إنعاااا ا  ا صااااتا ي مااااا ااااا  
حثمنظم ا يمب    تكا  مباا   ا ا ان حث احني  
 حثاح ليااا اااان إقاا ل حث اااح ق حثياا   ا اهااا ماا 

ماا  حيتت  يااا حلال يااا  2/11يمياااه نااص حثماا ا  
 ثب ااااا  ح نياااا   حثتاااان الا ايهاااا  ايمااااب    ي

ا  يااا  ياااا يلااب مم ليااا هااذه حثب ااا  ااان تتال
غياال حثباا يا حثماصااااا   ناناا   احثتاان ت للهاا  
منقل اا ا بم يااا حثايم لحقيااا احلماا  حثاااقنن  ا 
حثيا ما حثج ماا  ا مناام حثمليماا ابم ياا حثصاابا 
حثج مااا احل اا    ا بم يااا بلياا ا  اا  ن اناا ا 

 حثممتممالل 
 

ماا   20اما  م نااب   اال ا ااا نصااا حثماا ا  

كااال ت ياايم مملاام حثياا ا احلماا  حثتاا  م  لاتا
ث تباا ا حلالي اان يلااب تعااميم حثمنظماا ا غياال 
حثبكاميا امييي ا حثممتمم حثمبلن اميييا ا 
حثممتمام حثماانن حل ال  ا صاصا   حثميييا ا 
حثنياا نيا يلااب حثمعاا لكا  عااكل اّجاا ل ااان حثمهاااا 

 ن  الي ي لـحثتن تهام إثب ت ايا حثي ا احلم  ا
 

 OASنظمااا حثاااال حلمليكيااا كماا    مااا م
  مملام ـلحل احناا صا ال ياـمي لح  ا مامب  ا

ا معااا لكا ـهاااذه حثمنظماااا   نعااا ا صاااناا  ثايااا

ن ـميييااااا ا امنظمااااا ا حثممتمااااام حثماااااانن اااااا
 نع ق ا اميتملحا منظما حثاال حلمليكيال 

 
إ  هذح حثتباال اان امهاا حثنظال ثا   هميتا  

هاان ااان حثممتمجاا ا حثت ليايااا  ا عاا   حثت ليايااا ا
يمثاال حث اا نا   ممتمجاا ا تماال  ملبلااا حنت  ثيااا ي

يا   با حثمبااحا احث ياا يلاب نعا ق حثممتمام 
حثماننل ا ثاي  احثت  ثيا ان  غلب هذه حثممتمج ا 

ت اال  تقاالح تباااي ا  ماا ا مم ليااا هااذح حثباا  ي
 هميااااا ا قااااال  ياااا  تلاااات حثمتجل ااااا    قاااا ل 
ل حث  نانن حثمنظا ثهذه حثب اا  ايلاب يا يل حثمثا 

ذه حثممتمجا ا ـن هاـا   حثقا  م حل اا  حثغ ثاب اا
اتهمااايا اال حثمااال   اياااي ا  حثتصاااال حث اااال  

 ا ك اال  ـل مجا ااـثلتاا لي  تمثاال ااان ب ي ااا حلماا
ا ـ م ا اماا ممتمم مانن اّجا ل اهنا  ي الد حثايا

 ن يا ا  حثذ   ا ي ام  ح ق ل حث  نانن اان تغييال
نظم ا حثن م اتبايل حييتلحم حث  نانن  هذه حثم

إثااااب حيتاااالحم عااااج ن يمنبهاااا  ا يليااااا ب ي يااااا  
يمك     تجيا اان  ا ثممتمم حثمانن امنظم ت  ي

 يدثا ي  مكان ا حثممتمم حل ل ل
 
 

 المبحث الثاني
 الضمانات في الدساتير العراقية

 ـــــ
 

حثم بااار مقل اااي  ين صاااص يت ااام  هاااذح 
 يياااتجلحا ما ااام حثايااا تيل حثجلح ياااا  اثهمااا 

احثمقلااب  2005ل ايااتال حثياا   ا يلااب صاااا
حثثااا نن يااانتن ال ايااا   ااا ثت ييا حثاياااتال حثجلح ااان 

 حثن اذل
  

 المطلب األول 
 موقف الدساتير العراقية السابقة

  ــــ
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ث ااا ت  ينااا حثاياا تيل حثجلح يااا حثياا   ا ااان 
ما ته  ما  حل اذ  ا حييتالحم  ا ثب  اان إ  ماا 
منظماا ا حثممتماام حثمااانن  ااي  ماا  حيتاالم  هااذح 

كتلاا   اا ثنص يلياا   اام  نقاا   حثب ااا  حثباا  ا
احثبلياا ا ا ااي  ماا  تغ ااال  ا ثااا يجتاالم  هااذح 
حثب  ثذثت نماه  ا  لب م  حثنص يلي  ا ي  م  
نص يلب هذح حثب  إي حن  ي ا ا ياه  م  نص 
يباا   ج اا لحا مق قيااا ثيبصاال مم ليااا هااذح 
حثب   م  ح ق ل حثذ  يبااه هذح حثايتال ا م  

  نا  نذحت ايلي  ين اا  تبايا يت اا مم حثنظ ا حث
ما م كل ايتال م  هذه حثاي تيل م  حثبا  اان 
تكاااي  منظماا ا حثممتماام حثمااانن ايلااب حثنبااا 

  -حآلتن:
 : 1925القانون األساسي العراقي لعام  -1

 
ث ااا نااص هااذح حثايااتال يلااب هااذح حثباا  ااان 

مناا   اا ث ال ارثلجاالح يي  بليااا إ اااحا  12حثماا ا  
تماااا ع اتاااا ثيم حثممجياااا ا حثااال   احثنعاااال احيم

 لاحين م ا إثيه   م  بااا حث  نا للل ال
 

إذح  ا ااا ماا ا هااذح حثاانص يلااب بليااا تكاااي  
حثممجي ا اثاا يانص يلاب عالاق  ا  يااا ياا  

ي اا ل   اام  بااااا حث اا نا      حناا  تاالت  إياالحا
ثل  نا  حثم تص مهما تبايا حثعلاق  نع ا هذه 

 حثمنظم ا  ا حثممجي ال 
 
 : 1958عراق المؤقت لعام دستور ال -2

 
  هاااذح حثاياااتال  اااا حيتااالم  بلياااا إمااام 

من  إي حن  ثاا  10حييت  ا احثتج يل حيتن اح  ثلم ا  
حثبا  اان إ  ماا حثممجيا ا  ا     إثابيعل نه نيا   

عكل م   عك ل منظم ا حثممتمام حثماانن ا اذثت 
 ا  لب هذح حثاياتال ما  ح عا ل  إثاب هاذح حثبا  

ا اااذثت يكاااا   1925ل يلاااب حثجكااام مااا  اياااتا
حثاياااتال حثيااا     كثااال ت اااام   مااا  اياااتال يااا ا 

 ان مج ثمت  ثهذح حثما اعل  1958
 

 : 1964دستور العراق المؤقت  -3
 

 1964ث ا نص ايتال حثجلح  حثمي ا ثج ا 
 اااااان ياااااا  مااااااحا منااااا  يلاااااب تعاااااميم إنعااااا ا 
حثمنظما ا حثتج انيااا  م تلاام صاااله  ااان حثماا ا  

كتل بليا حثال   ابا  حثااثا ت   من  ايلب  14
ح ني   ان حثتج يل ي  ل ي  اان بااا حث ا نا   

ثتاانص يلااب بليااا تكاااي   31كماا  ماا اا حثماا ا  
حثممجيااا ا احثن   ااا ا انصاااا هاااذه حثمااا ا  يلاااب 
ربلياااا تكااااي  حثممجيااا ا احثن   ااا ا   ثايااا نل 
حثمعاالايا يلااب  ياام اقنيااا مكتاثااا ااان بااااا 

 حث  نا رل 
عالق  إثاب م   هذح حثنص  ا    اي بظ 

حيثتدحا  بااا حث  نا  علق     ل اها    يكاا  
إنعاا ا هااذه حثممجيااا  ا حثن   ااا  ااا  اا ا يلااب  ياام 
اقنيااا اثااا يباااا م هيااا هااذه حلياام حثاقنيااا  ا 

 بتب يجلاه ل 
 
 : 1968دستور العراق المؤقت لعام  -4

 
هاذح حثاياتال كيا     حثمي اا ثجا ا   الاث ا 

حثممجياااا ا حثاااانص يلااااب بليااااا تكاااااي   1964
مناا   اا ث ال ربليااا  33احثن   اا ا  اام  حثماا ا  

تكااي  حثممجياا ا احثن   اا ا   ثاياا نل حثمعاالايا 
ايلااب  ياام اقنيااا ايلنيااا مكتاثااا ااان بااااا 

 حث  نا رل 
 
 م ـذح حثاياتال  ا هاذح حثانص   اـ  ه    

علق   ماياح  اها    يتا إنع ا هاذه حثممجيا ا  ا 
قنيااا ابااااا حثن   اا ا     اا اا إثااب حلياام حثا

 ال  يلنيال ـحث  نا     تكا   ص
 

 : 1970الدستور المؤقت لعام  -5
 

 1970  ايتال حثجالح  حثمي اا ثجا ا  نما 
ماا ا ماحك اا   ثماا  ياا ل يلياا  حثايااتالح  حثمي تاا   
حثياا      إي حناا    اا م عاالاق   ا يااااح  مايااا  
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يلااب باا  حلااالحا ااان تكاااي  منظماا ا حثممتماام 
ياااا ا يااااا كثيااال  نمااااه  حثماااانن  ج ااا لحا مق ق
مااا  حثاياااتال  36ا 26متمثلاااا  ااانص حثمااا اتي  
ريكتاال حثايااتال بليااا  26ايلااب حثنبااا حثتاا ثن ا

حثااال   احثنعااال احيمتمااا ع احثتظااا هل ات يااايم 
حلبااادحب حثيي يااايا احثن   ااا ا احثممجيااا ا ااااا  
  غااالحا حثاياااتال ااااان باااااا حث ااا نا  اتجمااال 

 
 
 

 م لياا هاذه حثااثا يلب تاايل حلي  ب حث دما ثم
حثبلياا ا حثتاان تنيااما ماام  ااق حثثااال  حث ااامن 

 حثت امنرل 
 

ا اا ما اا ثتبظال    نعا ق  36 ما  حثما ا  
 ااا يتجاا لا ماام  هاااحم حثعااجب اتتتيااا حثابااا  
حثاقنيااا اغيلهاا  ماا  حلهاااحم  اااذكلا ريبظاال 
كل نع ق يتج لا مم  هاحم حثعجب حثمباا  ان 
هاااذح حثاياااتال اكااال يمااال  ا تصااالم يياااتهام 

يا حثاباا  حثاقنياا ثمما هيل حثعاجب  ا إثا ل  تتت
حثنجاالحا حثجنصااليا  ا حثق نتيااا  ا ح  ليميااا  ااي  
صااتااه   ا حثجااااح  يلااب مك ياا ه   ا منمدحتهاا  

 حثت اميارل 
 

حثاياا تيل حثجلح يااا ااان    يت ااح مماا  ياا   
 حلياياثاميااتجكم امهاا حثنظال  إنم تلت حثتتل  
ما   ام  حثجهاا حثيي ييا حثب ك حلنظما حثتن تميد

حثملكن ذا حثقا  م حثلي لحثان حثاذ  يامح  مم لياا 
هذح حثب   الما مج اثا م  حثبليا ا م  يتن يب 
مااااام الماااااا تقاااااال متهااااااا حثممتمااااام حثماااااانن 

 إثاباان تلات حثملبلاا حثم كال    حنت لنا   امنظم ت 
 امني  ثهاذح حثبا  اان حثجهاا  إنكا لحملبلا مثلا 

جلح ياااا حثممهاااال  ا  صاااا اااان حثممهالياااا حث
حذ  ااااااا ا حث ياااااااا 1964حثث نيااااااا ااااااان ايااااااتال 

احيعتلحق ا تتدحيا اتا حثنص يليها  اان صالب 
 ا     لهاحم حثاقنياحثايتال مثل علق حيثتدحا 

حث ق حث امن حثت امن اغيله    احثثال      هاحم

  ثتعامل ـم  حثج  لحا حثغ م ا حثتن يمك  ت ايلها
لاااات ت   اا ـ ل اي ااااـ   نعاااا ق مهماااا  كاااا    ليناااا

حثنصاص ثا يكا  حثم صااا منها  تنظايا مم لياا 
هااذح حثباا    ااال مناام مم لياات  اتجديااد حثمتهاااا 
حثعااماثن ثلااثااا احثممتماام حثااذ  ماا اا  اا  تلاات 

 لحلنظما
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 المطلب الثاني
 موقف الدستور العراقي

 2005النافذ لعام 
 ــــ

 
ث اااا مااا ا هاااذح حثاياااتال ثيكتااال بااا  إنعااا ا 

  يعاااتلق مااا  منظمااا ا حثممتمااام حثماااانن اا   
حث يااااا حثتااان تااانظا يمااال هاااذه حثمنظمااا ا ياااا  
ح ق ل حثذ  يبااه حث  نا  حث  ص  ه   ا ا تما 
مج ثمااا حثباا  ااان إنعاا ا هااذه حثمنظماا ا  اام  
حث اا ب حثثاا نن يناااح  حثب ااا  احثبلياا ا احثااذ  
كتااال ممماياااا مااا  حثب اااا  احثبليااا ا ث اااالحا 

  -ايلب حثنبا حثت ثن:
 
  3/م22ا
 

ت ياايم حثن   اا ا احيتباا احا  رتكتاال حثاااال باا 
 حثمهنيا   ا حين م ا إثيهم   اينظا ذثت    نا رل 

 
 :يلب 39كم  نصا حثم ا  

 
بلياااااا ت يااااايم حثممجيااااا ا احلبااااادحب  -ر اي  

حثيي ييا  ا حين ام ا إثيهما  مكتاثاا ايانظا ذثات 
    نا ل 

 
يماد إم  ل  با يلب حين ام ا إثاب     ي -ث ني   

ها يي ييا   ا إم  له يلاب بدب  ا ممجيا  ا م
 حييتملحل ان حثج ايا ايهم رل 

 
إثاادحا  مناا  ت لياال 45كماا  ماا ا ااان  حثماا ا  

حثااثا يلب حثجمل ثتجديد اال مييي ا حثممتمم 
 حثماااااااانن اايمهااااااا  اتقايلهااااااا  احيااااااات  ثيته  

 
 
 

  ااااا ث ال رتبااااالص حثااثاااااا يلاااااب تجدياااااد اال 
مييياا ا حثممتماام حثمااانن  اايمهاا  اتقايلهاا  

 ثيته   مااا  ينياااما مااام حثايااا نل حثيااالميا احيااات 
ثتب يااا  حلهااااحم حثمعااالايا ثهااا   ايااانظا ذثااات 

    نا رل
  

حثاااااحلا   46ا  يااالح  ا اااا ح تتمااااا حثمااا ا  
يمكاا    اام  هااذح حث اا ب  اا ثنص يلااب حآلتاان ري

ت ييااا مم ليااا    ماا  حثب ااا  حثاااحلا  ااان هااذح 
حثايتال  ا تباياه  إي    نا   ا  ن ا  يلي   يلب 

يمم ذثات حثتباياا احثت يياا مااهل حثبا   ا  ي   
 حثبليارل
 

تجكاام حثنصاااص حثياا   ا تقااالح مهماا  ااان 
ايلاااب  امنظم تااا حثممتمااام حثماااانن  حثنظااال  اال

اااان مياااتا  حثااانص حثاياااتال ال ايمكااا   حل ااال
ت لاااال هاااذح حثمتهااااا  إثااابذثااات   يااا  ب إلمااا ع

احيهتم ا حثج ثمن     هذح ا   يا  حثتغييال اان 
 ما   كثالل اثجال 2003حثنظ ا حثيي ين  جا   يم

يبياب ثهاذح حثاياتال هاا حثم اا  حثاياتال  حثااذ  
تتمثل  إ  اياحثذ   لل  م نا  46حثم ا    للت 
تتبااال يمليااا حثتنظاايا  حثمعاالع  اا   ي إثاادحاااان 

ثهااذح حثباا  ماا   إااالحغ إثاابحث اا نانن ثهااذح حثباا  
ا ثنصاااص  حلهميااامبتاااحهل اهااذه مياا ثا عااايا  

اليا ت لل حثم اا   ان صاي غا ي ماا اتتالت حثايت
ثل  نا  مهما حثتنظيا حثتتصيلن ثمم لياا    با  

كثيال    بيا  حثتمتم   يا بلياا مما  يايا  اان   ا
حنباالحم حث اا نا  حثمجناان ياا  هااذه حثمهمااا ا  إثااب

 إيم تلتا تم ما     ل مهما  إثبمهما حثتنظيا ال 
ياا    ماا  إثااباهاان حثت ييااا احثياايقل  ل ي اا م 

ل حثتدحا حثااثا  ايا هذه حثمنظما ا احثبتا ظ ت لي
 م  حثايتالل 45يلب حيت  ثيته  ا 
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 المبحث الثالث 
 موقف القوانين العراقية

 ــــ
 

يمك  حثتمييد اان هاذح حثصااا  اي  مالبلتي  
حثاااذ   حثملبلاااا حثيااا   ا يلاااب حثتغييااال - ايهمااا 
  اث نيهم   حثملبلا حثت ثيا 9/2003/ 4بصل  جا
لل ثاااذثت ا ننااا  يااانجتما هاااذح حثت يااايا ثاااذثت حثتغييااا

حثدمناان ااان تناا ال ما اام حث اااحني  حثجلح يااا  هااذح 
 حثصاا اذثت ان مقل ي  اكم  يلن: 

 
 المطلب األول 

 9/4/2003موقف القوانين العراقية قبل 
 ــــ

 
ث ا عها حثنظا ا حث ا نانن حثجلح ان مبا ايا 
متجاا  م   مل صي غا إق ل   نانن يبكاا يمال 

غيل حثبكاميال اي بظ ان هذح حثصاا حثمنظم ا 
   ثلاح اام حثيي ياان احيمتماا ين حثياا نا ااان كاال 
ملبلا  ثلا يلب تامه ا حثمعلع انظلت  نبا 
تلاااات حثمنظماااا ا ا ا حثممجياااا اال ا ااااا بصاااالا 
تغياالحا يايااا   ااي  حثجهااا حثملكاان احثممهالياا ا 

اماا ثا   اهاا ما  1958حثم تلتا حثتن   ماا  جاا 
  حثتااان تن اثاااا هاااذح صاااا  اااان مبتاااا  حث ااااحني

حثما اع  ثذثت ا   حثتمييد  اي  حثمالبلتي   مال 
 مقلابل 
 

 في العهد الملكي:  -أوالا 
 

تجاا  احيا حثتنظيا حث  نانن ثجمال حثممجيا ا 
يناام   1955غيل حثبكاميا ان حثجلح  إثب يا ا 

1955ثيانا  63صال  ا نا  حثممجيا ا ل اا 
   ال9ا

 
ا حثمنظماا ا حثاذ    ااذ  ا ثمجنب حثجاا ا ثلممجيا ا  

غياااال حثبكاميااااا احثااااذ  يمجاااال ماااا  حلباااادحب 
                                                 

ان  3640نعل هذح حث  نا  ان حثا  نم حثجلح يا  حثجاا  (9)
 ل 13/6/1955

حثيي يااااايا صاااااال  مااااا  صاااااال حثمنظمااااا ا  ا 
نصااا يلياا   حثممجياا ا غياال حثبكاميااا اهااا ماا 

حثماااا ا  حثث نيااااا/ب ماااا  حث اااا نا    اثهاااا  اتن يااااا 
حثممجياا ا إثااب ممجياا ا يي ياايا اغياال يي يااياال 

هذح حث  نا  ك     نان   ثلممجي ا    يجنن  اها م 
ااان نتاام حثا اااا  ا ااا ح تصاال بااا  احلباادحب 

تكاي  حثممجي ا ان هاذح حث ا نا  يلاب حثجالح يي  
ال م  حث  نا ل كم  ت نب هذح حث ا نا  3ا ق احثم ا  

نظااا ا حثتياااميل حثت لياااا  ثلممجيااا ا يااا  قليااا  
قلااب ي اااا إثااب حثياالقا حثتنتيذيااا ممثلااا  اااديل 

ال حثذ  يملت با  حثماحا اا يلاب 7حثاح ليا احثم ا  
ثاا  احثاااديلال    جيااا ماا  يااامه   كماا  إنعاا ا حثمم

تجيي  ماظتي  مهمتها حثملح  اا احثتتتايا اتلتادا 
م   16حثممجيا  تمكينها م   احا  يم ثها احثم ا  

حث ااا نا ال كمااا  ايملااات اديااال حثاح لياااا بااا  بااال 
ال ما  18حثممجيا ان حثب يا حثم ينا اان حثما ا  ا

حث  نا  حثتن ما اا  صاي غا احياجا  قل اا ايها  
اديل ااان مم ليااا هااذه حثياالقال اي بااظ يااا حثاا

كاااذثت غيااا ب ح عااالحم حث  ااا نن يااا   ااالحلحا 
تمييااد  االحلحا    ادياال حثاح ليااا  هااذح حثعاا   إذ 

يكاا   ما ا حث  ا ا اإنما   ما ا حثيالقا  حثاديل ي
حثتنتيذيا ذحته  ممثلا  مملم حثاادلحا حثاذ  يكاا  

 الل 20 لحله  قجي   احثم ا  
 

 نا   ااا ماا ا يت ااح مماا  ياا      هااذح حث اا
ثلاااااتبكا  نعااااا ق ا حثممجياااااا غيااااال حثبكامياااااا 
اا ااااجه  تبااااا حثياااايقل  حثم  عاااال  ثليااااالقا 
حثتنتيذيا  الاا يكا  حثم صااا منا  تنتياذ يمال هاذه 
حثممجياااا ا اتاااااايل حث ينااااا حث  نانيااااا حثمن ياااا ا 
يداهاا ل نعاا ق ته  اهااا حثماانه  حثااذ  حيااتلهمت  
حث احني  حث ب اا مام  جاا حي ت اا ا حثمدنياا  

ثغاا يه إا ااا حيااتمل هااذح حث اا نا  ن اااذح  إي    تااا 
 ل 1960ثينا  1 صاال   نا  حثممجي ا ل ا 

 في العهد الجمهوري:  -ثانياا 
 

ا ـث ا عها هذح حثجها تغيلحا مايا  يلب ك ا
اماا  ت هاا  ماا   1958حثميااتاي ا  ااا ا  ثااال  
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 9/4/2003حن   اااا ا ييااااكليا حيااااتملا إثااااب 
اا يلااب حث اااحني  اياانب ال ايماا  يلاان إث اا ا حث اا

ذحا حثصاااالا ااااان باااااار هااااذه حثملبلااااا حثتاااان 
  ـل  ماااااـي ااااا لب حثنصااااام  ااااا حياااااتملا مااااا 

 حثدم ل
  

 1960( لسدددددنة 1( قدددددانون الجمعيدددددات رقدددددم  1
 : (10 المعدل
  

يجكم هذح حث  نا  ت ام   ملباظ  ان حثنظل  
إثب  هميا حثممجي ا غيال حثبكامياا اتقاالح اان 

ح ااان اال هااذه حثج  ااا  ينهاا  ا ااي  حثااثااا اتغيياال
حل يل  م  حثاتبكا احثل   اا إثاب حثتنظايا اتااايل 

يتملب ان حثجايا  حث ينا حث  نانيا حثمن ي ال اها م 
ماا  نصاااص هااذح حث اا نا ل ا ااا تااا تبايااا نقاا   
يماال حثممجيااا ا ااصااام حلغااالحا حثممناياااا 

الل كما  حيات ال نظا ا 4 عكل مباا اا ي  احثم ا  
ا حثتنتيذيااا ااان حثتيااميل احثياالقا حثمقل ااا ثلياالق

حثماحا ا يلاب إنعا ا حثممجيا ا ما  ياامه   نظا ا 
يمثل  قا  مت اماا مااح   ي يا    ال اها م حل   لا

ال ماا  هااذح 5 تلاات حثملبلااا  ا ااا ماا ا ااان حثماا ا  ا
ال يلاااب حآلتااان اتنعااا  حثممجياااا 1حث ااا نا  حثت ااال  ا

  ا لح  ث ثي  ياما   يلاب ت اايا ميييايه    م ن 
حل  حثاح لياااالللالل هاااذح ما جااا   مااا   ااا لها إثاااب اد

ب   حثلماا إثب حث   ا ان بل  ا    ي  ت ليل
حثندحياا ا  ااي  حثممجيااا احثياالقا حثتنتيذيااا ممثلااا 
 ا يلب يالقا   ا نيا اهان مبكماا حثتميياد حثتان 
 يكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   لحلهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 
 ااالحل      كماا  ال11اال5ا-3  تاا    هااذح حثصاااا اااا 

                                                 
 283حثا اا نم حثجلح يااا  حثجاااا  نعاال هااذح حث اا نا  ااان (10)

 ل 1/2/1960 ت لي  
ي بظ حثتلحمم حثك يل ي  هذه حثمكتي  ا  جاا تجاايل  (11)

هاذح حث ا نا  ماا    ال مملام  ياا ا  حثثاال  حثمنبال   االحله 
 حثاذ  حيات ال  يالاب حل  ا ل 1/1/1994ان  14حثمل ا 

 نظاا ا حثتيااميل حثت ليااا  ا ياا ا حثياالقا حثمقل ااا ثاااديل 
ما  حث ا نا   43اكاذثت إثغا ا حثما ا   - هذح حثعا   حثاح ليا

 حثبل ثا يجا  يا حثيلقا حثتنتيذيا اإنم   يا حث   ا
اإ  ك   ذثت ملت ق    قلاب ما  اديال حثاح لياال 
 مم م بظاا ل   اا  مبكماا حثتميياد يلاب كال ما 

 م  حث  نا ل  27ا 26ي  ل حثماحا 
 
 : 2000لسنة  13( قانون الجمعيات رقم 2

 
 -ال12اماااا ا  48حعااااتمل هااااذح حث اااا نا  يلااااب 

ايمثل صااله حنتك يا ك ل  اان حث يناا حث  نانياا 
ثمااانن امب اثااا ثياالب ماا ا حثممتماام حثجماال منظ

حيااات  ثيا هاااذه حثمنظمااا ا اإ  ااا يه   صاااال  
 يت اح  ما ا ما   ك ملا ثيايقل  حثااثاا اهاا ما 

 
 

  هاااحم حثممجياا ا احثمنظماا ا  ماا    اا ل بصاال
 احلياياثامياااااياااات اا ا هاااااحم حثنظاااا ا حث اااا نا 

ال مااا  هاااذح حث ااا نا  2حثيااا نا   إذ نصاااا حثمااا ا  ا
ثاب تنظايا  صلحبا يلاب    هاذح حث ا نا  يهاام إ

 17حثممجياا ا ااان حثجاالح  اااا   هاااحم اثااال ال 
اهاااا مااا   كاتااا  حثت ااال   اي  مااا  حثمااا ا   -تمااااد

حثلح جا م  هذح حث  نا  حثتن حعتلقا ان  هااحم 

                                                                        

حثتن تن اثاا حثج ا ا ا حثمتلت اا يلاب م  ثتاا هاذح حث ا نا  
تتجا  حثغلحما حثم ثياا احيات احثه   ج ا ا ا  احثتن ك نا ي

ت ال ماتا  يا  ثا ر ياناحال  عايا  هان حثبا م حثاذ  ي
اماا  حثقلياام    هااذه حثج ا ااا تعاامل حلعاا  ص حثااذي  

ا ياا  مماالا ب ااال حمتم ياا ا حثممجيااا: ي تصاال االهاا
ت ل ي  ث ر يناحا كل م  كا    ايج  ب   ثب م ما  ي

ي اااح  ااان ممجيااا  نعاانا   ااا   لبكاا ا هااذح حث اا نا   ا 
ماا لم نعاا ق   ااان ممجيااا لا قلااب إنعاا نه  اكااذثت ماا  

 ب ل حمتم ي ته لللالل 
كم  صال ان نتم حثملبلا   نا  ت ييم حثممجيا ا ذحا 

ل حثا ا نم حثجلح ياا  1962ثيانا  34لم نب ل ا حثج  ا   
 ل18/7/1962ان  693حثجاا 

اهااا  اا نا   اا ص  ممجياا ا حثصاااح ا  ااي  حثاااال اهاان 
ممجيااا ا ذحا قااا  م عااا   ليااامن ات  ااام ث عااالحم 
حثم  عل م    ل حثبكاما ام دحل هاذح حث ا نا  ن ااذح  ثغ ياا 

 حآل ل 
ا  حثجااا نعل هاذح حث ا نا  اان ملياا  حثا ا نم حثجلح يا (12)

 ل 24/2/2000 ت لي   3813
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تكااااا  متج ل ااااا ماااام م اااا ائ  حثممجيااااا    ي
ثغااا ا  لياااا يمثااال ح تااادحي  اإ احثثاااال ال اهاااا مااا 

مب اثا تهام إثب اماا ممتمم مانن ب ي ن كم  
يمثال هااذح حث ا نا  تلحمجاا   يا  حثنظاال  حثمت امااا ا

  إذ تماا حثجااا  إثاب 1960حثتن ما ا  ها   ا نا  
نظ ا حثتيميل احثص بيا حثمقل ا ثاديل حثاح ليا 
ااان   ااال  ا لاااا قلااب حثت ياايم ثلممجيااا ماام 
إيقاا ا حثباا   تمييااد  االحل حثاااديل ثااا  مبكمااا 

ياماا   ماا  تاا لي   30حث  اا ا ح احل   اا ل مااا  
ما  حث ا نا ال  هاذح  9 ل    لحل حثلاا احثم ا  حثت

ا اا   ياا  حثتاادحا حثممجيااا  اا   ت اااا  ي ناا    اا ل 
عهل ك نا  حثث نن م  كل ينا يت م  مجلاما ا 
ك ملا ي   ي  ا حثممجيا اما  غ الاها  حثما ا  

ال حثتاان منبااا 30 كاتاا  حثماا ا  ا ال اهااا ماا 28ا
حثاااااديل باااا  ح عاااالحم حثجاااا ا احثل   ااااا يلااااب 

  ات ايل حثاديل ص بيا بل حثممجيا حثممجي ا
مم بلم نه  م  ب  حثلماا إثب حث  ا ا احثجااا  

ك   مجماي   ا  اان  ا نا  حثممجيا ا ثجا ا  إثب م 
حثاااذ  مجااال مملااام حثاااادلحا هاااا حثمهاااا  1955

حثم تصااا  تمييااد  االحلحا حثاااديل ايكااا   االحل 
ال   تااا  ل كمااا  ايملااات 33حثمملااام  هاااذح حثصااااا اا

بيا إثغا ا حنت   ا ا حثممجياا اديل حثاح لياا صا 
ال  ا   يجااي    االحل مياا ب لنيياا    ا 43حثماا ا  ا

هينا إاحليا مي تا ثلممجيا تتااثب حي تص صا ا 
يمثال  حثم اثا ان نظ مه  ثلهينا ح احليا  اها م 

  صااااب الماااا ا ناااادع حيياااات  ثيا ياااا  هااااذه 
حثممجياا ا اتبايلهاا  إثااب مماالا ااالاع مندايااا 

 حثب كال  حثص بي ا ثمييي ا حثبدب
يت ااح ا ماا ا    حثهااام ماا  هااذح حث اا نا  
ها حثييقل  يلب منظم ا حثممتمام حثماانن حثتان 
هن  ها  اح  ما   ااحا حثممتمام حثماانن اصااي  

 إثب منم اماا مثل هذح حثممتمم  ص  ل 
 
( قانون المنظمات الكردستانية غيدر الحكوميدة 3

2001لسنة  15في إقليم كردستان رقم 
 13) : 

                                                 
نعل هاذح حث ا نا  اان ملياا  حثا ا نم حثجلح ياا  حثجااا  (13)

 ل 8/11/2001ان  22

  
ما ثلا ام حث ا ص   لايا كلايات    جاا نتي
ا ااا تمتاام هااذح ح  لاايا   ااال ك ياال ماا   1991ياا ا 

ااان ك اااا حثمماا يا ا همهاا  حثمماا ل  حيياات  ثيا
حثتعليجن ثذثت ا ا صال هذح حث  نا  ثتنظيا يمل 
حثمنظمااا ا غيااال حثبكامياااا اااان مب اظااا ا هاااذح 

ما ا    28ح  ليا حثث رل ا ا ت م  هذح حث ا نا  
د م ماح هاذح حث ا نا  تتمثال اان تباياا اثجل   ال

 هااااحم حثمنظمااا ا غيااال حثبكامياااا حثمنصااااص 
ال حثتان لكادا يلاب مما يا 8يليه  اان حثما ا  ا

ح غ ثااااا احثنعاااا ق ا ح نياااا نيا احثتجاااا ا  ماااام 
حثمنظماا ا حلمن يااا حثج ملااا ااان ح  لاايا ااان نتاام 
ح قاا لل اي بااظ يلااب هااذح حث اا نا     حثياالقا 

يل حثاح لياااا م دحثاااا هااان حثتنتيذياااا ممثلاااا  ااااد
ص ب ا حث ال حثتصل ان حثيم ح  ا يااا حثيام ح 
  نعااا ا حثمنظمااا ا مااام إ ااالحل بااا  تميياااد  ااالحل 
 -5حثااااديل  مااا ا مبكماااا تميياااد ح  لااايا احثمااا ا  

الل كم  يملات حثااديل صا بيا قلاب بال 2حثت ل  
حثمنظمااا  قلااب ي اااا إثااب مبكمااا  اااحا  حثمنظمااا 

مبكماا حث ااحا  ال مم   ااع  الحلحا 16احثم ا  
 الل 18ثلتمييد  م ا مبكما تمييد ح  ليا احثم ا  

 
ي بااااظ مماااا  ياااا   حثقاااا  م حثمااااامد ثهااااذح 

ثمنظماا ا ذحا حث اا نا   اتلكيااد اح ااجي  يلااب ح
غاا ثن ماام ح   اا ا يلااب حثيااا حثقاا  م ح نياا نن احي

حثجلي  ثليلقا حثتنتيذيا ممثلاا  اادحل  حثاح لياا اان 
اباااال تلاااات يتجلاااا    نعاااا ا املح  ااااا  كاااال ماااا 

يلت ن إثب  حثمنظم ال ايمام   ا   هذح حث  نا  ي
ميااتا  حثمجاا ييل حثااثيااا حثتاان تبكااا حثج  ااا  ااي  

 حثااثا ا ي  حثمنظم ا غيل حثبكاميال 
 

 المطلب الثاني 
 9/4/2003بعد  القوانين العراقية

 ـــــ
 

 جاااا هاااذح حثتااا لي  بصااال تغييااال ك يااال اااان 
نظ ا حثبادب حثنظ ا حثيي ين تمثل ان داحل بكا 
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حثاحباااا ابصاااال ثاااال  اااان نعااا ق ا حثممتمااام 
حثمااانن احنتتاا ح حثجاالح  يلااب حث اا لج  جااا ي اااا 
ماا  حينغاا   اياايقل   مهااد  حثااثااا حث اثيياايا  
حلمل حثذ  ك   ي اا    يتالت  ثاله يلاب ح قا ل 
حث  نانن حثمنظا ثنع ق ا حثممتمام حثماانن ا احتا  

حثماااننل  حثلنييااا حثمتمثلااا ااان منظماا ا حثممتماام
 ايهما   -ايمك  ت عيل مالبلتي  اان هاذح حثصااا

حثملبلااا حثياا   ا يلااب صاااال  اا نا  حثمنظماا ا 
احثممتا  ما   2010ثينا  12غيل حثبكاميا ل ا 

 جااا صاااال  اث نيهماا  ماا  2010إثااب  4/9/2003
 حث  نا  ي ثم حثذكلل 

 
 : 2010إلى  2003مرحلة  -أوالا 

 
 حتيااما هااذه حثملبلااا    اااع حثمنظماا ا
غياال حثبكاميااا إثااب  احماال ياالقا ح احل  حثمانيااا 
ث نت م ممثلا  لنييه  حثياتيل  اال  ليمال  ا اا 
صاال ااان هاذه حثتتاال    ماال يالقا حيناات م ل ااا 

2003ثيااانا  45
ل اثجااال   ااالد م ماااح هاااذح ال14ا

حلمل تتمثل ان ن ل يالقا حثتال يص اح عالحم 
ثهااذه حثمنظماا ا ماا  ادحل  حثاح ليااا إثااب ادحل  

 يق احثتجاااا ا  ح نماااا نن اتباياااااح  مكتااااب حثت قاااا
 

مياا يا  حثمنظماا ا غياال حثبكاميااا ااان حثااادحل   
ايب  ثهذح حثمكتب لاا قلب حثتيميل  ا   اث  

 -1-3يام   م  ت لي  ت ايا حثقلب ا 45  ل ما  
حثماايل ح احل   6م  حث  نا   كم   اثاا حثما ا  

ثياالقا حيناات م صاا بيا تا ياام يملياا ا  يااا 
تتا م ي  تنتيذ  لحممه   يل بكاميا يمنظما غ

 جااا تجلياا  تيااميله   ا إثغ ناا  إذح  لحا ذثاات كماا  
يماد ث  مص ال  ممتلك ا هذه حثمنظما اإغا   

اااان  16مك ت هااا ل صاااال  جاااا ذثااات حلمااال ل اااا 
حثذ   ا ات حلت ا ق مكتاب ميا يا   1/10/2005

حثمنظم ا حثبكاميا ما  ادحل  حثت قايق ال قا  
ثمملاام حثااادلحا يلااب    يكااا     لم نااا حثج مااا

                                                 
 ل 27/10/2003ان  3980حثا  نم حثجلح يا  حثجاا  (14)

ادياال حثااثااا ثعاايا  حثممتماام حثمااانن حثمعاالم 
 يلب حثمكتبل 

 
 12قددانون المنظمددات غيددر الحكوميددة رقددم  -ثانيدداا 

 : 2010لسنة 
 

 صاال هذح حث  نا  حيت لا مميم حث ااحني  
حثياا   ا ملغاا   إذ تياال   بكاا ا هااذح حث اا نا  يلااب 

حلبادحب ك اا حثمنظم ا غيل حثبكاميا   ياتثن ا 
حثيي يااااااايا احثن   ااااااا ا حثمهنياااااااا احيتبااااااا احا 
احثممجيااا ا حثمييياااا  ماماااب  ااااحني    صاااا 

 الل 33احثت ل  ث ثث   م  حثم ا  
 

ايمك  تيميل  جا حثم بظا ا يلاب هاذح 
  -حث  نا  يمك  إمم ثه    آلتن:

 

ثاااا يااا ا هاااذح حث ااا نا   ماياااا ايمااا  يتجلااا   ال1
  يااااتملحل هيمنااااا حثياااالقا حثتنتيذيااااا يلااااب 

ل انعاا ق احيااتملحل يماال حثمنظماا ا تياامي
غيل حثبكاميا  ا ا تاا ل اق هاذه حثمنظما ا 
  ثيااالقا حثتنتيذياااا اتبايااااح  مكتاااب لنااايم 
حثااادلحا ماا   اا ل احناال  حثمنظماا ا غياال 
حثبكامياااااا اااااان حلم ناااااا حثج ماااااا ثمملااااام 

ي   ل ل ق هذه حثمنظما ا  حثادلحا  اها م 
 ادحل  حثاح ليا ان حث ااحني  حثيا ثتا احثما ا  

  مياا  الل كماا   ااال حث اا نا  مملاام -حلاثااب
حثادلحا ص بيا مانح حثمنظماا صاتا حثنتام 
حثجا ا  ا ياب ه  ثمملام حثاادلحا  نا ا  يلاب 
ح تاالحح ماا  حلمااي  حثجاا ا ثمملاام حثااادلحا 

 الل 17احثم ا  

 

ث ااا ت نااب هااذح حث اا نا  لغااا باحثااا صااااله  ال2
نظاااا ا حثتيااااميل حثت ليااااا   اااااي  ماااا  نظاااا ا 

ماام حثمجاا ييل حثااثيااا  حل قاا ل حثااذ  ينيااما
  هذح حثصاال 
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حيت ال حث  نا  مبكما حثتمييد كمها حثقجا   ال3
اااان  ااالحل لااااا قلاااب حثت يااايم  مبكماااا 

يمثال تلحمجا   يا   ا نا   حييتنن م اها م 
 ل 1960حثممجي ا ثج ا 

 

ثا ي ي  حث  نا  حثت ل   ي  احلغلحا غيال  ال4
 حثل بياال امتهاا احثنتم حثج االل 

 

ا ا ا ناص حث ا نا  يلاب ايم  ي ص حثج ا   ال5
ي ا تي  هما  حثتجليا  احثبال اثكنا  ثاا يكا  
ماا    ان ت ايل يلقا ت ايل حثتجلي   لنيم 

هاااذه  إ حثااااحنل  ااحنااال  حثمنظمااا اال لغاااا 
حث االحلحا هاان ماا  ح تصاا ص حث  اا ا ا ااا 
كااا   مااا  حثاحماااب ت ايااال لنااايم حثااااحنل  
صا بيا قلااب حثتجلياا  يا  قلياا  تبلياات 

م تصا اذثت  بيب ايا   م ا حثمبكما حث
ق يجااااا حثم  ثتااااا حثصاااا ال  ماااا  حثمنظمااااا 
اإاحليا ك ناا  ا مدحنيااال ي    ياتا حيت ا ل 
 هاااااااذه حثج ا ااااااااا  اااااااالحلح  إاحلياااااااا    بتاااااااا   

 
ييكاه ت ليل حث  نا ل إمك نيا حثتظلا  اها م 

ماااا  حث اااالحل  ماااا ا حلمااااي  حثجاااا ا ثمملاااام 
 ي ا م  ت لي  ت لغه       10حثادلحا   ل 

يا  تصاال حثمعالع ثلقا  م يتصح  اها م 
يمااد ثااا  ح احل  ثهاذح حث االحل اهاذح مماا  ي

م ا هذح حث  نا   بكا ي  ثم حث احيا حثج ما 
ااان حي تصاا ص ينااام  مجاال  االحل حلمااي  
حثجاا ا ثمملاام حثااادلحا  اا     ثلتمييااد  ماا ا 
مبكمااا حييااتنن م  صااتته  حثتمييديااا يلااب 

 حثلغا م  كان   لحلح  إاحلي  ل 
 

ي   ال حثبكاا   ا ث لحل حثبل اها م  م    ثني
   ياحا   ثني ا ث ع  ص حثق يجيي  ا   حث  نا  
حعتلق    يكا  ذثت  نا ا يلاب قلاب ما  لنايم 

ب -136حثاحنل  ان بكا يع   حثا ام اان حثما ا  
 صاااثيا حثتاان تعااتلق ماحا ااا حثاااديل حثم ااتص 
يلااااب إب ثااااا ماظاااام تاااا  م ثاااا  إثااااب حثمبكمااااا 

 حثم تصال 
 

   يعاايل إثااب    اح اام هااذح ياا إ  كاال ماا 
حث اا نا  إنماا  كاا   ي صااا ا اام هااذه حثمنظماا ا 
تبااا حثياايقل  حثم  عاال  ثلياالقا حثتنتيذيااا ممثلااا 
  لم نا حثج ما ثمملم حثادلحا  جا    ك ناا اان 
حث ااااحني  حثيااا   ا تباااا يااايقل  اااالع   ااال مااا  
حثيلقا حثتنتيذيا اها ادحل  حثاح ليال احثاح م ا   

كاام ابااا  حثاانص حثايااتال  يج هااذح حث اا نا  ي
حثمتمثلاا اان  2005 اي ال ما  اياتال  45احثم ا  

تجديد حيت  ل حثمنظم ا غيل حثبكامياا اتااايل 
حث يناااااا حث  نانياااااا حثتااااان تيااااامح   داهااااا ل هاااااذه 

 حثمنظم ال 
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 ةــمـاتـاخل
 ـــــ
 

 
يمل حثممتمم حثجلح ان ب ثيا   ملبلاا حنت  ثياا 

حثعاماثيا  ماحلنظم  ممتمم ت ليا  هيمنا يليا 
 إثابحثتن هن حمتاحا ثلمييياا حثجعا نليا احثاينياا 

يلب قليا  حثباحثاا    قاحت  اثبممتمم يتلمم 
تتجيال اال حثممتمام حثماانن   همياام  هن  ت لد 

يم ا     امييي ت  ا هميا اال حث  نا    يت  له
ثل ااا نا  اااان    ممتمااام ماااانن متب ااالل ذثااات 

ظايا احثبم ياا حثمتهاا حثمج صل االح يتما اد حثتن
 حثتاميااا هااا    ااالاال  إثاابثلب ااا  احثمصااا ثح 

 تب اا  حثمصاالبا حثج مااا  ااا ي   تم هاا ااحثاااام 
يكااا  حثممتماام مااالك  ثهاا    ث ااال حثكاا ان  اهااا 
حثا اااام ايماااا  ي ااااص اكاااال  حثممتماااام حثمااااانن 

اهناا  ي االد حثتيا يل بااال مااا  نماا ح  امنظم تا 
ن ي ا حث  نا  حثجلح ن ان تاايل حث ينا حث  نانيا حثم

يداهاا ل احياات  ل حثممتماام حثمااانن ل اي اااا ثناا  
حث اا نا  حثجلح اان ثااا يكاا     ياا    ماا   اا ل ماا 
متهاااا مايااا يتماا اد حثنظاال   إلياا اماا اا  ااان 

حثت ليايااا اييااتلها متهاااا حثمعاا لكا  ااي  حثممتماام 
حيتملا حثلغ ا اان حثيايقل   إذحثمانن احثيلقا 

نظايا احيبتاحا اان تبليات حثمعالع  ااي يا  حثت
نااص   هاااحماحثااايا اهاان  احثبم يااا احثتقااايل
ثااادا حثمعاالع  ت ااامينه  اااان  حثايااتال حثبااا ثن ا

 حث  نا  ل
 

يااااا   يمكااااا  تياااااميل  مااااا  إثااااابحياااااتن اح 
 -:حآلتياحثم بظ ا احثتاصي ا 

 حل  اااا لحيت اااا ل حثمنظمااااا   نمااااا  مماااالا  -1
 لإملحاحا حثتيميل حثمقاثااحثت لن ي  

 تمليااااا حثياااالقا حثتنتيذيااااا ماااا  صاااا بيا -2
حثمنظماا ا  إنعاا احثماحا ااا ماا  يااامه  يلااب 

غياال حثبكاميااا امنظماا ا حثممتماام حثمااانن 
 ياااا حثيااالقا حث  ااا نيا  حلمااالابصاال هاااذح 
حثاييااا حثج مااا ثل  اا ا  ثم ااا اذثاات تب ي اا  

ثليلقا ي  ب    احثتصل  ي  حثيلق ا يلب 
 ح ي  محثتنتيذيا ب  تبليت حثايا  ثقلب 

 ا  ا   يحثباال ثلمنظماااا حثم  ثتااا ثل ااا ن  ا
كما   ح احل يكا  هذح حث لحل م  ح تص ص 
 ها حثب ل ان ظل حث  نا  حثب ثنل

تتجياال اال ادحل  حثااثااا ثعاايا  حثممتماام  -3
حثماااانن اااان ممااا يا حثتااااليب احثتقاااايل 

حثمنظمااا ا  إثااابايااااا تااالت هاااذه حثمهماااا 
ماا   قااال   حلماالهااذح  يعااكل حثااثيااا ثماا  

 حثاقنن احيمتم ينل حلم يلب 

ثمنظم ا ذحا حثق  م حثتنماا  حثتان تعميم ح -4
تااايل ين صال حث اا  حي تصا ايا  إثبتهام 
 حليت ا جت  ان حثممتمم مثل  حلكثلثلتن ا 

 ل احللحمل احثج قلي  ي  حثجمل

حثاال ق  ااي  حيااتب    حثمنظمااا ثلااايا ا ااي   -5
اماااااا اج ثيااااا حثمنظمااااا انياااا ا تب ي هاااا  

 ل لهاحاه 
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 مصادر البحث
 ــــ
 

 تب والبحوثالك -:أوال

 له   غليا   نع   حثممتمم حثمانن اتقاله  - 1
م  حثمتهاا حثمماا إثاب حثمنظاماا حيمتم يياا 
حثااثيا  مب  ل   ث يا ان م مجا  قل  م يا 

  عاااااااااااااااااااااااااااااا كا متهاااااااااااااااااااااااااااااااا: 2001
www.mafhoum.com –ل 

تااياااا  حثماااااينن  حثممتماااام حثمااااانن احثااثااااا  -2
حثيي ييا ان حثاق  حثجل ن  منعاالحا حتبا ا 

  1997  1حثكّت ب حثجلب  امع   ق

يجيا    ياجيا حثجلاا   حثممتمام حثماانن اان  –3
 -لحقياحثاق  حثجل ن اااله ان تب ي  حثايم 

حثمانن اان حثتكال نع   اتقال متهاا حثممتمم 
حياااا ا حثابااااا  حثغل اااان حثباااااير  ملكااااد ال

  1992  1حثجل يا  يلاا ق

 اان حثمعا لكا حلاالحا  ب  ال يليم   حثغايل  4
كلياااا اكتاااالحه    ليااا ثا اااان حثعااايا  حثج ماااا

   1996 ح يكنالياحثب ا  م مجا 

باال  -يااادح  كاااث  ماا لكم  ملح  ااا حثااليح -5
حثندحيااا ا  ااا ل حنت ااا ل منااااب  الي يااا  إثاااب 
حثايم لحقيااا  تلممااا: ااايحا ياالامن  حثاااحل 

 ل2008  2حلهليا ثلنعل احثتاديم  يم    ق

 جاااا ك ماال صاا ثح   ااا ماا  ل  مااا ل إثااب  -6
ب ثااا حللا   مملااا  -متاا هيا حثممتماام حثمااانن

  حثملكد حثجل ان ثلالحيا ا إيتلحتيميا   ي  
 ل2000  م1  يم    حثجاا ح يتلحتيميا

مبما حثت تح ي اا حثاها ب حثجناد   امنظما ا  -7
حثممتمم حثمانن حثنع   احآلثي ا ا ااحا حثجمل 
اتب ياا  حلهااااحمال  مملااا حثبااااحل حثمتماااا   

 ل2009  2724حثجاا 

منظم ا ن صل مبماا لعيا عي  يلن  اال  -8
ا حثممتمم حثمانن ان تجديد حثمع لكا حثيي ياي

لياا ثا م ميااتيل  م مجااا حثنماا ح ااان اليقي  
 ل2008نيا  كليا حثالحي ا حثجلي  حثاق

 
 الدساتير والقوانين: -ثانيا :

 ل1925حث  نا  حلي ين حثجلح ن ثج ا  -1

 ل1958ايتال حثجلح  حثمي ا ثج ا  -2

 ل 1964ايتال حثجلح  حثمي ا  -3

 ل 1968ايتال حثجلح  حثمي ا ثج ا  -4

 ل 1970حثايتال حثمي ا ثج ا   -5

 ل 2005حثايتال حثجلح ن حثن اذ ثج ا  -6

 ل 1955ثينا  63  نا  حثممجي ا ل ا  -7

 1960ثيااااانا  1 ااااا نا  حثممجيااااا ا ل اااااا  -8
 حثمجالل

 ل 2000ثينا  13  نا  حثممجي ا ل ا  -9

يا غيل حثبكاميا   نا  حثمنظم ا حثكلايت ن -10
 ل2001ثينا  15ان إ ليا كلايت   ل ا 
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