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ولـي العلمي االفتراضي 
َّ
 الـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان
 

 األمن اإلنســــاني في ظل التحديات العاملية املعاصرة

 

 من آراءورد في هذا الكتاب ما  والتنظيمية مسؤوليةالعلمية  وال اللجانامللتقى  ورئيساملركز ال يتحمل 

 .املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية القانونية عنها ويبقى أصحاب قناعاتهم،تعبر بالضرورة عن  ال  وهي
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 برلين، ألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 

 بالتعاون مع

 غزة، فلسطين–جامعة االسراء 

كلية العلوم القانونية  - فريق البحث حسن األداء في القانون الدولي والمقارن

 - الرباط - جامعة محمد الخامس - االقتصادية واالجتماعية السويسي

 يةالمملكة المغرب

فريق البحث حول السياسات والمعايير التابع لمختبر الدراسات في العلوم 

القانونية واالجتماعية والقضائية والبيئية كلية العلوم القانونية واالجتماعية 

 المغرب - اكادير - زهرابن  ةملول. جامع واالقتصاديات

 

 :ينظمون 

ولـي العلمي االفتراضي تحت 
َّ
الـمؤتمـر الـد

 عنوان
 

 اإلنســــاني في ظل التحديات العاملية املعاصرة األمن
 

  2021 يناير  - 10و 09أيام 

حاضر املرئي عبر تطبيق
َّ
ة الت   – Zoom إقامة املؤتمر بواسطة تقنيَّ
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 رئيس املؤتمر:

 الجزائر.أستاذ القانون الدولي اإلنساني بجامعة عباس لغرور خنشلة /  – توفيــــق عطاء هللا، أستــــاذ محاضر أ .د

 :الرئاسة الشرفية

 فلسطين –غزة  –رئيس جامعة األسراء  – عدنان الحجار أ. د.

رئيسة فريق البحث حسن األداء في القانون الدولي واملقارن_ كلية العلوم القانونية  – د. جميلة أوحيدة

 .املغرب -الرباط  -االقتصادية واالجتماعية 

رئيس املركز املغربي  جامعة القاض ي عياض مراكش - العالقات الدوليةأستاذ  - د. عبد الفتاح البلعمش ي

 .الدبلوماسية املوازية حوار الحضارات بالرباط/املغرب

 .رئيس املركز الديمقراطي العربي برلين_ أملانيا – أ. عمار شرعان

 :العلميةرئيس ي اللجنة 

 الجزائر /2سطيف جامعة محمد ملين دباغين  أ،د.  بوسعدية رؤوف، أستاذ محاضر 

 الجزائر /بجامعة عباس لغرور خنشلة أ،دمان ذبيح عماد، رئيس قسم الحقوق، أستاذ محاضر  د.

 االستشارية:رئيس اللجنة 

 الجزائر -أ. د. زواقري الطاهر أستاذ التعليم العالي جامعة خنشلة 

 :التنسيق العلمي للمؤتمر

 والقانون الدستوريأستاذ العلوم السياسية  –واملعايير د. جواد الرباع رئيس فرقة البحث حول السياسات 

 املغرب -بجامعة ابن زهر أكادير

 :نائبي رئيس اللجنة العلمية

 الجزائر -بجامعة خنشلة –أستاذ محاضر أ  مالكية،د. نبيل 

 .الجزائر – 2د.غبولي منى، أستاذ محاضر أ ، بجامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 نائب رئيس اللجنة االستشارية: 

 الجزائر.-د. سالم سميرة، أستاذ محاضر أ، بجامعة خنشلة

 املشرف العام للمؤتمر:

 أستاذ التعليم العالي، بجامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر أ.د بوقرة اسماعيل،
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 :اللجنــــــــة العلميــــــــــة االستشـــــارية

 أستاذ التعليم العالي، بجامعة خنشلة / الجزائرأ.د دربوش محمد الطاهر، 

 .خنشلة /الجزائر العالي، جامعةأ.د. بوكماش محمد، أستاذ التعليم 

 .سطات اململكة املغربية –الحسن األول  محاضر، بجامعةد. مصطفى الفوركي، أستاذ 

 .، جامعة ام درمان / السودانمساعدد. ابراهيم عبد الرحمان أحمد ابراهيم، أستاذ 

 جامعة عنابة /الجزائر العالي،بوالديار حسني، أستاذ التعليم  أ.د.

ــــــــــة للمؤتمــــر  :اللجنــــــــــــــة العلميــــــــ

 ،بجامعة سوق اهراس /الجزائر د. ماهر بديار أستاذ محاضر ب. 

  بجامعة خنشلة /الجزائر العالي،د بن منصور ليلى، أستاذ التعليم. 

  أستاذة محاضر أ بجامعة خنشلة / الجزائر ماية،د. بن مبارك 

  محاضر أ، بجامعة خنشلة /الجزائر عمراوي، أستاذد. خديجة 

 د. قواسمية سهام، أستاذ محاضر ب جامعة سوق أهراس / الجزائر. 

 د. سفيان منصوري، أستاذ محاضر أ بجامعة بومرداس /الجزائر. 

  الجزائر / 1بجامعة باتنة  أ،أستاذ محاضر  –د. دريدي وفاء. 

 د. بن بوعبد هللا مونية، أستاذ محاضر أ بجامعة سوق أهراس/ الجزائر. 

  بجامعة خنشلة/ الجزائر ب،د. سميحة مناصرية، أستاذ محاضر. 

 الجزائر/1 د. بن بوعبد هللا وردة، أستاذ محاضر أ، بجامعة باتنة. 

  بجامعة باتنة، /الجزائر أ،د. بن بوعبد هللا نورة، أستاذ محاضر 

 د.مومن عواطف ، أستاذ محاضر ب ، جامعة خنشلة / الجزائر. 

  خنشلة الجزائر ب، بجامعةد. سعاد بوقندورة، أستاذ محاضر. 

 الجزائر /01د.ندى بو الزيت ، أستاذ محاضر أ  بجامعة قسنطينة 

 د. بوجوراف عبد الغاني،أستاذ محاضر أ ، بجامعة خنشلة / الجزائر 

 الجزائر خنشلة /بجامعة  أ،ضر د. بن عمران انصاف أستاذ محا. 

  بجامعة خنشلة /الجزائر أ،أستاذ محاضر  صبرينة،د. جبايلي. 

  الجزائر خنشلة /بجامعة  أ،د. عبد الجليل جباري أستاذ محاضر. 

 .موسم عبد الحفيظ، أستاذ محاضر أ، جامعة سعيدة، الجزائر. د 

 د.علي خنافر، أستاذ محاضر ب، بجامعة خنشلة / الجزائر 

 د.خليدة كعسيس خالص ي، أستاذ محاضر أ بجامعة بومرداس الجزائر. 

  الجزائر خنشلة /بجامعة  ب،د. مريم بوشيربي أستاذ محاضر. 
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  الجزائر خنشلة /بجامعة  أ،د. شرف الدين زديرة أستاذ محاضر. 

  .تلي رفيق، أستاذ محاضر أ، جامعة سعيدة، الجزائر.د 

  ة خنشلة / الجزائر.أستاذ محاضر ب جامع سعيد،د. حفظاوي 

  املركز الديمقراطي العربي د. أحمد بوهكو، مدير نشر 

 رئيس ي اللجنة التنظيمية والتحضيرية:

  خنشلة / الجزائر دكتوراه بجامعةمحمد قابوش، باحث 

  الجزائر 2باحثة دكتوراه جامعة سطيف  زوليخة،عطاء هللا/ 

 :اللجنـــة التنظيمية للمؤتمـــــر

  الجزائر خنشلة /أ. مراد كواش ي، أستاذ مساعد أ، بجامعة. 

 .أستاذ مساعد أ بجامعة خنشلة الجزائر سناء،هباز  أ 

  بجامعة محمد الخامس _ الرباط –أ. كريم عايش. 

 .وهيبة قابوش، أستاذ مساعد أ بجامعة خنشلة الجزائر أ. 

 .باحث دكتوراه بجامعة باتنة الجزائر قماز،شعيب  أ 

 .باحثة دكتوراه بجامعة خنشلة، الجزائر نجاة،حرنان  أ 

 وافية عوايجية، باحثة دكتوراه بجامعة تبسة الجزائر. 

  سالم محمد أمين، باحث دكتوراه، بجامعة ام البواقي الجزائر 

  جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر دكتوراه،ط.د علي صيد، باحث 

 مدير النشر:

 –الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين د. أحمد بوهكو، مدير نشر املركز 

 أملانيا

 تصميم وإخراج:

 .موسم عبد الحفيظ، أستاذ محاضر أ، جامعة سعيدة، الجزائر. د 

  .تلي رفيق، أستاذ محاضر أ، جامعة سعيدة، الجزائر.د 
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 كلمة رئيس املؤتمر الدولي:

 

 الدولي  يتقدم الدكتور توفيق عطاء
، رئيس الملتقى ي

 
هللا، أستاذ القانون الدولي اإلنسان

ي ظل التحديات العالمية المعارصة" بأسىم عبارات الشكر 
 
ي ف

 
الموسوم بـــ: "األمن اإلنسان

ي  ية واإلعالمية للمؤتمر، وللمركز الديمقراطي العرن  والتقدير لكل الهيئات العلمية والتحضير

لير  ألمانيا ولرئيسه المتمير   عان؛ عىل كل التسهيالت المقدمة بي   األستاذ القدير عمار شر

 للباحثير  من أصقاع العالم ولجميع الجامعات الحكومية الراعية والمشاركة بالملتقى 

 والشكر موصول لجميع من حض  أو حارص  أو تابع فعاليات المؤتمر الدولي 

 شكرا لكم جميعا. 

 بكم ومن أجلكم كان ذلك الملتقى 

 األول من الكتاب. وهذا الجزء 

 د. توفيق عطاء هللا
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 :تقديـم

يعتبر موضوع األمن اإلنساني من أهم املواضيع على الساحة الدولية، ألنه الشرط األساس ي للتنمية على 

ال تنمية من دون أمن و لقد كافح اإلنسان منذ بزوغ فجر البشرية عن أمنه و استقراره ضد  إذجميع األصعدة، 

الطبيعة و ضد كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على أمنه و استقراره، و يحاول جاهدا العيش في كنف االستقرار و 

فجر التاريخ و لهذا فقد عنت الطمأنينة، وعليه فقد كانت الجريمة هي أكبر مهدد ألمن واستقرار اإلنسان منذ 

اآلليات القانونية لتحقيق ذلك، ومن بين  إيجادالتشريعات الوطنية والدولية على استتباب أمن البشرية عبر 

التطور  إلىو التسلط و باقي منغصات العيش الكريم، لكن وبالنظر   نجد الظلم والقهر اإلنسانتحديدات أمن 

دات أمن اإلنسانية و أصبحت أكثر خطورة و فتكا بحياة و أمن الشعوب، التكنولوجي املعاصر فقد تغيرت مهد

وزادت حدة تلك التحديات مع ظهور النزاعات املسلحة في عدة دول ، وانتشار اآلفات االجتماعية املختلفة و عدة 

ب األعمى و و االعتداء على النفس و املال و انتشار الجريمة املنظمة و اإلرها  ظواهر أخرى كاختطاف األطفال

الفاقة وانتشار بعض األمراض اإلدارية كالرشوة  فوض ى السالح في عدة مناطق من العالم وانتشار بؤر الفقر و

واملحسوبية ومظاهر الفاسد املالي كأكبر مهدد للتنمية املجتمعية في العالم، وعدم االستقرار السياس ي في عدة 

قت نفسه ظاهرة التلوث البيئي و االعتداء على التنوع دول وظهور مصطلح الدولة الفاشلة كما كثرت بالو 

العاملي مما   البيولوجي مما جعل األمن البيئي في خطر كبير حيث أضحى يشكل تهديدا حقيقيا على األمن الصحي

يستلزم على اإلدارة البيئية األخذ بزمام األمور مع حفظ الحقوق البيئية باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان، ولقد 

ت عدة تشريعات في عدة دول بدسترة الحق في البيئة، لكن وبالرغم من الترسانة القانونية إال أن األمن حذ

اإلنساني يواجه عدة تحديات في العصر الحالي تستدعي التدخل التشريعي و تضافر الجهود لتحقيق األمن و 

وتشريح   راسة ماهية األمن اإلنسانيولد. السلم الدوليين، على مستوى الفرد والدولة واملجتمع اإلنساني ككل

التحديات املعاصرة و كيفية تحقيق األمن و السلم الدوليين يأتي هذا امللتقى الدولي لإلجابة على ذلك وفق 

 :املحاور التالية
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 :محاور المؤتمر

 

  والتطور( )النشأةماهيـــــة األمـــن اإلنســـــاني  :املحور األول 

 أوال: املفهوم

 واألهمية األسبابثانيا: 

 التاريخي ر ثالثا: التطو 

 وتحدياتهـــــــا: أبعــــاد األمــن اإلنساني املحور الثاني

 وتحدياتهأوال: األمن االقتصادي، آلياته 

 والتحديات اآلليات، والتنمية املستدامةالغذائي  نثانيا: األم

 والتحديات اآلليات - أنموذجاكورونا  –ثالثا: األمن الصحي في ظل الفيروسات 

 .وحماية املناخاألمن البيئي وآليات مكافحة التلوث، الكوارث  رابعا:

 (والعنف اإلرهابمن الجريمة،  )الحمايةاألمن الفردي  خامسا:

 .وحقوق اإلنساناملواطنة  وغرس قيماألمن املجتمعي  سادسا:

 والثورة الرقميةفي ظل التطور التكنولوجي  اإلنسانياألمـــن  الثالث:املحور 

 في االستفادة من التكنولوجيا اإلنسانحق  -أوال: املفهوم

 اإلنسانحقوق  والرقمي علىثانيا: تأثير التطور التكنولوجي 

 اإلنسانيعلى األمن  والنووية والكيماوية وتأثيرهاالبيولوجية  ةثالثا: األسلح

 والسالم العامليتحقيق األمــــن اإلنساني  : آليـــــاتالرابعاملحور 

 : اآلليات الدوليةأوال

 اإلقليميةثانيا: اآلليات 

 .الوطنيةثالثا: اآلليات 
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 وياتــالمحت رســـــفه

 المداخالت الصفحة

1 - 13 
جار بالبشر وتهديدها لألمن اإلنساني

ّ
  جريمة االت

 هند الضاوي مصباح .أ

14 - 22 

األمن اإلنساني كمقاربة للحماية والتمكين في ظل بروز متغير التهديدات األمنية وعوملة 
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جار بالبشر وتهديدها لألمن اإلنساني
ّ
 جريمة االت

 

The crime of human trafficking and its threat to human 

security 
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ليبيا/عضو هيئة التدريس بكلية القانون ـ جامعة الزيتونة   

hindaldawy1985@gmail.com 

 
 

 ملخص: 
ي إطار الجريمة المنظمة باعتبارها 

 
جار بالبشر ف

ّ
يسعي هذا البحث إىل االهتمام بدراسة جريمة االت

ب  ح من  ي وتهدد المجتمع بأكمله، فهي تعتبر ثالت مصدر للبر
ي تهدد األمن اإلنسان 

من أخطر الجرائم التر
جار بالسالح 

ّ
اعات المسلحة سواء الداخلية أو الجريمة بعد االت  لوجود الب  

ً
جار بالمخدرات، ونظرا

ّ
واالت

ي من اضطرابات وعدم االستقرار مما شكل مركزا سهال وموردا متجددا من الضحايا 
ي تعان 

اإلقليمية التر
 . تستغله عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل تحقيق األرباح المادية

جار بالبشر ؛جريمة الكلمات المفتاحية: 
ّ
 األمن اإلنساني؛ االت

Abstract  
This research seeks to focus on studying the crime of human trafficking within the 

framework of organized crime, as it is one of the most dangerous crimes that threaten 

human security and threaten the entire society. And instability, which constituted an easy 

center and a renewed resource of victims exploited by transnational organized crime 

gangs in order to achieve material profits . 

Key words   : Crime - Human Trafficking - Human Security 

 

 : مقدمة
ي 
ي تتعلق باألمن  اإلنسان 

ة التر  تتعلق ظمن الظواهر الخطبر
ً
جار بالبشر وهي وإن كانت قديما

ّ
اهره االت

بالعبودية والرق وامتهان الكرامة  اإلنسانية، والتميبر  بير  البشر ، لكنها بفعل العولمة وما حصل من تطور 
ي ، إذ تمثل ثالث 

ي تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات ووسائل االتصال ، أصبحت تهدد األمن  اإلنسان 
 
كببر ف

ح  ب  ّ جار بالمخدرات ، حيث تحقق أنشطتها مصدر للبر
ّ
جار بالسالح واالت

ّ
من الجريمة المنظمة بعد االت

ي امتد مجالها بشكل 
 باهظة تقدر بالمليارات ، وأحد أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتر

ً
أرباحا

ي 
 
ي ف

جار بالبشر تؤرق الضمبر  اإلنسان 
ّ
ة ، وباتت جرائم االت ة األخبر

وتمثل أحد التحديات   ممبر  خالل الفبر
ي تتعرض لها المجتمعات . 

ى التر  الكبر
 أهداف الدراسة: 

ي تستهدف  اإلنسان    
ي تسليط الضوء عىل أبشع الجرائم المنظمة التر

 
أال  تتمثل أهداف هذه الدراسة ف

، وتحديد مختلف األسباب الدافعة الرتكاب هذه الجريمة، كما تهدف إىل  جار بالبشر
ّ
وهي جريمة االت

ي من خالل تحديد العالقة بير  
الوصول إىل أفضل الطرق للتقليل من حاالت انتهاك األمن  اإلنسان 

 . جار بالبشر
ّ
ي تمس أمنه وحقوقه األساسية وبير  جريمة االت

 االنتهاكات التر
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 كالية البحث: إش
     ، ي

جار بالبشر ليست وليدة هذا العرص وإنما لها جذور تاريخية ارتبطت بالوجود اإلنسان 
ّ
جريمة االت

ي الحد منها 
ي الساحة العالمية، ولها أبعاد داخلية وأخرى خارجية معقدة تقتض 

 
ة ف وأصبحت منتشر

ي من جهة )مستوى الفرد(، ومن ثّم ت
 تبادر إىل أذهاننا التساؤالت اآلتية: وتفعيل مضامير  األمن اإلنسان 

؟ وما 1 جار بالبشر
ّ
 األسباب الدافعة إليه؟   ما مفهوم االت

2، جار بالبشر
ّ
؟   ما مدي إمكانية الحد من جريمة االت ي

 وتفعيل مضامير  األمن اإلنسان 
 منهجية البحث: 

ي من أجل وصف وبيان المفاهيم األساسية لجريمة اال     
بُع المنهج الوصف 

ّ
، كما أعتمد عىل أت جار بالبشر

ّ
ت

ي 
؛ كونها تنصب عىل تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالجريمة عىل المستوى الوطت  المنهج التحليىلي

 .  والدوىلي
ي 
 : وقد تّم تقسيم الدراسة عىل النحو االب 

جار بالبشر وبيان األسباب الدافعة إليها 
ّ
 المطلب األول: ماهية جريمة االت

جار بالبشر الفرع األول: 
ّ
 مفهوم االت

جار بالبشر 
ّ
: األسباب الدافعة لجرائم االت ي

 الفرع الثان 
ي 
جار بالبشر بوصفها مهددا لألمن اإلنسان 

ّ
: جريمة االت ي

 المطلب الثان 
ي أبعاده ومهدداته 

 
ي دراسة ف

 الفرع األول: األمن اإلنسان 
ي إطار حماية

 
جار بالبشر ف

ّ
: المواجهة الدولية لالت ي

.  الفرع الثان  ي
 األمن اإلنسان 

جار بالبشر وبيان األسباب الدافعة إليها 
ّ
 المطلب األول: ماهية جريمة االت

، حيث  ي
جار بالبشر ليست وليدة العرص وإنما لها جذور تاريخية ارتبطت بالوجود اإلنسان 

ّ
جريمة االت

ى، وب  هذا أصبحت تشكل تهد ي تباع وتشبر
ية كونها السلعة التر يدا بعد تجارة تتمحور حول الذات البشر

ي مجموعة من التعاريف عىل النحو 
 
جار بالبشر نستوف

ّ
المخدرات واألسلحة، ومن أجل تحديد ماهية االت

 : ي
 اآلنر

جار بالبشر 
ّ
 : الفرع األول: مفهوم االت

، لذا سوف نعرف كال من        جار والبشر
ّ
، االت جار بالبشر مفهوم مركب من مصطلحير 

ّ
إن مفهوم االت

:   المصطلحير  لغة وفق ي
يعات العربية وذلك عىل النحو االنر ي التشر

 
ي االتفاقيات الدولية، وف

 
 ها، وف

 : التعريف اللغوي والفقهي  : أوال 
 :
ً
جار لغة

ّ
ياالت  . 1تجر يتجر تجرا تجارة: باع واشبر

اء، والتاجر هو الذي يمارس األعمال  جار اصطالحا: مشتق من التجارة، والتجارة ممارسة البيع والشر
ّ
االت

جار: هو مزاولة أعمال التجارة بتقديم السلع إىل الغبر بمقابل طريقة 
ّ
اف، واالت التجارية عىل وجه االحبر

ي السلع والبضائع، أما إذا 
 
جار ف

ّ
وعة، كاالت  كانت التجارة مشر

ً
وعا اء، فإذا كان محل التجارة مشر البيع والشر

جار 
ّ
وعة كاالت وع فهي تجارة غبر مشر جار بالبشر  كان محل التجارة غبر مشر

ّ
ي المخدرات واالت

 
 . 2ف

" ي لسان العرب عن مادة "بشر
 
 أما البشر لغة: جاء ف

ي وال يجمع، يقال: هي بشر وهو بشر 
البشر الخلق يقع عىل األنتى والذكر والواحد واالثنير  والجمع ال يثت 

ي ذلك 
 
، ابن سيدة: البشر اإلنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ف  . 3سواءوهما بشر وهم بشر

                                                           
، دار الكتب العلمية   الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري المرصي، لسان العرب، الجزء الثالث، الطبعة 1 االوىلي

  . 82، ص2005لبنان، 
  وجدان سليمان ارتيمة، األحكام العامة لجرائم االتجار بالبشر دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزي    ع، األردن الطبعة 2

 ،  . 93، ص2014االوىلي
، دار الكتب العلمية 3   الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري المرصي، لسان العرب، الجزء الثالث، الطبعة االوىلي

 . 82ص 2005لبنان، 
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ً
البشر اصطالحا ً: األشخاص هم بشر يتم المتاجرة بهم باعتبارهم سلعة يمكن تداولها ومصادرتها داخليا
او عن طريق ترحيلها من بلدها األصىلي إىل بلدان أخرى بمقابل وبذلك يصبح اإلنسان محال للعرض 

 . 4والطلب 
 التعريف الفقهي لالتجار بالبشر 

ي تحيل  عرف عدد من فقهاء القا     
وعة التر وعة وغبر المشر جار بأنه "كافة الترصفات المشر

ّ
نون هذا االت

فير  عبر الحدود الوطنية 
اإلنسان إىل مجرد سلعة أو ضحية يتم الترصف فيها بواسطة وسطاء ومحبر

ي أعمال جنسية، أو ما شابه ذلك سواء تم هذا الترصف 
 
ي أعمال ذات أجر متدٍن أو ف

 
بقصد استغالله ف

 5لضحية أو قشا عنه، أو بأي صورة أخرى من صور العبودية "بإرادة ا
ويعرفها بعضهم اآلخر بأنها "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو االكراه أو الخداع ألغراض االستغالل بشتر 
قاق، تجارة األعضاء  ي، الخدمة القشية، التسول، االسبر ، العمل الجبر صوره، من ذلك االستغالل الجنسي

ية وغبر ذلك  . 6" البشر
ي تتمثل  نستنج من خالل

جار بالبشر والتر
ّ
ي تقوم عليها جريمة االت

هذا التعريف أنه تطّرق إىل األفعال التر
ي التجنيد، النقل، اإليواء، االستقبال، باإلضافة إىل الوسائل المستعملة الرتكاب الجريمة وهي التهديد 

 
ف

ال مفتوحا ولم يحرص بالقوة واإلكراه، والخداع، إىل جانب ذلك الغرض من االستغالل، ولكنه ترك المج
 صور االستغالل بل ذكرها عىل سبيل المثال، ويفهم ذلك من عبارة )وغبر ذلك(. 

ي المواثيق الدولية 
 
جار ف

ّ
: تعريف االت

ً
 : ثانيا
جار بالبشر وكانت االتفاقية الخاصة بالرق سنة        

ّ
قد عرفته  1926لقد تناولت نصوص عديدة االت

ي تنطوي عليها أرس شخص ما أو احتيازه أو التخىلي عنه للغبر  بأنه" جميع 2الفقرة  11المادة 
األفعال التر

ي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته عن رقيق 
قصد تحويله إىل رقيق، وجميع األفعال التر

جار باألرقاء أو نقل لهم. 
ّ
 تم احتيازه عىل قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك عموما أي ات

جار بالرقيق واألنظمة والممارسات 7المادة )كما نصت       
ّ
( من االتفاقية التكميلية إللغاء الرق واالت

جار بالرقيق كل فعل بالقبض عىل او اكتساب أو تبادل  1956الشبيهة بالرق سنة 
ّ
عىل أنه "يقصد باالت

ي حوزة شخص من أجل بيعه أو تبادله وكذلك كل عمل تجارة أو نقل للعبيد مهما كان
 
ت وسيلة لشخص ف

 . 7النقل المستخدمة "
قاق،       ويالحظ من التعريف السابق أن االتفاقية الخاصة بالرق قد اقترصت بمفهومها عىل الرق أو االسبر

 . جار بالبشر
ّ
 وهو أحد صور االت

ي السالمة الجسدية والعقلية وعرفته منظمة العفو الدولية بأنه " 
 
انتهاك حقوق اإلنسان بما فيها الحق ف

اة والحرية وأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والحي
 . 8والسكن واألمن

                                                           
، مرجع سابق،4  . 14 ص   صحراوي توفيق، جريمة االتجار بالبشر
، األبعاد وأساليب المواجهة،   بن مساهل آالء عبد الرحمان، نشين سالم، جريمة االتجار بالبشر كتهديد األمن 5 ي

اإلنسان 
 . 95ص، 2020، 02، العدد 06مجلة أكاديميا للعلوم السياسية، الجلد 

، 2011  محمد عىلي العريان، عمليات االتجار بالبشر وآليات مكافحتها )دراسة مقارنة(، دار الجامعة، اإلسكندرية، 6
 . 30ص
ي القانون 7

 
، رسالة دكتوراه، جامعة الجيالىلي ليابس بسيدي بلعباس   جعفر خديجة، جرائم االتجار بالبشر ف الدوىلي

  30، ص2018/2019،
ي لندن عام   8

 
، تهدف خالل حمالتها إىل تمتيع كل 1961منظمة العفو الدولية هي منظمة غبر حكومية تأسست ف

ي يضمنها له اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
، جريمة االتجار راجع أيضا صحراوي توفيق شخص بكافة حقوقه التر
، مرجع سابق ص  . 19بالبشر
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ي المادة )
 
جار 03وثمة تعريفات أخرى كالتعريف المدرج ف

ّ
( الفقرة أ من برتوكول منع وقمع ومعاقبة االت

مكافحة الجريمة المنظمة عبر باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحدة ل
 . 2000الوطنية لعام 

جار باألشخاص " تجنيد أشخاص أو 
ّ
نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة  يقصد بتعببر االت

االحتيال أو الخداع أو استغالل  التهديد بالقوة أو استعمالها أو غبر ذلك من أشكال القش أو االختطاف، أو 
ي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة السلطة، أو استغ

الل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلفر
ي استغالل دعارة الغبر أو سائر اشكال 

عىل شخص آخر لغرض االستغالل، ويشمل االستغالل كحد أدن 
، أو 

ً
قاق او الممارسات الشبيهة بالرق أو  االستغالل الجنسي أو السخرة او الخدمة قشا االستعباد أو  االسبر

 . 9نزع األعضاء" 
جار بالبشر وبخاصة النساء لسنة      

ّ
نالحظ من خالل التعريف أن برتوكول منع وقمع ومعاقبة االت

ي حال ما تم استغاللها بواسطة وسيلة أو أكبى من الوسائل 2000
 
جار بالبشر ف

ّ
، لم يعتد بموافقة ضحية االت

توكول، لكون الضحية يست ي جاء بها البر
ي بعض الحاالت التر

 
حيل أن توافق عىل ذلك، إال أنه يكون مكرها ف

ي هذه الحالة ال يتم األخذ بموافقة ورض  
 
عند استخدام القوة، أو القش، أو االختطاف، الحيلة، الخداع وف

 10الضحية، كما تطرق إىل األطفال ولم يعتد برضاهم ألن اإلدراك والتميبر  لديهم يكون منعدما أو ناقصا. 
توكول المذكور أعاله حسب الفقرة األوىلي من المادة ومما تج ي البر

 
در اإلشارة إليه إن التعريف المدرج ف

 : جار بالبشر إىل ثالثة عنارص أساسية، هي
ّ
 الثالثة منه، يقسم االت

   األفعال: ويقصد بها تجنيد األشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم 1
 وهي التهديد بالقوة أو استعمالها أو غبر ذلك من   الوسيلة: تتحقق هذه األ2

ً
فعال بوسائل محددة حرصا

ي 
أشكال القش أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل سلطة أو حالة استضعاف أو إعطاء أو تلفر

 مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر له سيطرة عليه. 
ي االست3

 
، أو   الغرض: )الغاية( وتتمثل ف

ً
غالل الجنسي أو استغالل دعارة الغبر أو السخرة أو الخدمة قشا

قاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع األعضاء.   11االسبر
يعات العربية ي التشر

 
جار بالبشر ف

ّ
: جريمة االت

ً
 : ثالثا

ع المرصي:  جار بالبشر بأنه  عرف المشر
ّ
جار للبشر كل من يتعام“االت

ّ
ل بأية صورة يعد مرتكبا لجريمة االت

اء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو  ي ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشر
 
ي شخص طبيعي بما ف

 
ف

االستقبال أو التسليم   سواء داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية   إذا تم ذلك  التسليم أو اإليواء أو 
ختطاف أو االحتيال او الخداع أو استغالل السلطة باستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة اال 

ي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول عىلي 
أو استغالل حالة الضعف او الحاجة او الوعد بإعطاء أو تلفر

جار بشخص آخر له سيطرة عليه ، وذلك كله بقصد االستغالل أيا كانت صورته 
ّ
موافقة شخص عىل االت

ي أعما
 
ي ذلك االستغالل ف

 
ي بما ف

 
ي ذلك وف

 
ل الدعارة وسائر أشكال االستغالل الجنسي واستغالل األطفال ف

قاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو  المواد اإلباحية أو السخرة او الخدمة قشا او االسبر
 منها " التسول أو 

ً
ية او جزءا  12استئصال األعضاء أو األنسجة البشر

ع الجزائري      ي المادة فقد ع أما المشر
 
ي قانون العقوبات الجزائري ف

 
جار بالبشر ف

ّ
مكرر عىل  303رف االت

جارا باألشخاص: تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكبى بواسطة التهديد أو بالقوة 
ّ
أنه "يعد ات

عمال أو باستعمالها أو غبر ذلك من أشكال اإلكراه ، أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة است
                                                           

، مرجع سابق، ص  9  . 19صجراوى توفيق   جريمة االتجار بالبشر
، مجلة القانون 10 ي    ع الجزائري والدوىلي

ي التشر
 
، آليات مكافحة جريمة االتجار بالبشر ف   اسية دعاس، أسماء اكىلي صوالحي

  . 10 ، ص2020الدوىلي للدراسات البحثية، العدد الثالث، مارس 
  . 96  بن مساهل عبد الرحمان، نشين سالم، مرجع سابق   ص 11
عية، الجريدة الرسمية، العدد  64  المادة الثانية من القانون رقم 12 مكرر، الصادر  18بشأن مكافحة الهجرة غبر الشر
  . 2010مايو 9
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ي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة 
السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلفر

ي التسول أو السخرة أو 
 
عىلي شخص آخر بقصد االستغالل، ويشمل االستغالل، استغالل دعارة الغبر ف

قاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو ن  13زع األعضاء"الخدمة كرها أو االسبر
جار بالبشر وبخاصة 

ّ
ي برتوكول منع ومعاقبة االت

 
 مع التعريف الوارد ف

ً
 متسقا

ً
ع الجزائري تعريفا أورد المشر

ي أوردها قانون العقوبات الجزائري عىل 
ي صور االستغالل التر

 
النساء واألطفال، إال أن االختالف موجود ف

ي   الذي ورد سبيل الحرص، وليس عىل سبيل المثال، وهذا لعدم 
ورود لفظ   يشمل االستغالل كحد أدن 

توكول أو أي لفظ آخر يفهم من خالله أنه جاء عىل سبيل المثال وهذا ما يعاب عليه ألنه قام  ي البر
 
ف

جار بالبشر 
ّ
 . 14بتضيق نطاق االت

 : ي ع الليب 
 موقف المشر

ي       ي قانون العقوبات الليتر
 
، فهنالك بعض المواد ف جار بالبشر

ّ
ي ال يحظر جميع أشكال االت القانون الليتر

قاق المادة ) ، واالسبر جار بالنساء ألغراض الدعارة، واالستغالل الجنسي
ّ
، واستغالل 15(426تحظر االت

ي النشاط الجنسي التجاري، فلقد نصت المادة 
 
عقوبات عىل "كل من أرغم من قانون ال 418األطفال ف

ي الخارج مع علمه بأنها سوف تشتغل فيه للدعارة ويعاقب 
 
وح إىل مكان ف امرأة بالقوة أو التهديد عىل الب  

اوح بير  مائة وخمسمائة
 جنيه" بالسجن لمدة ال تزيد عن عشر سنوات وبغرامة تبر

اوح من ثالث سنوات إىل خمس سنوات وب اوح بير  مائة كما نص عىل عقوبة السجن مدة تبر
غرامة تبر

ي المادة )
 
( مع علمه بقصد االستغالل 418وخمسمائة جنيه عىل كل ارتكاب للجرائم المنصوص عليها ف

ة من المادة السابقة  ي هذه الحالة الفقرة األخبر
 
ي الجريمة وتطبق عليه ف

 
 ف
ً
يكا للدعارة، وذلك مالم يكن رسر

 (419)م 
ي      

 
 ف
ً
ي موفقا ع الليتر

ي تعريف للجريمة المنظمة عبر الوطنية والجماعة اإلجرامية ولقد كان المشر
تبت 

المنظمة هو التعريف الدوىلي الذي اعتمدته اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
مو(لسنة  ( وكذا هو الحال بالنسبة للتعريف  1)م 2000)بالبر جار بالبشر

ّ
وع القانون مكافحة االت من مشر

 مع التعريف الذي الذي تب
ً
وع، والذي جاء متوافقا ي المادة الثانية من المشر

 
جار بالبشر ف

ّ
ناه لجريمة االت

جار باألشخاص المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
ّ
توكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االت أورده البر

 . 16 2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
: األسباب الدافعة لال  ي

 
 : تجار بالبشر الفرع الثاب

 منها: 
ً
جار بالبشر وسنذكر بعضا

ّ
ي تقف وراء جريمة االت

 ال شك أن هناك العديد من الدوافع واألسباب التر

جار بالبشر 
ّ
: األسباب االجتماعية وراء زيادة ظاهرة االت

ً
 17: أوال

د األطفال وجنوحهم وانحرافهم مما  -1 يجعلهم التفكك األرسي وزيادة حاالت الطالق، وذلك يسبب تشر
 لقمة سائغة وفريسة سهلة لدى العصابات اإلجرامية

ي تحتاج إىل دخل مما يدفعها إىل أن تشتغل كسلعة  -2
تخىلي المجتمع عن مساعدة المرأة المعيلة التر

ى.   وتباع وتشبر

                                                           
، جامعة الدكتور م  13 ، رسالة ماجستبر جار بالبشر

ّ
 2018/2019والي الطاهر، سعيدة ،صجراوى توفيق   جريمة االت

 . 24ص
، مجلة القانون 14 ي    ع الجزائري والدوىلي

ي التشر
 
، اليات مكافحة جريمة االتجار بالبشر ف   اسية دعاس، أسماء اكىلي صوالحي

  . 108، ص 2020الدوىلي للدراسات البحثية، العدد الثالث، مارس 
ي شخص كل من “من قانون العقوبات عىل أنه  426  تنص المادة 15

 
جر به أو عىل أي وجه ترصف   ف

ّ
تعامل بالرقيق أو ات

ي حالة شبه العبودية يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات "
 
ي حالة عبودية أو ف

 
  ف
وع قانون مكافحة االتجار بالبشر خطوة نحو االتجاه الصحيح مقال منشور عىل     16      5/11/2020/3:45  مشر

jhvdohttps://www.iohrd.nl    
، رسالة دكتورا، جامعة الجيالىلي ليابس بسيدي عباس، كلية 17 ي القانون الدوىلي

 
  خديجة جعفر، جرائم االتجار بالبشر ف

 .  83ص/ 2018/2019الحقوق والعلوم السياسية ،
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جار بهم. ا-3
ّ
ي واألمية يدفعان إىل تشغيل الصغار واالت

 لمستوى التعليمي المتدن 
ي تمىلي الزواج عدم المساواة بير  -4

الجنسير  لما ينتجه من التميبر  بير  الرجل والمرأة خاصة العادات التر
ي النهاية عبودية ألن المرأة 

 
جار بالبشر فهو ف

ّ
القشي أو زواج القارصات الذي يعد شكال من أشكال االت

اض عىل الزواج.  ي الرفض أو حق االعبر
 
 الحق لها ف

، فحيث وجدت العنرصية وعقد الخوف من العنرصية عامل اجتماعي آخر أدى إىل زي-5 جار بالبشر
ّ
ادة االت

وعة  جار غبر المشر
ّ
 األجانب والتميبر  ضد العمال األجانب واإلجحاف بهم تتغذي حركة االت

ي تمتهن تجارة البشر لو امتلكت قليال من ضمبر لما -6
ي فالجماعات التر

ر
ي أو األخالف

ضعف الوازع الديت 
ى. أقدمت عىل اعتبار اإلنسان سل  عة تباع وتشبر

: األسباب االقتصادية: 
ً
 ثانيا

جار بالبشر بير       
ّ
ي جرائم االت

 
ّ  ف ي صناعة أي اقتصاد ولكننا نمبر

 
ي هو الحلقة األقوى ف إن العنرص البشر

ي والضحية، فالجناة لهم الرب  ح المادي الشي    ع والوفبر وبأساليب محرمة دينيا ودوليا، أما الضحايا 
الجان 

:  فما الذي يدفعهم ي السياق التاىلي
 
ي شباك تجار البشر هذا ما نورده ف

 
 إىل الوقوع ف

ي أفضل فغالبية الضحايا هم ممن يعانون أوضاع  -
الفقر وجاذبية الحصول عىل مستوى معيسر

 اقتصادية متدنية. 

ين إىل الهجرة مما يجعلهم  - ة وقلة فرص الحصول عىل عمل يدفع الكثبر البطالة المنتشر
جار بهم

ّ
 . 18عرضة لالت

: األسباب السياسية واألمنية: 
ً
 ثالثا

ي بعض البلدان، واستقرار الحكومات الفاسدة بها، قد يشكل تربة      
 
إن عدم االستقرار السياسي ف

؛ ألنها ترتبط  جار بالبشر
ّ
ي النشاطات اإلجرامية المتعلقة باالت

 
خصبة لعمل المنظمات اإلجرامية الدولية ف

ريب البشر واإلرهاب. بنشاطات إجرامية منظمة أخرى مثل عمليات غسل األموال وتزوير الوثائق وته

جار بالبشر عليها أن تتحمل عواقب هذا األمر أحيانا عىل أمنها 
ّ
ي تقلل من شأن مشكلة االت

والدولة التر

اعات المسلحة داخل الدول وعىل حدودها قد مكن من تنامي ظاهرة تجنيد 
، باإلضافة إىل تزايد الب   القومي

ي جيوش نظامية وميلشيات األطفال كأحد األشكال الحادة لالتجار بالبشر وإر 
 
غامهم عىل العمل ف

 .19مسلحة

ي 
 
جار بالبشر بوصفها مهددا لألمن اإلنساب

ّ
: جريمة االت ي

 
 : المطلب الثاب

ي )فرع  
ي وبيان أبعاده ومهددات األمن اإلنسان 

سنتناول من خالل هذا المطلب مفهوم األمن اإلنسان 

ي 
 
ي )فرع ثان( أول( ثم نتطرق إىل المواجهة الدولية لالتجار بالبشر ف

  . إطار حماية األمن اإلنسان 

ي األبعاد والمهددات
 
ي دراسة ف

 
  : الفرع األول: األمن اإلنساب

ي وبيان ابعاده
 
: مفهوم األمن اإلنساب

ً
  : أوال

ي هو "محبوب الحق" االقتصادي 
إن اول من لفت االهتمام العالمي إىل مفهوم األمن  اإلنسان 

ي مجال التنمية الدولية 
 
ي والمنظر ف

ية " ضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمان  ي تقرير التنمية البشر
 
وذلك ف

ي التأثبر عىل قمة العالم  1994
 
، الذي أكد أن 20لألمم المتحدة للتنمية االجتماعية 1995الذي سعي ف

محور األمن يجب أن ينتقل إىل ضمان أمن األفراد من مخاطر متنوعة عىل رأسها األمراض، واإلرهاب، 

                                                           
، رسالة دكتوراه، مرجع سابق ص 18 ي القانون الدوىلي

 
جار بالبشر ف

ّ
 . 83  خديجة جعفر، جرائم االت

، االبعاد وأساليب المواجهة، بن مساهل  . 19 ي
عبد الرحمان، نشين سالم، جريمة االتجار بالبشر كتهديد لألمن اإلنسان 

 . 37مرجع سابق ص
ية وحقوق اإلنسان، مجلة أهل البيت عليهم السالم ا، . 20 ي وعالقته بالتنمية البشر

، األمن اإلنسان  حسير  باسم عبد األمبر
 . 536ص 2019   24العدد
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والمخدرات، ووجود نظام عالمي غبر عادل، وذلك عن طريق  تحقيق التنمية وإصالح المؤسسات والفقر، 

الدولية وعىل رأسها األمم المتحدة والمنظمات االقتصادية العالمية كصندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي 

 . 21للتعمية والتنمية

ية عام  ي وفقا لتقرير التنمية البشر
: األول ،1994ويقوم األمن اإلنسان   -عىل محورين أساسير 

: الحماية من االختالل المفاجر  
ً
السالمة من التهديدات المزمنة مثل الجوع واألمراض والقمع، ثانيا

ي المجتمعات المحلية 
 
ي المنازل أو ف

 
ي أنماط الحياة اليومية سواء ف

 
 . 22والمؤلمة ف

ي بأنه "( lloyd axwordولقد عرف للويد اكسورد _ 
حماية األفراد من التهديدات ( األمن  اإلنسان 

ي تكون مصحوبة أم ال بالعنف، وهي وضعية تتمبر  بغياب الخروقات للحقوق األساسية لألشخاص، 
التر

ي الحماية "
ها من سياسات األمن فهي تعت    23ألمنهم ولحرياتهم، وهي رؤية للعالم تنطلق من الفرد، وكغبر

ي 
ي هو "حماية  أن" 2003 ولقد أوضحت لجنة األمم المتحدة حول األمن اإلنسان 

األمن اإلنسان 

 " ي حاجات البشر  عبر اعتماد طرق تعزز الحريات وتلتر
 الكيفية األساسية لحياة جميع البشر

ي يعيش فيه الناس بأمن وكرامة، 
ي السعي إىل خلق عالم إنسان 

 
ي ف

ورة األمن اإلنسان  وتتجىلي رص 

ي أن يتمتع به الجميع 
 بالنسبة للعديدين، وهو ما ينبع 

ً
وبشكل خاٍل من الفقر والبأس، وهو ما يزال حلما

 لهم التحرر من الخوف وكذل
ً
ي مثل هذا العالم، فإن كافة األفراد سيكون مكفوال

 
ك التحرر من العوز، وف

ي 
ية، ومن ثم وبشكل جوهري يقصد باألمن اإلنسان  مع توافر فرص متساوية لتطوير كامل إمكاناتهم البشر

 24التحرر من التهديدات الشاملة لحقوق الناس وسالمتهم وسالمة حياتهم 

 اتفقوا عىلي ان التعريف الذي قدمته األمم المتح
دة لألمن  ونالحظ من خالل ذلك أن أبرز الباحثير 

ي بأنه "ما هو أبعد من غياب العنف المسلح فهو يشتمل عىلي حقوق  اإلنسان ، والحكم الرشيد ، 
اإلنسان 

ي الحصول عىل فرص التعليم والرعاية الصحية ، والتأكد من أن كل فرد لديه الفرصة والقدرة 
 
والحق ف

 خط
ً
ي هذا االتجاه هي ايضا

 
وة نحو تقليل الفقر وتحقيق النمو عىلي بلوغ احتياجاته الخاصة "وكل خطوة ف

اعات ، فتحقيق التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة ، وحرية األجيال القادمة  االقتصادي ومنع الب  

ي ومن ثم األمن 
ابطة لتحقيق األمن  اإلنسان  هي أن ترث بيئة طبيعية وصحية، هذه هي األركان المبر

القومي 
25 . 

ية عام ي هي  1994 ولقد حدد تقرير التنمية البشر
 : 26سبعة أبعاد لألمن اإلنسان 

ي العادة لقاء  .1
 
األمن االقتصادي: ويتطلب األمن االقتصادي ضمان دخل األفراد األساسي والذي يتحقق ف

 .  توافر فرص العمل المربحة والمجزية لألفراد، أو عبر شبكات الحماية الممولة من القطاع العام كمالذ أخبر

                                                           
ي القانون الدوىلي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،   خولة محي ا21

 
ي ف

لدين يوسف، األمن اإلنسان 
ي ، 28المجلد 

 . 526، ص2012  العدد الثان 
ية وحقوق اإلنسان، مرجع سابق ص  -22 ي وعالقته بالتنمية البشر

، األمن اإلنسان   . 536حسن باسم عبداألمبر
، جامعة الجزائر ،  حموم فريدة   األمن 23 ي الدراسات األمنية"، رسالة ماجستبر

 
ي "مدخل جديد ف

، 2003/2004اإلنسان 
  . 44ص 
ية وحقوق االنسان مرجع سابق ص   حسن باسم عبد 24 ي وعالقته بالتنمية البشر

، االمن اإلنسان   .  536االمبر
ي "األبعاد وأساليب    بن مساهل آالء عبد الرحمان، نشين سالم، جريمة االتجار بالبشر كتهديد 25

لألمن اإلنسان 
 . 99المواجهة"، مرجع سابق، ص 

ي "األبعاد وأساليب المواجهة"، 
جار بالبشر كتهديد لألمن اإلنسان 

ّ
بن مساهل آالء عبد الرحمان، نشين سالم، جريمة االت

 .  100مرجع سابق، ص



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

8 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

: ويقصد به أن  .2 ي
 واقتصاديا عىل األمن الغذان 

ً
ي كل األوقات إمكانية الحصول ماديا

 
يكون لدى الجميع وف

 .  الغذاء األساسي
ار البيئية والمحافظة عىل البيئة من التلوث.  .3 : ويقصد به العمل عىل حماية اإلنسان من األرص  ي

 األمن البيت 
: توفبر الرعاية الصحية والدواء المناسب لجميع األفراد والعمل عىل  .4 منع انتشار األمراض االمن الصحي

 واألوبئة. 
ي عىل الفرد بغض النظر عن جنسه، لغته، مواطنته، أي بغض  .5

األمن الشخضي )الفردي( يركز األمن اإلنسان 
، فاألفراد  ي المحافظة عىل حياتهم الشخصية وعىل  -ومن ثّم الجماعات-النظر عن كل تميبر 

 
لهم الحق ف

ي محيط نظيف ال يعرض 
 
 27أجسامهم للتهلكة. صحتهم وعىل العيش معا ف

: هو األمن الذي يستمده الفرد من انتمائه سواء إىل األرسة أو المجتمع المحىلي أو جماعة  .6 األمن المجتمعي
 عرقية، ويمكن أن توفر لهم هوية ثقافية وعدم المساس بهويات المجتمعات وثقافتهم. 

ي التعببر عن رأيه وتو  .7
 
ام حقوق اإلنسان ف : يقصد به احبر  فبر جو الديمقراطيةاألمن السياسي

 : ي
 
: مهددات األمن اإلنساب

ً
ي ثانيا

ي اآلنر
 
  تتمثل ف

ي   مهددات متأتية من  اإلنسان :   1
ي انتشار مهددات األمن  اإلنسان 

 
كونت العولمة أحد العنارص المؤثرة ف

ي فتح الحدود واكتساب المعلومات 
 
ة للعولمة ومن خالل مساهمتها ف ، وعىل الرغم من الحسنات الكثبر

ي وسه
ي الدول التر

 
ي ف

ي المقابل مهددات عىل األمن  اإلنسان 
 
ولة التواصل بير  األمم والشعوب  أوجدت ف

ها من األنظمة األخرى ، أدى  لم تكتمل بنياتها االجتماعية الحديثة وبنياتها السياسية واالقتصادية وغبر

ي 
 
 انتشار الجريمة المنظمة ذلك إىل سهولة انتشار أمراض اجتماعية وأخالقية وسياسية واقتصادية تتمثل ف

جار بالبشر وانتشار 
ّ
اقها ، وجرائم االت ، وظهور جرائم مثل غسل األموال ، وجرائم رسقة المعلومات واخبر

 السالح غبر المرخص بير  المواطنير  ، والتطرف واالنحراف الفكري. 

ي تؤثر  مهددات من الدول وبي   الدول  2
 من أهم المهددات التر

ّ
ي ، :وهذا المهدد يعد

عىل األمن  اإلنسان 

ي وضع السياسات االقتصادية 
 
اك المجتمع ف وهو عدم قيام دولة المؤسسات والقانون، وعدم إرسر

ها كخارطة طريق لالنتقال بالمجتمع من طور إىل طور آخر عن طريق  والسياسية واالجتماعية وغبر

ي 
اك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدن  ي التنمية المستدامة ، وعدم إرسر

ي هذه السياسات التر
 
 ف

 رافعة من روافع التنمية المستدامة، واالبتعاد الحرمان والتهميش ، وكذلك عدم محاربة تجارة 
ّ
تعد

ي واالقتصادي 
األسلحة والمخدرات ،وعدم تخفيف حدة الفقر والبطالة وعدم تحقيق األمن  اإلنسان 

ها من  ، وغبر ي
ي تؤدي بالتأثبر سلبا عىلي األمن والماىلي واالجتماعي والسياسي والصحي والغذان 

التهديدات التر

 . ي
 القومي و اإلنسان 

ي من الطبيعة:   3
 
ها من التهديدات   مهددات األمن اإلنساب كالتصحر واالحتباس الحراري والجفاف، وغبر

ي يؤدي إىل قلة اإلنتاج الزراعي 
اتيجيات للتعامل مع التغبر المناج 

الطبيعية، وعدم وضع سياسيات واسبر

 . ي
اره سلبا عىل األمن اإلنسان  ، ومن ثم تنعكس أرص  ي

، وهو ما يهدد األمن الغذان  ي
 28والحيوان 

: المواجه ي
 
ي الفرع الثاب

 
ي إطار حماية األمن اإلنساب

 
 ة الدولية لالتجار بالبشر ف

                                                           
، جامعة الجزائر ،-26 ي الدراسات األمنية"، رسالة ماجستبر

 
ي "مدخل جديد ف

 68ص / 2003حموم فريدة   األمن اإلنسان 
2004 . 

ي "األبعاد وأساليب المواجهة . 28
جار بالبشر كتهديد لألمن اإلنسان 

ّ
بن مساهل آالء عبد الرحمان، نشين سالم، جريمة االت

  101مرجع سابق ص“
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جار بالبشر 
ّ
: عالمية االت

ً
 منذ أوال

ً
جار بالبشر تظهر بشكل أكبى وضوحا

ّ
: بدأت تداعيات مشكلة االت

ي مؤتمرات األمم المتحدة 
 
ين وحتر التسعينيات ، وذلك عن طريق إثارة القضية ف ثمانينيات القرن العشر

ام الدوىلي بأهمية وضع والتقارير المتعلق
ي االلبر 

 
 تجىل مؤخرا ف

ً
ة بحقوق  اإلنسان ، مما أكسب ذلك زخما

ي دول العالم ، األمر الذي يوجب عىل المجتمع الدوىلي 
 
ي تفشت كالوباء ف

جار بالبشر والتر
ّ
نهاية لجرائم االت

ي األمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة التعامل مع مشاكل حقوق  اإلن
 
 ف
ً
سان بوجه عام ممثال

جار بالبشر بوجه خاص، بوضع عنارص متسقة ومتجانسة تقوم عىل العدل والمساواة وبعيدة عن 
ّ
واالت

  29التحبر  وال تميبر  بير  البشر 

      ،
ً
 هذه الجريمة معضلة قانونية وحقوقية وأخالقية إضافة إىل كونها قضية إنسانية أساسا

ّ
وتعد

اتها االجتماعية واالقتص ، السيما ما يتعلق خصوصا تأثبر ادية وانعكاساتها عىل السلم المجتمعي والدوىلي

جار بالبشر هو جريمة تنتهك بصورة صارخة منظومة حقوق  اإلنسان 
ّ
؛ وذلك ألن االت ي

باألمن اإلنسان 

، ومن عرقلة لعملية التنمية  والقيم والتعاليم األخالقية والدينية وما تشكله من انعدام األمن الشخضي

ي تعميق حالة الفقر وعدم المساواة  ألنه يساهم
 
  30ف

 : جار بالبشر
ّ
: االهتمام الدولي بمكافحة جرائم االت

ً
 ثانيا

ي مادته األوىل عىل أنه 
 
ي “نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ف

 
 ومتساوين ف

ً
يولد جميع الناس أحرارا

ي الحرية بالنص
 
قاق  الكرامة والحقوق "وتؤكد المادة الرابعة عىل حق كل إنسان ف عىل أنه "ال يجوز اسبر

جار بالرقيق بجميع صورهما " وهو ما حرصت عليه المادة الثامنة من 
ّ
أحد أو استعباده ويحظر الرق واالت

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من األمم المتحدة 
31 

ي اعتمدت طوال األعوام السا
بقة تحتوي عىل أحكام تعالج ويتضح أن مجموعة االتفاقيات الدولية التر

 من جانب الدول لمكافحة هذا االنتهاك لحقوق  اإلنسان، 
ً
اما جار بالبشر وتشكل بحد ذاتها البر 

ّ
مشكلة االت

جار باألشخاص جزءا جوهريا من 
ّ
ومن ثّم فإن تلك األحكام تشكل مع برتوكول منع وقمع ومعاقبة االت

جار با
ّ
ي اإلطار ذاته اإلطار الدوىلي الذي ينظم مكافحة االت

 
 لحقوق  اإلنسان كما ينطوي ف

ً
لبشر كونه انتهاكا

 : ي
ي تطالب الدول بمكافحة هذه الظاهرة وهي تشمل اآلنر

 من اإلعالنات الدولية التر

 195632االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة   1

ي ديباجة هذه االتفاق
 
 من التقدم قد تحقق لقد جاء ف

ً
ية ما يلفت االنتباه وهو أن العالم أيقن التقدم ومزيدا

ي 
 
عن طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عدت فيه "االتفاقية الخاصة بالرقيق "الموقعة ف

ورة القضاء1926سبتمبر 25جنيف   عىل رص 
ّ
 ، والرامية إىل هذه الغاية، وجاءت االتفاقية الخاصة لتحث

ي تشمل: 
 الشي    ع عىل الممارسات الشبيهة بالرق والتر

                                                           
، الموا 29 ي إطار حماية حقوق االنسان، غادة حلمي

 
جهة الدولية لالتجار بالبشر ف

https://hrightsstudies.sis.gov.eg  
ي "األبعاد وأساليب المواجهة 30

  بن مساهل آالء عبد الرحمان، نشين سالم، جريمة االتجار بالبشر كتهديد لألمن اإلنسان 
  101مرجع سابق ص“
ي إطار حماية حقوق اإلنسان   مرجع سابق   31

 
  غادة حلمي   المواجهة الدولية لالتجار بالبشر ف

https://hrightsstudies.sis.gov.eg  
ي دعي لالنعقاد بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 32

( 21)د608  اعتمدت هذه االتفاقية من قبل مؤتمر مفوض 
ي 
 
ي جن 2956ابريل 30المؤرخ ف

 
ي وحررت ف

 
  1957ابريل  30ودخلت حبر  التنفيذ بتاري    خ  1956سبتمبر 7يف ف
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  ين: ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات
َّ
إسار الد

شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات ال تستخدم لتصفية هذا 
 مات أو طبيعتها محددة. الدين أو لم تكن مدة هذه الخد

  الفنانة: ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق االتفاق، بأن يعيش
ويعمل عىل أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بال عوض، ودون أن 

 يملك حرية تغيبر وضعه. 
وي    ج امرأة، أو  ي ومن األعراف الوعد ببر 

تزويجها فعال، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل ماىلي أو عيت 

 يدفع ألبوي  ها أو للوضي عليها أو ألرستها أو ألي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص آخرين. 

 

جار باألشخاص واستغالل دعارة الغي  لسنة 2
ّ
 194933ـ اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحظر االت

ي ديباجت
 
جار بالبشر يتناقضان مع كرامة  أكدت هذه االتفاقية ف

ّ
ر الناجم عن االت ها عىل أن الدعارة والرص 

 اإلنسان ويعرضان للخطر: الفرد، األرسة والمجتمع وأهّم ما نصت عليه: 

  إنزال العقاب بأي شخص يقوم إرضاء ألهواء آخر بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله عىل قصد
 الدعارة حتر برضا هذا الشخص. 

  ي تمويله، إنزال
 
العقاب بكل شخص يملك أو يدير مأجورا للدعارة أو يقوم مع عمله بتمويله أو المشاركة ف
 وخاصة النساء باعتبار أن هذه األعمال مخلة باآلداب العامة، ومسيئة بحقهن لكرامة األشخاص 

جار باألشخاص واستغالل دعارة الغبر بأ
ّ
ية صورة أو وتحظر هذه االتفاقية وتعاقب كل من يقوم باالت

جار بالرقيق األبيض لسنة 
ّ
 أهم االتفاقيات عىل صعيد 1949سميت باالتفاقية الدولية لتحريم االت

ّ
، وتعد

جار بالبشر ألغراض الدعارة حيث قضت بأنزال العقاب  بأي شخص يقوم إرضاء آلخر بقوادة 
ّ
تجريم االت

رضا هذا الشخص أو بغبر رضاه ، كما شخص آخر أو غوايته أوتضليله، بقصد الدعارة ،سواء وقع الفعل ب

مت أطراف االتفاقية كذلك بأنزال العقاب  نصت عىلي معاقبة من يقوم باستغالل دعارة الغبر ، كما البر 

ي تمويله  -عن علم-بكل شخص : يملك أويدير مأجورا للدعارة أو من يقوم 
 
 34بتمويله أو مشاركة ف

جار باألشخا3
ّ
 2000ص ـ برتوكول منع وقمع ومعاقبة االت

ي ديسمبر 
 
مو، دخل حبر  النفاذ ف ين مادة ، وحسب  2003هو واحد من برتوكوالت بالبر يحتوي عىل عشر

ديباجته فقد جاء إىل الوجود عىل الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة عىل 

كن ال يوجد صك عالمي قواعد وتداببر عملية لمكافحة استغالل األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، ول

جار باألشخاص. 
ّ
 يتناول جميع جوانب االت

توكول مكمل التفاقية األمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن بير  المالمح       وهذا البر

ا عىل  كببر
ً
ي تشكل خطرا

 اإلطار العام لكل الجرائم المنظمة عبر الوطنية التر
ّ
ى لهذه االتفاقية أنها تعد  الكبر

ي البشر 
 
جار ف

ّ
ي مجال المخدرات واإلرهاب والهجرة الشية واالت

 
، إذ يمكن تطبيقها ف المجتمع الدوىلي

35 

 الخاتمة: 

                                                           
كانون 2( يوم 4)د 371 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 33

 . 1951تموز/ 25، تاري    خ بدء النفاذ 1949األول/ديسمبر 
، مرجع س34   84ابق، ص  صحراوي توفيق، جريمة االتجار البشر
، رسالة دكتوراه، جامعة الجيالىلي لياس بسيدي بلعباس،   35 ي القانون الدوىلي

 
جعفر خديجة، جرائم االتجار بالبشر ف

  96ص / 2018/2019



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

11 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

: النتائج 
ً
 أوال

ي 1
 
ة ف  حجر عبى

ّ
 ألمن المجتمعات واستقرارها وتعد

ً
جار بالبشر خطرا وتهديدا حقيقا

ّ
  تشكل جرائم االت

اتها السلبية   عىل بنيتها االقتصادية واالجتماعية واألمنية. سبيل تقدمها، إضافة إىل تأثبر

 تتعلق بالعبودية والرق وامتهان 2
ً
ة وهي وإن كانت قديما  من الظواهر الخطبر

ّ
جار بالبشر تعد

ّ
  جرائم االت

ي تكنولوجيا اإلعالم 
 
، ولكنها بفعل العولمة وماحصل من تطور كببر ف الكرامة اإلنسانية والتمبر  بير  البشر

ب  ح من الجريمة والمعلومات ووسا ي حيث تمثل ثالث مصدر للبر
ئل االتصال، أصبحت تهدد األمن  اإلنسان 

جار بالمخدرات. 
ّ
جار بالسالح واالت

ّ
 بعد االت

ي جرم بموجب قانون 3 ع الليتر
، ولكن المشر جار بالبشر

ّ
ي ليبيا ال يوجد قانون شامل لمكافحة االت

 
  ف

جار بالجنس وخاصة النساء
ّ
 واألطفال .  العقوبات بعض أشكال االت

رت 4
ّ
ي أث

ات الجديدة التر ي بعد نهاية الحرب الباردة وظهرت العديد من المتغبر
  برز مفهوم األمن اإلنسان 

عىل مفهوم األمن الذي كان يقترص عىل أمن الدول والقوة العسكرية، ليتوسع فيما بعد ويعرف بمدلوالت 

كبر  عىل الفرد كمرجعية أساسية. 
 عديدة وذلك بالبر

ي سواء كانت متأتية من اإلنسان أو من الدول وبير    هناك 5
ي تهدد األمن اإلنسان 

العديد من التهديدات التر

 الدول أو متأتية من الطبيعة. 

: التوصيات
ً
 : ثانيا

جار بالبشر ضمن أولويات كافة الجهات والهيئات المعنية داخليا 1
ّ
  العمل عىل وضع آلية لمكافحة االت

وإجراءات التعرف المبكر عىل الضحايا المحتملير  أو الفعليير  وتحديدهم  وخارجيا، وتعزيز وتطوير طرق

 بغرض منع استغاللهم. 

ي دول 2
 
ورة مواكبة التقنيات التكنولوجية المتطورة لمراقب الحدود والسعي نحو الحد من الجريمة ف   رص 

 المصدر قبل دول العبور ودول الوصول. 

3 
ً
 خاصا

ً
يعا ي لم تسن تشر

جار بالبشر ومنها )ليبيا( اإلرساع بإصداره وذلك   عىل كل الدول التر
ّ
 بمكافحة االت

ي تستخدمها 
لعدم كفاية القوانير  التقليدية سارية المفعول لمواجهة األساليب والممارسات الحديثة التر

 عصابات الجريمة المنظمة. 

 الهوامش: 

 
ً
 الكتب  : اوال

جار بالبشر دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر األحكام العامة لجرائم ، وجدان سليمان   ارتيمة: 1
ّ
االت

 . 2014والتوزي    ع، األردن الطبعة األوىل، 

الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب، الجزء الثالث، الطبعة األوىل، دار الكتب    األنصاري: 2

  .  2005العلمية لبنان، 

جار بالبشر وآلي: العريان   3
ّ
ات مكافحتها )دراسة مقارنة(، دار الجامعة، محمد عىلي ، عمليات االت

 . 2011اإلسكندرية، 
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: الرسائل العلمية
ً
 ثانيا

، رسالة دكتوراه، جامعة الجيالىلي ليابس : جعفر    1 ي القانون الدوىلي
 
جار بالبشر ف

ّ
خديجة، جرائم االت

 ، 2018/2019بسيدي بلعباس ،

ي الدر : حموم   2
 
ي "مدخل جديد ف

، جامعة الجزائر فريدة ،األمن  اإلنسان  اسات األمنية"، رسالة ماجستبر

،2003/2004   ، 

، جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعيدة   3 ، رسالة ماجستبر جار بالبشر
ّ
 صجراوى توفيق   جريمة االت

،2018/2019   

 المجالت العلمية 

، المجلة الجزائرية لألمن  اإل  ،  الدعجة: حسن عبد هللا 1 ي
، العدد الرابع مهددات األمن  اإلنسان  ي

نسان 

 ،  2017ليه يجو 

، األبعاد :   بن مساهل 2 ي
جار بالبشر كتهديد األمن  اإلنسان 

ّ
آالء عبد الرحمان، نشين سالم، جريمة االت

 ، 2020، 02، العدد 06جلد موأساليب المواجهة، مجلة أكاديميا للعلوم السياسية، ال

ي    ع الجزائري   3 ي التشر
 
جار بالبشر ف

ّ
، آليات مكافحة جريمة االت دعاس : آسية ، أسماء اكىلي صوالحي

، مجلة القانون الدوىلي للدراسات البحثية، العدد الثالث، مارس   ، 2020والدوىلي

:  حسير  باسم   4 ية وحقوق  اإلنسان، مجلة أهل ا،  عبد األمبر ي وعالقته بالتنمية البشر
لبيت األمن اإلنسان 

 2019سنة  24عليهم السالم ، العدد

ي القانون الدوىلي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم  : يوسف  5
 
ي ف

خولة محي الدين ، األمن  اإلنسان 

ي ، 28االقتصادية والقانونية، المجلد 
    526، ص2012  العدد الثان 

ونية:   المقاالت اإللكبر

جار iohrd  منظمة 1
ّ
وع قانون مكافحة االت مقال منشور ، بالبشر خطوة نحو االتجاه الصحيح    مشر

jhvdohttps://www.iohrd.nl   5/11/2020/3:45عىل     

ي إطار حماية حقوق  اإلنسان،   2
 
، المواجهة الدولية لالتجار بالبشر ف غادة حلمي

https://hrightsstudies.sis.gov.eg   

يعات واالتفاقيات الدولية ا  لتشر

يعات   التشر
ً
 اوال

جار بالبشر ، جريدة رسمية ، العدد  2010لسنة  64القانون المرصي رقم   1
ّ
مكرر  18بشأن مكافحة االت

ي 
 
 2010مايو ،9، الصادرة ف

 1966  قانون العقوبات الجزائري 2

ي سنة 3   1953  قانون العقوبات الليتر

 : االتفاقيات الدولية 
ً
 ثانيا
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 1956الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة   1

جار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحدة 2
ّ
  برتوكول منع ومعاقبة االت

 2000نوفمبر 15لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

جار باألشخاص واستغال3
ّ
 . 1949ل دعارة الغبر لسنة   اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحظر االت
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األمن اإلنساني كمقاربة للحماية والتمكين في ظل بروز متغير التهديدات 

 األمنية وعولمة األزمات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة

 

Human security as an approach to protection and 

empowerment in light of the emergence of changing security 

threats and the globalization of international crises in the 

post-cold war period. 
 

والد ضيافأحسان   
  القانونية البيئيةمخبر الدراسات طالب دك توراه                                                                   

 قالمة 1945ماي  8جامعة                                                                                                  
ouleddiaf.hacene@univ-guelma.dz  

 
 ملخص: 

ي أصبحت عىل 
ي عالم ما بعد الحرب الباردة تهديدات أمنية جديدة، والت 

 
ة لقد برزت ف عالقة مباشر

ي أدت إىل 
ا عىل حياته وكينونته ووجوده، خاصة مع إفرازات العولمة الت  باإلنسان وشكلت تهديدا مباشر

ي تهتم بشؤون 
عولمة األزمات الدولية، وهو ما أدى إىل بروز العديد من الرؤى والمبادرات والمقاربات الت 

اتيجية ل ي كإست 
، أصبحت اإلنسان، عىل غرار مقاربة األمن اإلنسان  ي عالم معولم ومتغتر

 
لحماية والتمكير  ف

ي 
فيه حياة اإلنسان عىل المحك، وعليه نطرح اإلشكالية التالية: إىل أي مدى ساهمت مقاربة األمن اإلنسان 

ي فرضتها تحوالت ما بعد الحرب الباردة ؟
ات الجديدة الت  ي ظل المتغتر

 
ي حماية وتمكير  اإلنسان ف

 
 ف

تر الفرضية التالية: اإلنسان بحاجة إىل األمن عىل حياته فكلما تعرض للخطر ولإلجابة عن اإلشكالية نخت

ي  والتهديد كلما كان بحاجة ماسة إىل األمن. 
وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن مقاربة األمن اإلنسان 

اتيجية هامة لحماية وتمكير  اإلنسان، لكنها تتطلب تضافر جهود الجميع وبحاجة إىل توحيد 
الرؤى إست 

ي دراساتنا عىل  والتفعيل عتر آليات معينة عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 
 
وقد إعتمدنا ف

ي ومنهج تحليل المضمون
ي والقانون 

ي والمنهج الوصف 
 .المنهج التاريخ 

، التهديدات األمنية الجديدة، العولمة، األزمات الدولية. : الكلمات المفتاحية ي
 األمن اإلنسان 

Abstract  :  
New security threats have emerged in the post-Cold War world that have become directly 

related to the human being and have posed a direct threat to his life, his being and his 
existence, especially with the secretions of globalization that led to the globalization of 
international crises, which led to the emergence of many visions, initiatives and approaches 
concerned with human affairs. Similar to the human security approach as a strategy for 
protection and empowerment in a globalized and changing world in which human life is at 
stake, and therefore we raise the following problem: To what extent did the human security 
approach contribute to protecting and empowering people in light of the new changes 
imposed by the post-Cold War transformations? 

 To answer the problem, we test the following hypothesis: A person needs security for his 
life, so the more he is exposed to danger and threat, the more he is in urgent need of security. 

The study concluded that the human security approach is an important strategy for 
protecting and empowering the human being, but it requires concerted efforts by everyone 
and needs to unify visions and activate through certain mechanisms at the national, regional 
and international levels. 
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We have relied in our studies on the historical method, the descriptive and legal approach, 
and the content analysis approach. 

Key words: human security, new security threats, globalization, international crises. 

 مقدمة: 

ي البت  ا
 
لسياسية لقد عرفت نهاية الحرب الباردة تحوالت جيوسياسية، أدت إىل تغيتر ف

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدول والجماعات واألفراد، خاصة مع بروز العولمة كظاهرة عتر 
 قومية، مما أدى باالنتقال من الشؤون السياسية الدولية إىل شؤون السياسية العالمية. 

ة ما بعد  ي فت 
 
لقد أضحت التهديدات األمنية الجديدة واألزمات الدولية، خاصة مع بروز العولمة ف

ة، ما أثر عىل كيانه ووجوده و  الحرب الباردة، تشكل تهديدا فعليا عىل أمن ووجود اإلنسان بصورة مباشر
، من إيجاد وآليات ومقاربات جديدة، من أجل مجاراة هذ ي باتت حتم عىل المجتمع الدوىلي

ات الت  ه المتغتر
ي عىل نطاق واسع، وهو ما جعل أمن اإلنسان عىل المحك.     تهدد الكيان البشر

 وعليه نطرح اإلشكالية التالية: 
ي 
ات الجديدة الت  ي ظل المتغتر

 
ي حماية وتمكير  اإلنسان ف

 
ي ف

إىل أي مدى ساهمت مقاربة األمن اإلنسان 
 فرضتها تحوالت ما بعد الحرب الباردة؟

: أما ا  ألسئلة الفرعية فنصوغها عىل الشكل التاىلي
؟ - ي

 ما مفهوم األمن اإلنسان 
 فيما تتمثل التهديدات األمنية الجديدة؟ -
 ما مفهوم األزمات الدولية؟ -
 وإىل أي مدى ساهمت عولمة األزمات الدولية من التأثتر عىل أمن اإلنسان؟ -
ات الجديدة؟ما هي أهم المقاربات واآلليات لحماية وتمكير   - ي ظل التحوالت والمتغتر

 
 اإلنسان ف
 ولإلجابة عن هذه التساؤالت نختتر الفرضية التالية: 

 اإلنسان بحاجة إىل األمن عىل حياته فكلما تعرض للخطر والتهديد كلما كان بحاجة ماسة إىل األمن.  -
ي دراستنا عىل بعض المناهج، بصفتها مناهج مناسبة لمثل هذه ا

 
لدراسة، عىل غرار ولقد اعتمدنا ف

ي ومنهج تحليل المضمون. 
ي والمنهج الوصف 

ي والقانون 
 المنهج التاريخ 

 : ي
 
 وتتجىل أهمية الدراسة ف

ي ظل عولمة األزمات الدولية، مما استدىع  -
 
الوقوف عىل التهديدات األمنية الجديدة ، خاصة ف

 استحداث مقاربات وآليات جديدة للحفاظ عىل كرامة وأمن اإلنسان. 
: أما ال ي

 
 هدف من الدراسة فيتمثل ف

ي حماية وتمكير  اإلنسان من التمتع بحقوقه وحرياته  -
 
ي ف

الوقوف عىل مدى فاعلية مقاربة األمن اإلنسان 
ات الجديدة.  ي ظل المتغتر

 
 ف

 : المحور األول: اإلطار المفاهيمي والتأصيلي للدراسة
ي هي بحاجة 

ي الدراسة، والت 
 
 إىل إبراز مفهومها واإلحاطة بمعانيها. توجد العديد من المفاهيم المركزية ف

ي 
 
 : أوال: مفهوم األمن اإلنساب

1-  : ي
 
 األمن اإلنساب

ي أنه: "أمن اإلنسان من الخوف، القهر، العنف، التهميش(، والحاجة 
من التعريفات لألمن اإلنسان 

") خاللها دمج ، وبالتاىلي فهو محاولة خلق ديناميكية يتمكن من 1)الحرمان وعدم التمكير  االجتماىعي
ي سلم األولويات واإلهتمامات، خاصة ما يتعلق بالمشاري    ع التنموية والسياسية. 

 
 2اإلنسان ف

" : ي
" عىل أنه: "حماية الجوهر Human Security commissionوتعرفه لجنة األمن اإلنسان 

ي اإلنسان لذاته". 
 3الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات اإلنسان وتحقيف 
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ي تقريرها عام  وبالنسبة
 
عن مسؤولية الحماية أن األمن  2001للجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول ف

ام كرامتهم  : "أمن اإلنسان أي سالمتهم البدنية ورفاهيتهم االقتصادية واالجتماعية واحت  ي
ي يعت 

اإلنسان 
 . 4وقدرهم كبشر وحماية حقوق اإلنسان المملوكة لهم وحرياتهم األساسية

: أبعاد األ -2 ي
 
 من اإلنساب

ي مجموعة من األبعاد: 
 يتضمن األمن اإلنسان 

ي ضمان الحد األدن  من المدخول لكل فرد.  األمن االقتصادي:  -
 
 يتمثل ف

-  : ي
 
ي ضمان الغذاء لكل فرد.  األمن الغذاب

 
 ويتمثل ف

-  : ي توفتر الحماية والرعاية الصحية من األمراض واألوبئة والوقاية منها.  األمن الصحي
 
 ويتمثل ف

-  : ي
ي حماية اإلنسان من الكوارث الطبيعية والحفاظ عىل البيئة من مختلف األخطار.  األمن البيئ 

 
 ويتمثل ف

ي حماية اإلنسان من العنف المادي، سواء من طرف الدول أو الفوا األمن الفردي:  -
 
عل عتر ويتمثل ف

ها.   الدولية وغتر
-  : ي  األمن المجتمعي

 
ي العالقات االجتماعية، والوقاية من العنف العرف

 
ويقوم عىل ضمان االستمرار ف

 . ي
 والطائف 

-  : ي حقوق اإلنسان األمن السياسي
 
ي كنف مجتمع يضمن ويرف

 
 . 5الذي يضمن لإلنسان العيش الكريم ف

 ثانيا: مفهوم التهديدات األمنية الجديدة: 

د، يهدد، تهديدا، وهو ناتج عن إلحاق األذى  
ّ
يعرف التهديد لغة عىل أنه: "من الفعل هد

ر".   6والض 
ية إىل " ي اللغة االنجلتر 

 
ي حير  يشتر المعت  اللغوي للتهديد ف

 
ي اللغة الفرنسية Threatف

 
"، أما ف

ي اللغة الالتينية "Menàceفيشتر إىل الخطر "
 
اموس وبست  " ومعناه الدفع، ووفقا لقTrudere" ف

هيب" ي االنتقام أو الت 
 
 7فالتهديد هو:" تضي    ح أو تعبتر عن نية إليذاء أو تدمتر أو معاقبة ف

، وبحسب معجم " ي الدراسات األمنية يستخدم التهديد كمصطلح سياسي
 
" Le Petit Roberوف

ي يرسم بها الرعب عىل وجه شخص ما مع وجود النية لجعله يخشر 
ي فيشتر إىل: "الطريقة الت 

األزمة الت 
 8أراد إلحاقها به". 

  :ي والمفاهيم المشابهة له
 التهديد األمئ 

 : Challengeالتحدي  -1
ية "   ي اللغة االنجلتر 

 
ي األلمانية "Challengeالتحدي ف

 
" وبالفرنسية Herausforderug"وف

"defi ." 
ء صعب يجب اختباره ويحتاج   ي

ية إىل أنه التحدي يعتر عن سر إىل القوة وتشتر القواميس االنجلتر 
 والمهارة وهو أيضا دعوة للمنافسة والمواجهة. 

 : Riskالخطر  -2
ي كتابه مجتمع األخطار "Ulrich Beckوبحسب " 

 
" أن الخطر عبارة La Société du risque" ف

ية، لكنه يوشك أن يحدث فعال يمكن احتواءه إن لم  ر يهدد أمن األفراد والبنية والجماعات البشر عن ض 
ات العولمة يتفاقم، كما  ي وتزايد تأثتر يعتتر أن األخطار قد استفحلت وتنوعت خاصة مع التطور التكنولوجر

 . 9وأصبحت تتمتر  بشعة االنتشار من منطقة إىل أخرى
 ثالثا: مفهوم األزمات الدولية: 

ي الذي تظهر فيه نزاعات ترتفع إىل الحد Corell Bellيعرفها "كورال بيل" " 
" بأنها: "المجال الزمت 

 . 10لذي تهدد فيه بتغيتر طبيعة العالقات القائمة"ا
" فيعرف بأنها: "مجموعة أحداث تكشف عن نفسها بشعة Orun Youngأما "أوران يونك" " 

ا من نظم الفرعية بصورة أساسية  ي ظل النظام الدوىلي أو أيًّ
 
ي توازن القوى القائمة ف

 
محدثة بذلك إخالال ف

ي الدرجات االعتيادية
 
 . 11مع زيادة احتمال تصعيد الموقف إىل درجة العنف داخله" وبدرجة تفوق ف
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 " ي
ي كمية ونوعية أو شدة تفاعلية األمم"Cal Holstiويعرفها كال هولست 

 
 . 12" بأنها: "تغيتر مهم ف

" أن: "األزمة الدولية هي أزمات النظام KenethBoulDingويرى "كينيث بولدنيغ " 
"  . 13السياسي
تصعيد حاد للفعل " عىل أن األزمة الدولية عبارة عن Robert Northويشتر "روبرت نورث " 

ورد الفعل، تؤدي إىل إذكاء درجة التهديد واالكراه، عىل اعتبار أن األزمات غالبا ما تسبق الحروب، لكن ال 
 . 14تؤدي كلها إىل الحروب عىل غرار الحرب الباردة

يف مجمع سلوك األزمة الدولية ومن أبرز وأهم التعاريف لألزمة الدولية، نورد تعر  
International crisis Behavior  :  والذي يكاد يكون شامال ودقيقا وقد عرفها عىل النحو التاىلي

، تتسم بخصائص  ي البيئة الخارجية أو الداخلية للقرار السياسي
 
"األزمة الدولية موقف ناجم عن تغيتر ف

ي 
 
ي تصور السلطة السياسية العليا، ويتمثل ف

 
 تهديد قيم المجتمع األساسية، يواكبه أو يعقبه رئيسية ف

 . 15ترجيح المواجهة العسكرية، مع اإلدراك الكامل بأنه يوجد توقيت محدد للرد عىل ذلك التهديد"
ي عالم ما بعد الحرب الباردة

 
: التهديدات األمنية وعولمة األزمات الدولية ف ي

 
 : المحور الثاب

وز تهديدات أمنية جديدة وغتر محدودة المعالم،فعالم اليوم لقد أدت نهاية الحرب الباردة إىل بر  
ي قسم 

 
يطانية واألستاذ ف ات شيعة، وهو ما أدى "بكير  بوث " منظر العالقات الدولية التر يتسم بتغتر

ستويث " " إىل القول نحن نعيش "عض عالمات االستفهام"، Ken Boothالسياسة الدولية بجامعة ابتر
ر هذا الحكم  ". والذي يتر ي بعده العالمي

 
 بقوله: "التنامي المقلق ل : الالأمن ف

اطورية   : "امتر وبناء عىل ما تقدم فإن حالة: "الالنظامالعالمي الجديد" أو بتعبتر سمتر أمير 
" أو "حالة الفوض  المعمقة"، جعلت العالم كله خاضعا لمنطق توزي    ع المخاطر ،ويمكن اجماال 16الفوض 

ز تلك التحوالت  : أن نتر  للبيئة الدولية فيما يىلي
 ظهور فواعل دولية جديدة:  -أ

ي أفرزتها لنهاية الحرب الباردة إىل بروز فواعل ما فوق دوالتية وما تحت  
لقد أدت التحوالت الت 

كات متعددة الجنسيات  ي تتعلق بالمنظمات الدولية، عىل غرار األمم المتحدة أو شر
دوالتية، سواء تلك الت 
ي والحركات المسلحةأو فعاليات المجتم

 . ع المدن 
ي طبيعة الرصاعات:  -ب

 
 التحول ف

اعات الداخلية حيث   لقد أدت نهاية الحرب الباردة إىل بروز تهديدات أمنية جديدة، عىل غرار الت  
ة الممتدة ما بير  

دولة،  45نزاعا داخل  57شهد العالم  2002-1930تشتر اإلحصائيات أنه خالل الفت 
اعات أن  ويشتر دليل التنمية ية، أنه يوجد من بير  تلك الت   ي من نزاعات داخلية.  16البشر

 17منها تعان 
ي الوسائل واألدوات:  -ج

 
 التحول ف

لقد أدت الثورة التكنولوجية إىل تطور وسائل االتصال واإلعالم عىل نطاق واسع، مما أدى الحديث 
ي ظل

 
ي السابق خاصة ف

 
 18العولمة.  عن إدارة األزمات بشكل مختلف عما كان عليه ف

ايد التهديدات األمنية بعد نهاية الحرب الباردة، وجب عىل األمم المتحدة مواجهة هذه  ونظرا لت  
التهديدات األمنية، وجعلها تعلب دوًرا فعاال عتر التعاون بير  أجهزتها الرئيسية لمواجهة هذه 

 .19التهديدات
ي قام بها ومن أبرز الدراسات الحديثة حول موضوع التهديدات األمنية  

الجديدة، تلك الدراسة الت 
ي بشكل تصاعدي  5المركز الفلندي للدراسات الروسية واألوروبية، حيث أنه حدد 

أنواع من التهديدات تأن 
 :  عىل النحو التاىلي

مثل تعرض األفراد إىل التهديدات عىل غرار الجرائم  : Individual Threatsالتهديدات الفردية:  -
ها.   واألمراض واألوبئة وغتر

مثل اتساع رقعة الضحايا لتشمل قطاعات واسعة  : Threats Cammuntyالتهديدات المجتمعية:  -
 داخل المجتمع الواحد عىل غرار انتشار األوبئة والمشكالت داخل الدولة. 
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.  : Coross-Border Threatsتهديدات عابرة للحدود:  - عية والالجئير   مثل مشكالت الهجرة غتر الشر
ي عدة  : Creeping Crisesاألزمات الزاحفة:  -

 
اتساع نطاق الخطر ليصبح أزمة إقليمية تهدد األفراد ف

 دول عىل غرار انتشار األوبئة المعدية القاتلة. 
ة إىل نكبات تصاحبها خسائر وتحول األزمات الزاحف : PolentialCatastropesالكوارث المحتملة:  -

ها ى وغتر  . 20فادحة تمتد إىل عدة مناطق وأقاليم، عىل غرار األعاصتر والكوارث والمشكالت البيئية الكتر
ي كمقاربة للحماية والتمكي   

 
 : المحور الثالث: األمن اإلنساب

ي 
 
 أوال: مقاربة األمن اإلنساب

ي عىل حماية وصون كرامة  
ي التنمية االقتصادية يرتكز مفهوم األمن اإلنسان 

اإلنسان، عتر تحقيف 
ي 
 
المستدامة، وصون حقوق اإلنسان وحرياته والحكم الراشد والمساواة االجتماعية وسيادة القانون، وف

ي أنان" عام 
 
ء وحت  1999هذا السياق ضح األمير  السابق "كوف ي

ي هو مركز كل سر
: "إن الكائن اإلنسان 

جل حماية الفرد، والذي يعد سبب وجود الدولة وليس العكس، تصور السيادة الوطنية فهو منشأ من أ
 . 21وإنما من غتر المقبول رؤية حكومات تسلب حقوق مواطنيها تحت حجة السيادة"

اتيجيتير  هامتير  هما:  
ي عىل إست 

 ولتحقيق ذلك يقوم األمن اإلنسان 
اتيجية الحماية: -1  استر

اتيجية تقوم عىل حماية ووقاية اإلنسان  من كافة المخاطر، وتتطلب جهودا متناسقة  وهي إست 
 لتطوير معايتر وإجراءات لمعالجة المخاوف، وفق منهجية مقصودة وهادفة. 

2- : اتيجية التمكي    إستر
ي صنع القرار، ليكون  

 
ي مساعدة الناس عىل تطوير قدراتهم، عىل أن يصبحوا مشاركير  ف

 
وتتمثل ف

ي مكمل ألول الدولة، وينهض بال
ا لحقوق اإلنساناألمن اإلنسان 

ً
 . 22تنمية اإلنسانية ومعزز

ي من منظور النقديي   ومدرسة كوبنهاغن: 
 
 ثانيا: األمن اإلنساب

ي يعتمد عىل مصطلحير  هامير  هما: التحرر واإلنعتاق وهو  
بالنسبة للنقديير  فإن األمن اإلنسان 

، حيث يعرفه "كير  بوث" بأنه: "كخطاب للسياسة يسىع االنعتاق إىل  حماية الناس من بناء اجتماىعي
ي تحد من تنفيذهم لما اختاروه بحرية التوافق مع حرية اآلخرين، إنه يمنحنا إطارا ثالثيا 

الجور والقيود الت 
ي للمعرفة، نظرية لتطور المجتمع وممارسة لمقاومة الظلم فاالنعتاق ]إذا[ هو 

للسياسة كمرس فلسف 
 .  23فلسفة ونظرية سياسية الكتشاف اإلنسانية"

بالنسبة ل "باري بوزان" فإن  د عملت مدرسة كوبنهاغن عىل توسيع وتعميق مفهوم األمن،ولق 
 . 24األمن هو: "العمل عىل التحرر من التهديد"

" ويفر فقد حددوا خمس قطاعات   ي كتاب األمن: "إطار جديد للتحليل" ل "باري بوزان" و"أوىلي
 
وف

، األمن اإل :األمن العسكري، األمن السياسي ي لألمن وهي
، األمن البيت   . 25قتصادي، االمن المجتمىعي

ي 
 
 ثالثا: الرؤية الكندية لألمن اإلنساب

اعات   كتر  عىل حماية األفراد أثناء الت  
، من خالل الت  ي

ترتكز الرؤية الكندية لمفهوم األمن اإلنسان 
كتر  عىل األبعاد االقتصادية واالجتماعية للمفهوم. 

 المسلمة والحروب دون الت 
ي ويعد "لويدأكس 

" وزير الخارجية الكندي األسبق من أبرز المدافعير  عن LiodAxworthyورن 
ي هو: "طريقة بديلة لرؤية العالم، تجعل األفراد محور االهتمام 

هذا المفهوم، إذ يعتتر بأن األمن اإلنسان 
ي والحكومات، وذلك من خالل االعتماد عىل اإلجراءات الوقائي

كتر  فقط عىل أمن األراض 
ة بدال من الت 

 . 26بغية التقليل األخطار"
ي أطلقت مبادرة لعام  

، تم بموجبها "إنشاء شبكة األمن 1999ونظرا الهتمام كندا باألمن اإلنسان 
"، وتضم هذه الشبكة  ي

وي    ج، األردن، سويشا،  13اإلنسان  دولة من مختلف مناطق العالم، وهي )كندا، الت 
 ، ، الشيىلي  سلوفينيا، ايرلندا، اليونان وجنوب إفريقيا(. تايالند، النمسا، هولندا، ماىلي
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ي تقع عىل عاتق الدول، وأن المجتمع الدوىلي ال 
 
ام أخالف ي الت  

بالنسبة لكندا فإن التدخل اإلنسان 
اعات أوال، ومن ثم يتدخل لوقف  بد أن يتحرك بشكل جماىعي من خالل هيئة األمم المتحدة ليمنع الت  

ي حالة اندالعها. 
 
اعات ف  27الت  

ي  رابعا: 
 
 الرؤية اليابانية لمفهوم األمن اإلنساب

ابا شامال للمفهوم، من   فاليابان تركز عىل البعد التنموي للمفهوم، بالرغم من أن اليابان تتبت  اقت 
ي  ي تحركها الخارجر

 
كتر  عىل كافة أبعاده االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إال أن اليابان ركزت ف

حيث الت 
 التنموي. عىل البعد االقتصادي و 

ي للمفهوم عىل: "تحقيق التحرر من الحاجة والتحرر من الخوف" 
، 28ويقوم التعريف اليابان 

وبالتاىلي فهو يتمحور حول حماية اإلنسان من كافة ما يهدد حياته وبقائه وكل ما يهدد كرامته، ومن ذلك 
ير  والفقر وانتشار التهديدات البيئية وانتهاكات حقوق اإلنسان والجريمة المنظمة وقضايا الالجئ

ها.    المخدرات واألمراض المعدية وغتر
ي اليابان، إىل رئيس الوزراء األسبق، وذلك عام  

 
ي ف

 1998وتعود بداية طرح مفهوم األمن اإلنسان 
ي كالمه حول 

 
يا وسنغافورة، ومما ورد ف ي بعض الدول اآلسيوية، وهي تايالندا ومالتر 

 
أثناء قيامه بجولة ف

" : ي
ي القرن األمن اإلنسان 

 
ي ف ي تهدد البناء البشر

ي ظل المخاطر الت 
 
اب  21إنه ف ي اقت 

فإن هناك حاجة لتبت 
 . 29إىل قرن يجعل من اإلنسان محور االهتمام" 21جديد يتحول معه القرن 

ي وبموجب المادة  
اعات كما  9كما أن الدستور اليابان  من الدستور يمنع استخدام القوة لحل الت  

ي أن اليابان ترفض فكرة ا
 . 30لتدخل باستخدام القوة لتحقيق األمن اإلنسان 

ي   خامسا: رؤية االتحاد األوروب 
، من خالل   ي

ي فقد طرح رؤية معدلة لمفهوم التدخل الدوىلي اإلنسان  أما بالنسبة لالتحاد األورونر
ي المساهمة خلق عالم أكت  أمنا

 
، ف ي إعالن عن وجود مسؤولية تاريخية لالتحاد األورونر

31 . 
ي ديسمتر  

 
اتيجية األمنية األوروبية  2003عام وف ي عىل اإلست   Europeanوافق المجلس األورونر

Security Stratege The ي تحقيق
 
ي دوًرا ف ورة أن يلعب االتحاد األورونر كز باألساس حول ض  ي تت 

"، والت 
 .  األمن العالمي

ي تواجهها دول اال  
اتيجية خمسة أنماط من المخاطر األمنية، الت  تحاد وقد حددت اإلست 

ي انتشار اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والضاعات اإلقليمية والدول 
 
ي تتمثل ف

، والت  ي األورونر
 الفاشلة والجريمة المنظمة. 

  ، ي  من دول االتحاد األورونر
اء والسياسيير  ومن أجل بلورة هذا الدور تم تشكيل لجنة من الختر

اتيجية أ ي وضعت تقريرا لها بعنوان: "إست 
"، وهو التقرير الذي قدمه والت  ي

وروبية لتحقيق األمن اإلنسان 
ي سبتمتر عام 

 
ي ف ه  2004"خافيتر سوالنا" مفوض السياسية األمنية الخارجية لالتحاد األورونر وتم نشر

 . 200532بصورته النهائية ماي عام 
 خاتمة: 
ة ما   ي فت 

 
بعد الحرب الباردة لقد ساهمت التهديدات األمنية الجديدة، وعولمة األزمات الدولية ف

ة باإلنسان، وأمام هذا الوضع كان لزاما عىل المجتمع  ي كانت عىل عالقة مباشر
عن تحوالت عميقة والت 

ي سياسات ومبادرات ومقاربات من أجل حماية وتمكير  اإلنسان. 
 الدوىلي وخاصة األمم المتحدة، من تبت 

اتيجية هامة لحماية وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها، أن مقاربة األمن اإلن  ي إست 
سان 

ي الوقت نفسه تتطلب تضافر جهود الجميع، وبحاجة إىل توحيد الرؤى والتفعيل 
 
وتمكير  اإلنسان، لكنها ف

 عتر آليات معينة عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 
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 الهوامش: 

1-  ، ي محمد الهادي شنير 
 
اتيجية. تحوالت مفهوم األمن اإلنساب  ، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالست 

 د. 44سا و 7، 02/11/2020، تاري    خ االطالع: https://www.politics-dz.comالرابط: 
 المرجع نفسه -2
3-  ، ي ي القانون الدولي العامخولة مخي الدين يوسف وأمل يازجر

 
ي وأبعاده ف

 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم األمن اإلنساب

 2012(، 550 -523،  ص ص )2، العدد 28االقتصادية والقانونية، المجلد 
 المرجع نفسه.  -4
ي ومفارقات العولمةمحند برقوق،  -5

 
، تم االطالع: hurian.com، شؤون أمنية وعسكرية،عىل الرابط: األمن اإلنساب

 د. 15سا و14، 03/11/2020
: التهديدات األمنيةالموسوعة السياسية، -6 ، تاري    خ :encyclopidia.org-political//https،  عىل الرابط التاىلي

 د. 40سا و19، 02/11/2020االطالع: 
 المرجع نفسه.  -7
 المرجع نفسه.  -8
اتيجية، مقاربة معرفية حول التهديدات األمنية الجديدةعادل جارش،  -9 ي للدراسات االست  ، المركز الديمقراطي العرنر

 د.ص. 2017فيفري   1،21والقانونية، العدداالقتصادية والسياسية، ، مجلة العلوم السياسية 
ي و مت  رمضان بو بكر المطردي،  -10 ي المغرنر ي العالقات الدوليةطارق صالح عبد النتر

 
، المكتب إدارة األزمات الدولية ف

ي الحديث، االسكندرية، مض،   . 19، ص 2010العرنر
 مرجع نفسه. -11
 00ساو11،  11/05/2020، تاري    خ االطالع: ictionaryencyclopédia.org/ d -Politicalالموسوعة السياسية:  -12

 د. 
 مرجع نفسه.  -13
14-  ، اتيجية المواجهة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةعىلي هلهول الرويىلي ، كلية العلوم إدارةاألزمات االستر

اتيجية، السعودية،   . 10، ص 2012االست 
ي عالقة التأثت  المتبادل بي   إدارة األزمات  األزمة الدولية والنظام الدولي خليل عرنوس سليمان،  -15

 
دراسة ف

اتيجية الدولية وهيكل النظام الدولي 
ي لألبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، االستر ، ص 2011، المركز العرنر
09 . 

16-  ، ي
 
ي وعماد عبد خضتر الزرف ي بهاء عدنان السعتر

اض  جامعة بابل ، مجلة انتقال التهديدات من الواقع إل العالم االفتر
 . 2019(، 487 -452، ص ص )54، العدد 27للعلوم اإلنسانية، المجلد 

ي األمريكي خالد معمري ،  -17
ي الخطاب األمئ 

 
ي الدراسات األمنية ما بعد الحرب الباردة: دراسة ف

 
 11بعد  التنظت  ف

ي العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،، سبتمت  
 
كلية الحقوق والعلوم   مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستتر ف

 . 40، ص 2007/2008السياسية،جامعة باتنة، 
 المرجع نفسه.  -18
، 2008دار الخلدونية للنشر والتوزي    ع،  ، قانون المنظمات الدولية، منظمة األمم المتحدة نموذجا،محمد سعادي -19

 . 258الجزائر، ص 
ي الحاجة العالمية لتطبيق الهندسة األمنيإدريس عطية بن الطيب،  -20

 
ة المستدامة: التوجه نحو ما بعدالنظرية ف

 2020(، 28 -15، المجلة العربية للدراسات األمنية،  ص ص)الدراسات األمنية الجديدة
ي مفهوم األمن من أمن الرسائل إل أمن األهدافجمال منض،  -21

 
، دفاتر القانون والسياسة ، جامعة قاصدي تحوالت ف

 . 2009، د.ص، 01مرباح ورقلة، العدد
ي المفاهيمعادل عبد الحمزة ثجيل،  -22

 
ي دراسة ف

 
، مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد، العدد األمن القومي واألمن اإلنساب

 . 2016(،375 -325، ص ص)51
23-  ، ي

اتيجية، مفهوم األمن ومنظورات ما بعد الوضعيةتوفيق بوست  مارس  12، المعهد المضي للدراسات، دراسة است 
 . 16، ص2019

24-  ، ي
، المعهد المضي للدراسات، دراسات مدرسة كوبنهاغن نحو توسيع وتعميق مفهوم األمنتوفيق بوست 
اتيجية،   . 3، 2، ص ص2019مارس  22است 

ps://politicalhtt-، عىل الرابط: 07/11/2020، تاري    خ االطالع: ، نظرية األمنيةالموسوعة السياسية -25
encyclopidia.org 
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ي خديجة عرفة محمد،  -26

 
اتيجية، العدد مفهوم األمن اإلنساب ، السنة 13، المركز الدوىلي للدراسات المستقبلية واالست 

 . 31، 30، ص ص 2016)الثانية( يناير 
ي حقل نظريات العالقات الدولية إنعام عبد الكريم أبو مور،  -27

 
ي ف

رسالة درجة  "،"مقاربة معرفيةمفهوم األمن اإلنساب 
ي العلوم السياسية، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهرن غزة، 

 
 . 60، 59، ص ص، 2013الماجستتر ف

ي واالستخدامات المتناقضة للمفاهيمخديجة عرفة محمد،  -28
 
، الجزء األول، األيام الجزائرية، مفهوم األمن اإلنساب

 18/11/2020اإلطالع:  تم  https://www.djazairess.comد. ص، عىل الرابط :  ،01/08/2009تاري    خ النشر 
 د. 58و16عىل الساعة: 

 مرجع نفسه -29
 مرجع نفسه.  -30
اتيجيات التعاون الدوليةرعد قاسم صالح،  -31 ي تدعيم استر

 
، رؤية تحليلية مستقبلية، المجلة األمن الجماعي ودوره ف

 2018(، 360-329، ص ص )38-37دالسياسية والدولية عد
ي خديجة عرفة محمد،  -32

 
 . 27، 26، مرجع سابق، ص ص مفهوم األمن اإلنساب

 قائمة المراجع والمصادر: 
 الكتب: 

دار الخلدونية للنشر والتوزي    ع،  ، قانون المنظمات الدولية، منظمة األمم المتحدة نموذجا،سعادي محمد  -1
 . 2008الجزائر،

ي طارق صالح و بو بكر المطردي مت  رمضان ،  -2 ي المغرنر ي العالقات الدوليةعبد النتر
 
، المكتب إدارة األزمات الدولية ف

ي الحديث، االسكندرية، مض،   . 2010العرنر
 المجالت والدوريات: 

ي الحاجة العالمية لتطبيق الهندسة األمنية المستدامة: التوجه نحو ما بعدالنبن الطيب إدريس عطية ،  -1
 
ظرية ف

 . 2020، المجلة العربية للدراسات األمنية،الدراسات األمنية الجديدة
ي توفيق ،  -2

اتيجية، مفهوم األمن ومنظورات ما بعد الوضعيةبوست  مارس  12، المعهد المضي للدراسات، دراسة است 
2019 . 

ي توفيق ،  -3
اسات، دراسات ، المعهد المضي للدر مدرسة كوبنهاغن نحو توسيع وتعميق مفهوم األمنبوست 

اتيجية،   . 2019مارس  22است 
ي المفاهيمثجيل عادل عبد الحمزة ،  -4

 
ي دراسة ف

 
، مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد، العدد األمن القومي واألمن اإلنساب

51،2016 . 
ي للدراسات مقاربة معرفية حول التهديدات األمنية الجديدةجارش عادل ،  -5 اتيجية، ، المركز الديمقراطي العرنر االست 

 . 2017فيفري  1،21االقتصادية والسياسية، ، مجلة العلوم السياسية والقانونية، العدد
اتيجية المواجهة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةالرويىلي عىلي هلهول  -6 ، كلية العلوم إدارةاألزمات االستر

اتيجية، السعودية،   . 2012االست 
ي عماد  -7

 
ي بهاء عدنان و الزرف ي عبد خضتر  السعتر

اض  ، مجلة جامعة بابل انتقال التهديدات من الواقع إل العالم االفتر
 . 2019، 54، العدد 27للعلوم اإلنسانية، المجلد 

ي عالقة التأثت  المتبادل بي   إدارة األزمات سليمان خليل عرنوس ،  -8
 
األزمة الدولية والنظام الدولي دراسة ف

اتيجية الدولية وهيكل النظام ال ي لألبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، دولي االستر  . 2011، المركز العرنر
اتيجيات التعاون الدوليةصالح رعد قاسم ،  -9 ي تدعيم استر

 
، رؤية تحليلية مستقبلية، المجلة األمن الجماعي ودوره ف

 . 2018، 38-37السياسية والدولية عدد
ي محمد خديجة عرفة ،  -10

 
اتيجية، العدد ، المركز الدوىلي مفهوم األمن اإلنساب ، السنة 13للدراسات المستقبلية واالست 

 . 2016)الثانية( يناير 
ي مفهوم األمن من أمن الرسائل إل أمن األهدافمنض جمال ،  -11

 
، دفاتر القانون والسياسة ، جامعة قاصدي تحوالت ف

 . 2009، 01مرباحورقلة، العدد
ي أمل ،  -12 ي وأبعيوسف خولة مخي الدين و يازجر

 
ي القانون الدولي العاماألمن اإلنساب

 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم اده ف

 . 2012، 2، العدد 28االقتصادية والقانونية، المجلد 
 الرسائل: 

ي حقل نظريات العالقات الدولية "مقاربة معرفيةأبو مور إنعام عبد الكريم ،  -1
 

ي ف
"، رسالة درجة مفهوم األمن اإلنساب 

ي العلوم السياسية، كلية 
 
 . 2013اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهرن غزة، الماجستتر ف



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

22 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

                                                                                                                                                                                     

ي األمريكي بعد معمري خالد ،  -2
ي الخطاب األمئ 

 
ي الدراسات األمنية ما بعد الحرب الباردة: دراسة ف

 
 11التنظت  ف

ي العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم سبتمت  
 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستتر ف
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ي اىل األمن اإلنساب

 
 تحوالت منظورات األمن: من األمن الدوالب

 
Shifts of security perspectives : frome state security to Human security 

  
 3جامعة الجزائر -والعالقات الدولية الياس بن حته. / كلية العلوم السياسية . ط.د

benhatta.ilyes@univ-alger3.dz 
 

 
 ملخص: 

خذ من الدولة موضوعا ي يتذتتناول الورقة البحثية تحوالت مفهوم األمن من المنظور التقليدي ال

ي فرست األمن بمفهومه الضيق واقتصاره 
ي إسهامات المدرسة الواقعية الت 

 
مرجعيا لألمن وتجسد ذلك ف

ة ما بعد  ي شهدتها فت 
عىل امن الدولة من التهديد العسكري وقد تطور هذا المفهوم بسبب التحوالت الت 

ي إطار الدراسات األمنية الحرب الباردة وظهور مقاربات جديدة تحاول إعطاء األمن أ
 
بعاد أكتر اتساعا ف

 . ي واألمن المجتمعي
ي طرجت مفاهيم جديدة لألمن مثل األمن اإلنسان 

 النقدية والت 

، االمن المجتمعي -الفرد  -الدولة -األمن  الكلمات المفتاحية:  ي
 . االمن االنسان 

Abstract  : 
This article aims to highlight the shifts of security conceptualization from the traditional 

notion wich emphasise on the state as a referent object of security and the military threats , but 

after the cold war new approches apeared in security studies field named critical security studies 

with a wider  vision about security that take individuals and society as a referent object rather 

than state, and extend to other levels of threats  political , economic , enviremental , and societal. 

That lead to the emergence of new concepts as human security and societal security.  

Key words: security – state- individual – human security- societal security  

 

 مقدمة: 

ة الحربير  العالميتير  و ما 
ي فت 

 
ة ف ي العالقات الدولية حركية كبتر

 
بعدها مسايرة  عرفت حركة التنظتر ف

ي طبعت السياسة العالمية، و قد هيمن التفستر الواقعي القائم عىل القوة و المصلحة 
             للتفاعالت الت 

ي نالت 
ي الدراسات األمنية احد الميادين الت 

 
ي تفستر هذه التفاعالت. وقد كان التنظتر ف

 
و محورية الدولة ف

هيم وفق مقاربات تتخذ من الدولة وحدة مرجعية منها مفهوم اهتمام المختصير  و الباحثير  و انتجوا مفا

اتيجية ي اطار الدراسات اإلست 
 
لكن  ،األمن الذي تركز عىل المجال العسكري وفق المنظور التقليدي ف

تعرض هذا المنظور إىل انتقادات أثبتت عجزه النظري، كما أحدثت مفردات النظام العالمي الجديد هزة 

ي أبحاث علم السياس
 
ي كانت سائدة من قبل، أصبحت ف

ا من النظريات الت  ً ة والعالقات الدولية، إذ إن كثتر

وقد ظهرت نظريات ومفاهيم جديدة تتخذ  .قارصة عن تفستر العديد من الظواهر والتحديات الدولية

ي تفستر الظاهرة األمنية، و حددت 
 
من الفرد والمجتمع موضوعا مرجعيا لألمن واعتمدت منظورا شامل ف

ي و األمن الصحي أب
عادا و مستويات جديدة لم تكن مطروحة من قبل منها االمن المجتمعي و األمن اإلنسان 

 . ي
 و البيت 
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كيف انتقل انطالقا من هذا المنظور فالورقة البحثية تحاول االجابة عىل اشكالية محورية مفادها 

ي 
 
اىل المنظور الشامل الذي يتخذ الفرد موضوعا مرجعيا  مفهوم االمن من المنظور التقليدي الدوالب

ي أدت إىل هذا التحول؟
 . لالمن؟ و ما هي العوامل الت 

 تنطلق الورقة البحثية من فرضيتير  أساسيتير  هما: طرح الفرضيات: 

 ى المنظور التقليدي لألمن قد إن العجز النظري ال ي الدراسات األمنية أذي اعت 
 
حدث ثورة ف

ي الضيق إىل المفهوم الشامل  عملت عىل إخراج
مفهوم األمن من المنظور العسكري الدوالن 

 لألمن. 

  ي اصبحت تتعدى نطاق الدولة وتمس امن الفرد بدل من امن
ي طبيعة التهديدات الت 

 
ان التغتر ف

 الدول أعىط فرصة لظهور منظورات جديدة لألمن تركز عىل الفرد كوحدة للتحليل. 

   : اوال: تعريفات مفهوم األمن

ي تتمتر  بغموضها وبغياب اإلجماع بير  
ي العالقات الدولية الت 

 
يعتتر مفهوم األمن من بير  المفاهيم ف

المختصير  حول معناها، حيث عرف تحوال منذ نهاية الحرب الباردة من حيث توسيع أبعاده لتتجاوز 

 عىلي األمن االجتماعي واعتماد وحدات مرجعية، غتر الدو 
كتر 
             لة، لموضوعه  الجانب العسكري والت 

ي العملية األمنية. 
 
كتر  عىل محورية الفرد ف

 والت 

ورة توفر الدولة عىل القوة  تركز النظرة التقليدية لألمن عىل جانبه العسكري فقط، حيث ترى رص 

ي سياق 
 
ة طويلة ف ية من اجل ضمان أمنها واستقرارها، وقد ساد هذا المفهوم لفت  العسكرية المادية والبرسر

اعات. وقد عرف هذا األختر ا  
ي الغالب بعدم االستقرار والحروب والت 

 
ة  تسم ف )مفهوم األمن( تعريفات كثتر

،  أرنولد ولفرزحيث يعرفه  ي
ي ذان 

بكونه موضوعيا يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية، وبمعت 

 1فهو غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل هجوم. 

ي  آمنة فاألمة تعد   مانليب Lippmanبالنسبة لـ  
 
ي  تكن لم إذا ما حد   إىل  آمن( وضع )أي ف

 
 حالة ف

ي  رغبت ما  إذا األساسية بقيمها بالتضحية مهددة أو خطر
 
 واجهت إذا وبمقدورها الحرب، تجنب ف

ي  االنتصار خالل من قيمها تصون أن التحدي
 
 2الحرب.  تلك ف

بانه من وجهة نظر موضوعية هو عدم وجود تهديد للقيم المكتسبة، أما من  ارنولد وولفرزيعرفه 

ي عدم وجود مخاوف من تعرض هذه القيم للخطر. 
 وجهة نظر ذاتية فيعت 

ه  ي حالة األمن يكون النقاش دائر حول السعي للتحرر من التهديد، أما اذا بانه  باري بوزانويعتتر
 
" ف

ي اطار النظام الد
 
وىلي فان األمن يتعلق بقدرة الدول و المجتمعات عىل صون هويتها كان هذا النقاش ف

 .  المستقلة و تماسكها العمىلي

ي حير  يعرفه كل من  
 
عىل انه ال يمكن لألفراد و المجموعات تحقيق األمن المستقر  بوث و ويلرف

 3ذلك  إذا نظر إىل األمن عىل انه عملية تحرر. إال إذا امتنعوا عن حرمان اآلخرين منه و يتحقق 

                                                           
 . 25.(،ص2009، 1،)دار الكتاب الحديث،طالعالقات الدولية نظريةعامر مصباح، 1
 . 421ص ، 2004 لألبحاث، الخليج مركز االمارات، ،العالمية السياسة عولمة سميث، ستيف بيلس، جون 2
ي بعد نهاية الحرب الباردة دراسة حالة مجموعة  الياس بن سعدون،  3 ي المتوسط الغرب 

 
، 5+5الحوارات االمنية ف

 . 14. ص2012باتنة،  -تر غتر منشورة جامعة الحاج لخض  رسالة ماجست
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

اتها و تباين مستوياتها إال أنها تتفق مبدئيا عىل عنض  من خالل هذه التعريفات رغم اختالف متغتر

 التهديد و وجوب التحرر منه. 

( ثانيا: المقاربة التقليصية لألمن  : )نموذج األمن القومي

ي صيغته األوىل باعت
 
ي جاء استخدام األمن ف

 
باره مرادفا لحماية وبقاء الوحدة السياسية المتمثلة ف

ي مواجهة التهديدات 
 
ي تتخذها الدولة لتأمير  وجودها ف

الدولة، إذ وظفه الباحثون لوصف الجهود الت 

ة  ي الفت 
 
ي حددها  1985- 1950العسكرية للدول المنافسة. و قد ساد هذا االستخدام ف

ي الحقبة الت 
 
اي ف

ذ نشأة الدراسات و الممتدة من  David Baldwinو دافيد بالدوين   stephen Waltستيفن والت 

ة مع هيمنة نموذج "  ي منتصف الثمانينات . تزامنت هذه الفت 
 
االمنية كحقل دراسة إىل غاية نهضته ف

مركزية الدولة " الذي كان يعتتر أن الدول هي الفواعل األمنية الوحيدة، و أن بقاء و استقالل الدولة هي 

، و الذي عكس معظم الق ي مفهوم األمن القومي
 
يم األساسية موضوع التهديد . و قد تجسد هذا النموذج ف

ي ترى استقالل و بقاء الوحدة السياسية الهدف األساسي للسياسة 
الصياغات المفهومية المبكرة الت 

 4األمنية. 

يعتتر قيمة فد تزيد أو تقل حسب قدرة األمة عىل ردع أي هجوم أو هزيمته  ليبمانفاألمن حسب 

ي إطار حدوث  الحرب أو التهديد بحدوثها , و عىل الرغم من عدم 
 
، و من ثم هذه القيمة ال تعتتر إال ف

ي غياب الحرب ، فان هذا 
 
ي فيما يتعلق بماهية طبيعة القيم المعرضة لخطر التضحية ف

 
وضوحه الكاف

ة . و قد وافق التعري ي تلك الفت 
 
ا بير  الباحثير  ف  قبوال معتتر

 
  Arnold Wolfersأرنولد والفرزف الف

ة لكنه أشار إىل األبعاد الذاتية و الموضوعية لهذه القيمة  ليبمانتعريف  لألمن القومي بوصفه قيمة متغتر

ي تهدد القيم ا
ي غياب التدابتر الت 

لمكتسبة بمعت  عدم الخوف حيث اعتتر أن األمن بطريقة موضوعية يعت 

 5من تعرض هذه القيم للهجوم. 

ي (  
 
  : إسهامات المدرسة الواقعية) األمن الدوالب

ي طروحاتها عىل 
 
ي اعتمدت ف

جاءت المدرسة الواقعية كرد فعل عىل أفكار المدرسة المثالية الت 

امة تنظيم أفضل للعالقات الدور الذي يمكن أن تلعبه القواعد القانونية الدولية والمنظمات الدولية إلق

الدولية .. إال أنه رسعان ما أصيبت هذه المدرسة بانتكاسة فكرية نتيجة الفشل الذي منيت به عصبة 

ي عجزت عن ضبط سياسات سباق التسلح و الحد من طموحات بعض القوى األوروبية الساعية 
األمم الت 

هذا فضال عن عجزها عن تطبيق نظام األمن  إىل تغيتر األوضاع القائمة لصالحها كألمانيا و ايطاليا ،

  6الجماعي . 

اضات جديدة 1648ذ معاهدة واستفاليا عام برز المنظور الواقعي لألمن من ، و رغم صياغة افت 

ي العالقات الدولية حيث تنظر اىل الدولة 
 
ا ف  تأثتر

للمعادلة األمنية إال أن المدرسة الواقعية ال زالت األكتر

                                                           
4   ، ي سيد احمد قوجيىلي ي العالم العرنر

اتيجية،  تطور الدراسات االمنية و معضلة التطبيق ف  ، العدد  مجلة دراسات  است 
اتيجية ، 169:   . 10، 9.( ، ص ص 2012، )االمارات العربية : مركز االمارات للدراسات و البحوث االست 
، المرجع السابق، ص  5  . 10سيد احمد قوجيىلي
6  ، ي العالقات الدوليةعبد القادر محمد فهمي

 
وق للنرسر و التوزيــــع ، ، النظريات الجزئية و الكلية ف )االردن: دار الرسر

 . 85.(، ص2010، 1ط
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي مواجه أية عىل أنها وحدة التح
 
ليل األساسية و محور أي سياسة أمنية، و أن األولوية هي تحقيق أمنها ف

  7تهديدات عسكرية. اذ تعتتر الوسائل العسكرية وحدها الوسائل المتاحة أمامها لتحقيق أهدافها. 

ي تمتلك 
هم للظاهرة األمنية إىل فكرة أن الدولة هي الوحيدة الت  ي تفستر

 
كما يستند الواقعيون ف

عي للقوة والعنف داخل حدودها وبصالحيات قانونية عليا، األمر الذي يضمن أمن 
وسائل االحتكار الرسر

ي إطار العالقة المتبادلة الموجودة بير  المؤسسات السلطوية للدولة و المواطنير  الذين يسعون 
 
اإلفراد ف

ي فان هدف ا ي إطار هذه الدولة. أما عىل المستوى الخارجر
 
لتفاعل بير  الدولة والنظام إىل تحقيق األمن ف

الدوىلي هو تحقيق األمن من خالل تعظيم سبل الهيمنة بغرض ضمان البقاء كهدف أساسي للدولة خاصة 

ي ظل غياب سلطة مركزية عليا تحد من خطر التهديدات الخارجية. 
 
 8ف

ي قدرة الدولة عىل الحفاظ عىل بقائها واستقاللها السياسي 
 ووحدة فاألمن بالنسبة للواقعيير  يعت 

ي ظل نظام دوىلي يتمتر  بالفوض  بالنظر لعدم وجود سلطة عليا تستطيع فرض هيمنتها عىل 
 
أقاليمها ف

ي هذا اإلطار يذهب 
 
ي دراسة له عام  فريديريك شومانجميع الدول. و ف

 
ي ظل افتقاد  1933ف

 
للقول بأنه ف

ي هذا النظام ـأن تسع لضمي   أمنها اعتمادا 
 
وري لكل وحدة ف النظام الدوىلي لحكومة عالمية فانه من الض 

  9عىل قوتها الذاتية ن و ان تنظر بحذر اىل قوة الدول المجاورة. 

: يستند الفكر الواقعي إىل عدة مبادئ وأسس تعتتر محددات   لتحليل مفهوم األمن وهي

  ي العالقات الدولية، وهي الموضوع المرجعي واألساسي
 
الدولة هي الفاعل الوحدوي ف

 لألمن، وهي المصدر األعىل للسلطة الحاكمة. 

  النظام الدوىلي هو نظام فوضوي، بسبب عدم وجود سلطة مركزية قارة عىل ضبط            

 . وتنظيم العالقات التنافسية بير  الدول

  تسع الدول إىل تطوير قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وتوسيع نطاق سيطرتها أو

 التأثتر عىل اآلخرين وبالتاىلي فالحرب ال يمكن تفاديها. 

  ى ـ، والتوازن بير  بير  هذه القوى ي يوزع بها القدرات العسكرية بير  القوى الكتر
الطريقة الت 

ي النظام الدو
 
. هو الذي يحدد االستقرار ف ىلي

10 

ي من أهم روادها  الواقعية الجديدةأما 
فإنها ركزت هدفها عىل مختلف السياسات  كينيث والت   والت 

وط السالم. انطالقا من  ي من شانها أن تحد من أسباب الحرب وتحقيق رسر
الدولية خاصة تلك الت 

. و المستوى ال ي هذا معارضة  ذي تكمن ضمنه األسباب ن والمقصود بذلك الفرد، الدولة والنظام الدوىلي
 
ف

ي ترى بأن منظومة الدولية هي مجموعة الدول بقراراتها وسلوكاتها 
الية الت  واضحة لكل النظريات االخت  

ه  المتبادلة. و بالتاىلي فان مستوى التحليل يقع عىل الدولة، و هذا ما لم تستطع النظريات األخرى تفستر

ي ال والت    حسب
 
سلوك رغم تباين أنظمتها السياسية و تناقض و هو لماذا تنتهج الدول طرقا متشابهة ف

اض أن العوائق النسقية  ي أوجدت الواقعية الجديدة حال لها، و ذلك بافت 
إيديولوجياتها ؟ وهي المشكلة الت 

تحتل موقعا وسطا بير  الدول و سلوكيات سياساتها الخارجية، كما أن رواد هذا االتجاه يهدفون إىل توضيح 

                                                           
ي ظل العولمةفارس محمد العمارات،  7

 
ي ف

 
 . 19(، ص 2020، 1دار الخليج للنرسر و التوزيــــع ، ط )االردن : ،االمن االنساب

ي ظل التهديدات الدولية الجديدة جراية الصادق،  8
،  مجلة العلوم القانونية و السياسية،  تحوالت مفهوم االمن ف 

ي 08العدد، 
 22، ص 2014، جانف 

 19فارس محمد العمارات، المرجع السابق، ص 9
 22نفس المرجع، ص   10
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2021 

ي سلوك السياسات الخارجية للدول. كيف أن هذه القوى النسق
 
وهذا راجع  11ية مسؤولة عن التشابه ف

 باألساس إىل غياب سلطة عليا تضبط سلوك هذه الدول. 

ي العالقات الدولية و يقدمون بحثا تجريبيا 
 
يركز الواقعيون الجدد عىل األسباب البنيوية للضاع ف

ي توفر تنبؤات حول كيفية تض 
ف الدول انطالقا من الحالة الفوضوية عن طبيعة سياسة القوة الت 

ي تحاول فقط أن تكون آمنة عىل التضف 
ي القضايا الدولية فبنية النظام الدوىلي تجتر الدول الت 

 
المتأصلة ف

 12بعدائية اتجاه بعضها البعض. 

ان القوى  ي دور الدولة وأهمية القوة ومتر 
 
                  تتفق الواقعية الجديدة مع الواقعية الكالسيكية ف

ي مقدمتها تحقيق األمن والبقاء. 
 
ي ف

ي للدولة الت  ي تستر السلوك الخارجر
ة الت  والمصلحة القومية هذه األختر

أن النظام الدوىلي يتمتر  بالفوض  و هو الذي يحدد سلوك الفاعلير  فيه و الذين يحتلون نفس  والت   ويرى 

رمية، فكل الدول تمارس الوظائف نفسها أي ال المركز خالفا لألنظمة السياسية الداخلية الت  تحكمها اله

ي الدول األخرى. 
 
 13يوجد تقسيم العمل بسبب غياب ثقة الدولة ف

ها بأنها  ي الواقعي الجديد، الذي يعتتر
ي الفكر المت 

 
تعتتر المعضلة األمنية من أهم المفاهيم المحورية ف

( حيث تحدث االستعدادات سلسلة متصاعدة من حاالت عدم األمن تنشأ كما يراها )بوث وويلر

ي ما إذا كانت 
 
ة ف اعه من تفكتر دولة ما إزاء الحتر  

العسكرية لدولة ما شعورا بعدم االطمئنان ال يمكن انت 

ي عالم غتر مستقر، أم كانت ألغراض هجومية 
 
، أي لدعم أمنها ف  تلك االستعدادات ألغراض دفاعية ال غتر

 14لتغيتر الوضع الراهن لمصلحتها. 

ي  محصور التقليدية المقارية لدى األمن مفهوم أن نجد ما سبق من خالل 
 
 المرتبط القومي  األمن ف

، المأزق العسكرية بسبب بالقوة ي
ي  للزيادة دولة كل سعي  عن الناتج األمت 

 
ي  مصالحها لتحقيق و اتهقو ف

 
 ف

ي  وحقها المطلقة، اتهسياد إطار
 
 بالدول يدفع األمر هذا .الدولية الساحة لفوضوية نظرا للحرب اللجوء ف

ي  و الدائمة الحروب إىل
 األمن بنظام يسم ما إقامة إىل ابه دفع مما العالميتير   الحربير   تكرار كارثت 

،  .15التقليدي بالمفهوم األمن سبل ضمان إحدى كذلك يعد الذي الجماعي

 

 : ثالثا: عوامل   تحوالت مفهوم األمن

ي العالقات الدولية إبان الحرب الباردة، و عمدوا عىل 
 
لقد سيطر الواقعيون بشكل كبتر عىل حقل التنظتر ف

كتر  عىل قضايا األمن العسكري و محورية أمن الدولة 
تعريف الدراسات األمنية تعريفا ضيقا من خالل الت 

ي با
، و األمن الوطت  ي

ي التحليل األمت 
 
عتباره التصور األمثل لألمن لتكييفه باعتبارها المرجعية األساسية ف

                                                           
 . 22جراية الصادق، المرجع السابق، ص  11
، تر: محي الدين حميدي ، ) دمشق: دار الفرقد للطباعة و أساسيات العالقات الدوليةالياس، بيت  سيتش،  جونيتا  12

 28.( ، ص2016، 1النرسر و التوزيــــع ، ط
 23فارس محمد العمارات، المرجع السابق، ص 13
 نفس المرجع.   14
ي الدراسات األمنيةحمود فريدة، 15

 
ي مدخل جديد ف

 
ماجستتر غتر منشورة، جامعة الجزائر: ، رسالة األمن اإلنساب

 . 14، ص2003-2004
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ي القطبية تتصارع فيه كل من الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد 
ي ظل نظام ثنان 

 
مع التهديدات األمنية ف

 . ي
 16السوفيان 

ي شهدها العالم منذ مطلع عقد التسعينات من القرن لكن التحوالت الج
ذرية و المتالحقة الت 

ي و حت  اآلن أدت إىل
ي تصور معير  لمفهوم األمن، فإذا كان التقليديون الماض 

 ) احتدام النقاش حول تبت 

اح مراجعات سطحية  ي أو اقت 
ي / الوطت 

الواقعيون ( يسعون إىل الحفاظ عىل المفهوم الضيق لألمن الدوالن 

من  و شكلية بسيطة له ، فان تيار الدراسات األمنية النقدية يتبت  طرحا مغايرا لمفهوم و طبيعة األمن

ي . 
ي حقل الدراسات األمنية منها مفهوم األمن اإلنسان 

 
خالل مقاربة حديثة أنتجت العديد من المفاهيم ف

17 

اضات األساسية للمعادلة  ي كافة االفت 
 
ي دفعت إىل إعادة النظر ف

ات الت  وقد طرأت جملة من التغتر

 : ي العالقات الدولية، وهي عىل مستويير 
 
 األمنية ف

عىل النظر اىل    1648: لقد ارتكز التنظيم الدوىلي منذ معاهدة واستفاليا لفاعلير  تغيتر عىل مستوى ا-أ

ة عما عداها من الدول مما جعل العالقات  مجموع الدول باعتبارأن كل دولة تمثل وحدة سياسية متمتر 

اتيجية   من صور التعامل الدوىلي الرسمي أال وهما الدبلوماسية واالست 
الدولية مقتضة عىل صورتير 

 )الحرب(. 

ي وهك
 
ظل النظر إىل الدول كوحدات مستقلة ومنعزلة عن بعضها البعض واقتصار التفاعل  ذا ف

بينها عىل أضيق نطاق. كان من الميسور الفصل بير  ما يعد من الشؤون الداخلية للدول، وبير  ما هو 

، غتر أنه بمرور الزمن أخ اجع تدريجيا تحت ضغط التفاعل الدوىلي ايد فيما بير  ذت هذه الفكرة تت   
مت 

، بحيث لم يعد ينظر إىل الحدود االقليمية كحاجز أو  الدول سواء عىل المستوى الرسمي أو غتر الرسمي

ي العالقات الدولية من غتر الدول. فعىل 
 
كعائق يحول دون التفاعالت الدولية بسبب ظهور فاعلير  جدد ف

ي المستوى الدوىلي تزايد دور المنظمات الدولية و المنظمات غتر 
 الحكومية، و عىل مستوى العتر وطت 

كات المتعددة الجنسيات و كارتالت المخدرات و الجريمة المنظمة، أما عىل مستوى التحت  برزت الرسر

ي تطالب بمزيد من 
ي و خاصة األقليات و الجماعات االثنية الت 

ي فال يمكن إغفال دور المجتمع المدن 
وطت 

ذا الوضع ه Danial Bellالم االجتماع األمريكي دانييل بل الحقوق و المشاركة واالستقالل. و يخلص ع

ى و أكتر من أن تتعامل  ة: الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشكالت الكتر ي عبارته الشهتر
 
ف

  18بفاعلية مع المشكالت الصغرى. 

 الدول و تنامي دور 
 الفاعل الوحيد بحكم تنامي التداخل النفعي بير 

كما أن الدولة لم تعد لتبف 

و لكن خلق معه مصالح خاصة عتر قومية و اهتمامات و  التكنولوجيا بشكل يسهل من التفاعالت ،

الهياكل مطالب عتر وطنية ... ساعدت عىل بروز فواعل تحت وطنية و أخرى عتر وطنية، باإلضافة إىل 

المؤسساتية الدولية و الحكومية عىل المستويات الجهوية و الدولية و كذا تراجع المفهوم الواستفاىلي 

                                                           
ي ظل العولمةفارس محمد العمارات،  16

 
ي ف

 
(، ص 2020، 1دار الخليج للنرسر و التوزيــــع ، ط )االردن :  ،االمن االنساب

17 . 
 

ي مفهوم االمن من امن الوسائل اىل امن االهدافجمال منض،  17
،)  مجلة دفاتر السياسة و القانون، تحوالت ف 

ي 
 7(، ص 2009الجزائر: العدد االول، جانف 

 . 7جمال منض، المرجع السابق، ص 18
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2021 

كيبة متعددة الفواعل  ي تحولت تدريجيا اىل عولمة معقدة الت 
بفعل زيادة تنامي حركية االعتماد المتبادل الت 

 19و مركبة المحتوى . 

ي ظرف وجتر  محارصة الدولة الوطنية و يظهر من خالل هذا ان قوى العولمة قد ا
 
ستطاعت و ف

ي العالقات الدولية 
 
اجتياح جدار سيادتها ... فمن ضمن آثار العولمة هو فقدان الدول لوضعيتها المركزية ف

ة أو شبكة معقدة ذات سلطة فوق قومية  و بتعبتر آخر أصبحت الدول مجرد حلقات ضمن سلسلة كبتر

ي 
ة ما لبثت شيئا فشيئا من ، فالفواعل المختلفة هي الت  صارت تقرر السياسات االقتصادية ، هذه األختر

كات متعددة الجنسيات و المصاريف و البنوك و المؤسسات  ي شباك الرسر
 
إطارها المحىلي و القومي لتقع ف

 20االقتصادية الدولية . 

ي فواعل العالقات الدولية لم يعد من المجدي علميا و واقعيا ترك 
 
تر  االهتمام عىل مع هذا التحول ف

الدولة فقط كموضوع مرجعي لألمن . الن الدولة وسيلة لضمان أمن الفرد بضمان بقائه و تحقيق رفاهيته، 

ي أو الجماعة اإلنسانية بصورة شاملة و ال يمكن أن تكون هي وحدها المعنية باألمن .  فحماية الكائن البرسر

اتيجي  Globalات لضمان األمن العالمي الشامل ) تجعل الهدف األساسي هو البحث عن وسائل و است 

Security  ي
ي الدراسات األمنية عىل ل  Human Securityو األمن اإلنسان 

 
وع النقدي ف ذلك يركز المرسر

 . ي
اح مفهوم جديد هو األمن اإلنسان   21اقت 

 ب/ تغيتر عىل مستوى مصادر التهديد : 

ي م ي كان ان تحقيق االمن الداخىلي و الحفاظ عىل االمن الخارجر
ن الوظائف التقليدية للدولة و الت 

ينظر اليها فالسفة السياسة كمهمة مركزية للدولة ، و كان االعتقاد السائد لدى العديد من السياسيير  

الممارسير  أن الواجب األسم للدول هو توىلي هذه المهام بفاعلية . و قد ارتبط مفهوم األمن بمفهوم 

ي مجال داخىلي و دوىلي محدد و بذلك فهو يمثل المحصلة الخطر و التهديد ، فال نستطيع تعر 
 
يفه اال ف

ي هذا المجال يتمثل 
 
النهائية لمستوى و درجة التحصير  لكيان الدولة من الداخل و الخارج. اال الجديد ف

ي عض العولمة االمر الذي يفرض تطوير المهمة 
 
ي تواجه الدولة ف

ي القضايا و االشكاالت الجديدة الت 
 
ف

ي هذا المجال يمكن اإلشارة إىل بعض القضايا الجديدة و ما االمنية لل
 
دولة و تحديث أساليب أدائها. و ف

 : ي  الداخىلي و الخارجر
 تتطلبه من أدوار أمنية للدولة عىل المستويير 

ي كالجرائم االقتصادية و منها غسيل األموال، -أ
ي تهدد االمن الوطت 

التعرف عىل أنواع الجرائم الت 

 ت و الفساد االدراي . و وضع مخطط علمي و عمىلي للتعامل معها . التالعب بالبورصا

ي تهدد األمن -ب
مقاومة التطرف و اإلرهاب حيث أن ظاهرة التطرف و اإلرهاب من الظواهر الت 

، و عالج هذه الظاهرة البد من أن يجمع بير  األساليب األمنية ، االقتصادية ، االجتماعية و النفسية  ي
الوطت 

 22ساس أصبحت محاربة الفقر أحدى أدوات األمن و دعم التنمية عامال مهما . . و عىل هذا األ 

اق إقليم -ج ي لم يبف  مقتضا عىل الجوانب التقليدية، فاخت  ان الدفاع عن امن الدولة الخارجر

ة، و إنما يتم بوسائل تكنولوجية متطورة من خالل األقمار  الدولية لم يعد يتم بالوسائل العسكرية المبارسر

                                                           
ي ظل عولمة حقوق االنسان، 19

 
اتيجيةسالم برقوق، ابستمولوجية العالقات الدولية ف ، 06، العدد:  مجلة دراسات است 

ي 
 . 103ص . 2009جانف 

20   ، ي الدولية  المجلة الجزائرية للعلوم السياسية و العالقات ،تداعيات العولمة عىل سيادة الدولة الوطنيةفاروق العرنر
 . 66ص  .(،2015ديسمتر  4) الجزائر : العدد: ، 
 . 8المرجع السابق، ص جمال منض   21
 . 9نفس المرجع، ص 22
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي تدور حول ال
ها من وسائل جمع المعلومات و يتم كذلك من خالل" األساليب الذكية " الت  صناعية و غتر

اتيجية للدولة و التعرف عىل كيفية إدراك صانع القرار السياسي للواقع السياسي  تحليىلي البيانات االست 

ي إطاره داخليا و إقليميا. 
 
 الذي يعمل ف

ي الشؤون الداخلية للدول العتبارات -د
 
ي ف ز قضية التدخل األجنتر ي تتر ي مجال األمن الخارجر

 
كما انه ف

ي إرسال جيوش متعددة إنسانية، و قد أخ
 
عة اإلنسانية المسلحة المتجسدة ف ذ هذا النمط يتخذ شكل الت  

ي دول مختلفة. 
 
ام حقوق اإلنسان ف  23الجنسيات لفرض احت 

ات دافعا قويا للمهتمير  بدراسات األمن إىل البحث عن مقاربات أكتر شموال  شكلت كل هذه التغتر

اتيجية إىل ما عرف فيما بعد  ي إطار الدراسات اإلست 
 
ا، و االنتقال من دراسة األمن ف  تفستر

واستيعاب و أكتر

ي 
. بالدراسات األمنية النقدية. واستحداث مفاهيم جديدة منها األمن اإلنسان   واألمن المجتمعي

ي 
 
  : رابعا: المقاربات التوسيعية وظهور األمن اإلنساب

ذج مركزية الدولة، قدم العديد من الباحثير  مجموعة من الصياغات المفهومية لألمن خارج نمو 

كتر  التقليدي عىل الدولة 
ي يتناولها موضوع األمن ليتجاوز الت 

              حيث قاموا بتوسيع مجال القضايا الت 

مثل األفراد والمجتمع( والقطاعات االمنية غتر و القطاع العسكري نحو الفواعل األمنية غتر الدول 

العسكرية )مثل االقتصادية و المجتمعية والبيئية (. عرف هذا التحول بعملية توسيع وتعميق المفهوم 

ي انطالقا حيث أصبح يشمل مستويات وقطاعات تحليل متعددة. و يشتر معت  التوسع إىل التحر 
ك األفف 

ي 
من القطاع العسكري التقليدي إىل القطاعات األخرى: السياسية، االقتصادية، المجتمعية و البيئية الت 

ض أن تكون الحقل المجاىلي لدراسة األمن، أما التعميق فيشتر اىل التحرك العمودي انطالقا من الدولة 
يفت 

ي الشكل   Referent Object  .24من ثم األفراد كموضوعات مرجعية لأل  نزوال إىل المجتمع
 
كما هو موضح ف

 التاىلي : 

 

 25: يمثل مستويات و قطاعات تحليل االمن01شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي  الناس، الدول و الخوفبدأ الحراك التوسعي عىل الصعيد النظري بنرسر باري بوزان كتابه  

                     ناقش فيه فكرة توسيع مفهوم األمن إىل ما بعد القطاع العسكري ليشمل القطاعات السياسية 

 . ي دعا فيه إىل أن يكون هذا التوسع خارج حقلواالقتصادية و االجتماعية و البيئية و هو العمل الذ

                                                           
 . 8المرجع السابق، ص جمال منض  23
، المرجع السابق، ص  24  . 13سيد احمد قوجيىلي
 . 14نفس المرجع، ص   25

 الدولة  

 المجتمع

ن 
الم

 ا
جع

مر
ع 

ضو
مو

 )
س

( 

 القطاع العسكري

 االفراد

 البيئي المجتمعي االقتصادي السياسي

 )ع( قطاعات تحليل االمن 
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الذي  الناس، الدول والخوفبدأ الحراك التوسعي عىل الصعيد النظري بنرسر باري بوزان كتابه 

                     ناقش فيه فكرة توسيع مفهوم األمن إىل ما بعد القطاع العسكري ليشمل القطاعات السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية والبيئية وهو العمل الذي دعا فيه إىل أن يكون هذا التوسع خارج حقل 

اتيجية التقليدية. وأن يتم ضمن الحقل األوسع للدراسات األمنية.  ي وفيا  الدراسات اإلست 
إال أنه بف 

. لكن ذلك وجه إليه لفكرة مركزية الدولة باعتبارها الموضوع المرجعي لألمن بحكم فوضوية النظام الد وىلي

العديد من االنتقادات ، حيث انه بعد التسعينات كان التحدي الذي يواجه مرجعية الدولة معظمه عىل 

ي أنه من الصعب عىل 
ي و الدوىلي تعت  ي طبيعة األمن األورونر

 
ات الهائلة ف صعيد الممارسة ، فقد كانت التغتر

ي أوروبا باري بوزان االدعاء بأن الدولة كانت الموضوع الم
 
اعات العرقية ف ة الت   رجعي لألمن ، تصاعد وتتر

عية و مشكالت  ي إفريقيا ، و تزايد نسبة الهجرة غتر الرسر
 
قية و تواصل نشاطات اإلبادة المنظمة ف الرسر

ة من التهديدات  اإلدماج و الفقر ، و ارتفاع مستويات الجريمة المنظمة كلها أظهرت طبيعة جديدة و متغتر

ألمن القومي قادرا عىل التعامل مع هذا النوع من التهديدات الجديدة . وبناءا عىل هذه .لم يعد مفهوم ا

 26. األمن المجتمعي التحوالت طور باري بوزان مع وايفر فكرة 

ي 
 
ذلك المنظور التقليدي لألمن لقد ظهرت عدت اتجاهات تبنت المقاربة التوسعية لألمن منتقدة ف

ي 
ي الدولة، و عرف باتجاه الدراسات النقدية  خاصة أصحاب المدرسة الواقعية الت 

 
ركزت كل اهتمامها ف

ي حاولت تناولت عدة مستويات أخرى خارج النطاق العسكري و عنض القوة ومنها : 
 لألمن الت 

 مدرسو كوبنهاغن:  -1

ي معهد 
 
تحيل تسمية مدرسة كوبنهاغن اىل األجندة البحثية لمجموعة من الباجثير  األكاديميير  ف

ي الدانمارك، و كان أول من أطلق عليها التسمية هو  كوبنهاغن
 
ي  Bill McSweeneyألبحاث السالم ف

 
ف

و  Ole Weaver  اول وايفرو  Barry Buzan باري بوزانإشارة منه إىل اإلسهامات النظرية لكل من 

القومي مشكلة األمن :  الناس، الدول و الخوفآخرون ممن شاركهما برنامج البحث . فمنذ صدور كتاب 
ي العالقات الدولية

أصبح عمل بوزان مرجعا ال غت  عنه لدارسي األمن . و لقد حفزت الطبعة الثانية  ف 

ي 
 
ي استكشاف المشكلة األمنية إىل جانب بوزان  1991للكتاب ف

 
مجموعة الباحثير  إىل مواصلة التعمق ف

ابطة فيما بينها  ي مجملها ما عرف  أن األمر الذي أثمر عدة منشورات حول موضوع األمن مت 
 
لتشكل ف

 27بمدرسة كوبنهاغن للدراسات األمنية. 

ي تجديد الدراسات األمنية الذي ينطلق من عدم اقتناع، وكذا 
 
كانت للمفكر باري بوزان اسهاماته ف

الحاجة إىل تكييف النظرية مع حقيقة و واقع العالم المعارص، حيث مهد الطريق للدراسات النقدية 

، كون النظرة الموسعة لألمن أصبحت المناص منها، حيث أن لألمن بداية من ثما ي
نينيات القرن الماض 

فكرة بقاء الدولة لم تعد مبنية عىل تهديد الفواعل العسكرية، لكن أصبح لزاما إدماج اعتبارات أخرى 

ح  ي مفهوم األمن اقت 
 
اق هذه النظرة الضيقة ف  انباري بوز اقتصادية، سياسية، بيئية، ومجتمعية، والخت 

Barry Buzan   المحور االقتصادي ، المحور ، فكرة التوسيع وقدم خمس محاور هي : المحور السياسي

 . ي و المحور المجتمعي
 28العسكري،المحور البيت 

                                                           
 . 23، 22، المرجع السابق، ص ص، سيد احمد قوجيىلي  26
27   ، مجلة ، اسهامات مدرسة كوبنهاغن 11/09اثر خطاب االمننة عىل تطور الدراسات االمنية بعد أحداث فوزية قاسي

 . 1507، ص 2019، افريل ن 10، المجلد  1الجزائر: ، العدد العلوم القانونية و السياسية
ي مريم،  28

 
ي لمدرسة  شوف

  396778http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=، نقال عن: كوبنهاغنالتصور االمت 
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2021 

ه يخص األمن المجتمعي و بير  األمن  باري بوزانيفرق   بير  األمن الفردي ) األفراد ( الذي يعتتر

اإلنسانية داخل سياق النظام الدوىلي ، فالدراسات األمنية ال تتعلق فقط  ذي يركز عىل الجماعات الدوىلي ال

ها الجماعات اإلنسانية حقيقية و موجودة ... كما أن الدراسات  ي تعتتر
بأي تهديد  لكن تلك التهديدات الت 

 . ي
 29األمنية تتسع من القطاع العسكري إىل قطاعات أخرى : السياسي ، االقتصادي ، المجتمعي و البيت 

ي   األمن به يقصد: العسكري القطاع-1
 
ي  العسكرية التهديدات يشمل والذي الصلب مفهومه ف

 الت 

 بير   والفاعل الدولة بقاء القطاع هذا ويشغل مواطنيها وسالمة ومؤسساتها الدولة مكونات جميع تمس

 القطاع هذا يخص وبتاىلي  ,البعض بعضها اتجاه النوايا وإدراك والدفاعية الهجومية العسكرية قدراتها

 .للدولة الدفاعية والقدرات المسلح للهجوم المتفاعلير   المستويير  

عيتها الدولة ومؤسسات الحكم أنظمة استقرار مدى به يقصد: السياسي  القطاع-2 عية ورسر  ورسر
 .30إيديولوجيتها

 
 بقيم بالمساس يتعلق ما كل ويشمل داخىلي  احدها بعدين السياسي  القطاع تهديدات تأخذ
ي  الحركات وجميع الديمقراطية

 البعد أما ,ورموزها الدولة مؤسسات وتعارض وتناهض تستهدف الت 
ي  ي  الدوىلي  النظام تأثتر  بمدى فيتعلق الخارجر

 
 .31سيادية كوحدة الدولة ف

 
 النظام إىل الدول إىل اإلفراد من المرجعية الوحدات تتعد القطاع هذا مستوى عىل :االقتصادي القطاع-4

ه بمختلف العالمي  االقتصادي  الطبيعية الموارد توفتر  عىل الدول قدرة هو األول االرتباط لكن معايتر
ي  المستوى لهم يضمن بما سكانها متطلبات تلبية عىل وقدرتها

ي  الوقوع يجنبهم الذي المقبول المعيشر
 
 ف

 العالمية األسواق إىل الوصول عىل الدول قدرة بمدى يرتبط الدوىلي  المستوى عىل أما ,والبطالة الفقر
ورية والتمويالت ي  السلطة و الرفاهية من مقبولة مستويات عىل للحصول الض 

 
 .الدوىلي   النظام ف

 
ا وموضوعا قائما كيانا المجتمع يعتتر : االجتماعي  القطاع -5  واحد المجتمعي  واألمن لألمن متمتر 

ي  البحث برنامج قطاعات اهم من
 
 يطلق ما اي الهوية حول االجتماعي  األمن يتمحور األمنية الدراسات ف

ي  ( نحن ) ضمتر  معينة جماعة عىل
 
ي  الهوية لهذه موضوعيا تهديدا يكون قد والذي اآلخرين مقابل ف

 الت 
 الدينية الثقافية، واالنتماءات بالهوية متعلق األمن من النوع وهذا دينية جماعة أو اثنيه ,امة تمثل

ي  اعقد هو وبالتاىلي  والعرقية
 
ي  الهويات مع يتعامل ألنه . بوزان لباري الخمس القطاعات األمور ف

 تعتتر  الت 
ي  يقود مما سياقية بناءات وذات  ذاتية

 
ي  إىلي  األحيان اغلب ف

 يولد ما وهذا اقصائية.  عنضية سياسات تبت 
اعات هي  ومصدرها الحل عىل مستعصية ورصاعات مشاكل عدة  تحس فعندما والعرقية األمنية الت  

) بالمأزق بوزان باري يسميه ما إىل يؤدي فذلك اإلقليمي  محيطها إزاء أمن باال مجموعة  مأزق المجتمعي
ي 
( أمت  ه الذي مجتمعي  هذه إحساس نتيجة وسيكون المجتمعي  األمن غياب عن ناتج مولر يعتتر

 32والتقاليد.  العادات ,الثقافة ,اللغة,كالدين هويتها مكونات أحد بمساس المجموعة
 

                                                           
29 security policy Review ContemporaryBarry Buzan, Change and insecurity reconsidered.  

,Rothledge, September 2007. P2 
ي األبعاد والمستويات .. النظريات النقدية الجديدة المفرسة  حفيظة مكي  30

 
ي للبحوث  ،لألمندراسة ف المركز العرنر

/ / 10والدراسات األحد   acrseg.org/41405 www.نقال عن :  2019نوفمتر

 
، المرجع السابق.  31  حفيظة مكي
، المرجع السابق.  32  . حفيظة مكي
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ي  جعل ذكره سبق ما
 هو وبالتاىلي  ثابتا ليس األمن مفهوم أن عىل يؤكدون هاغن كوبن مدرسة باحتر

 لألمن مرجعي  كموضوع المجتمع ووضعوا ,اجتماعي  بناء فهو الوطنية الممارسة عتر  ويتشكل ديناميكي 

ي 
 
ي  الدولة مواجهة ف

 33للتهديد.  األساسي  المصدر تعتتر  أصبحت الت 

ي 
 تطرحها مدرسة كوبنهاغن  نجد:  و من بير  المفاهيم األمنية  الت 

  Societal securityاألمن المجتمعي : -أ

ورة تجاوز األشكال المادية للتهديدات ، و فك االرتباط التقليدي و  تزايدت األصوات المنادية بض 

ورة اعتبار األشكال األخرى من الفواعل األمنية غتر الدولة .  ي بير  مفهوم األمن و الدولة، و رص 
التعسف 

ي بعض األحيان قد ال تكون الدولة هي حامي 
ي الدولة فف 

 
ي مركزية األمن ف

 
انتقد البعض التناقض الكبتر ف

صدر التهديد . فكما يقول واين جونز" الدولة ذات السيادة المواطنير  ، بل قد تكون عىل عكس ذلك هي م

 34.. هي أحد األسباب الرئيسية النعدام األمن ، وهي جزء من المشكلة بدال من حلها . 

ي أن األمن  باري بوزانو  وايفريرى كل من 
أن األمن إذا تعلق بالدولة وحدها فقط فهذا يعت 

ي حد ذاته غتر مؤمن . فكما أن الدولة هي  المجتمعي هو امن الدولة ضد المجتمع ، كما 
 
أن المجتمع ف

ي  الموضوع المرجعي لألمن السياسي 
فان المجتمع هو الموضوع المرجعي لألمن و االقتصادي و البيت 

المجتمعي .  و من هذا المنظور فان هناك ازدواجية األمن : أمن الدولة و أمن المجتمع. حيث أن الدولة 

 35ها و المجتمع يبحث للحفاظ عىل هويته. تبحث الحفاظ عىل سيادت

ي نفس السياق
 
ورة للحفاظ عىل انسجام المجتمع ويفر يركز    ف عىل عنض الهوية و ما تشكله من رص 

، ويمكن أن تشكل الدولة فيه  األمن المجتمعي أن   حيث يرى بالحفاظ عىل الهوية واالنسجام المجتمعي

اإلقليمية  وسيلة لحفظ قيم المجتمع، ثقافته، لغته وهويته، كما أن بقاءه ال يعتمد عىل السيادة أو السالمة

ي يجب أن تتم حمايته، كما هو "قدر 
ة تمثل القيمة الت  ة للدولة، بل بقاؤه هي مسألة هوية، هذه األختر

ي ظل الظروف الـمتغيــرة والتهديدات الـمحتملة أو الفـعلية، 
 
ي طابــعه األساسي ف

 
الـمجتمع عىل االستمرار ف

ي ظل ظــروف مــقبولة للتطور لألطر التقليدية للغة، الثقافة، الـجمعيات، 
 
فهو يتعامل مـع االستدامة ف

الهوية  مجتمعات ترى أنـها مهددة من حيثالدين، الهــوية واألعـراف الوطنية ،وينشغل بالحاالت أين ال

 .36 

ي سكان الدولة بسبب اللغة ، 
 
ي تتمتر  عن باف

يتعلق األمن المجتمعي بالجماعات و المجموعات الت 

ي االجتماعي حينما يشعر المجتمع أن هويته 
الثقافة ، الدين و خاصة الهوية . و يظهر التهديد االمت 

اوح خطورة التهديد  ي خطر و تت 
 
من القمع لحرية التعبتر ، تحريم استعمال اللغة ،األسماء، اصبحت ف

ية .  ي و قتل أعضاء المجموعة البرسر
 37اللباس ، غلق المدارس أماكن العبادة ، النف 

كما يرتبط األمن المجتمعي بمفهوم مركزي آخر هو مفهوم المضلة األمنية المجتمعية /معضلة 

ذي تزخر به أدبيات الواقعيير  و يعود إىل ة األمن الاألمن المجتمعي و هو نسخة مطورة لمفهوم معضل

                                                           
 نفس المرجع.   33
، المرجع السابق، ص،  34  26سيد احمد قوجيىلي
35Jadavpur , security and Human securityState security societal .  Hawre Hassan Hama 

Journal of International Relations , SAGE Publication 2017 ; P 4 . 
ي من منظور األمن المجتمعي منيغر سناء،  36

 
، رسالة ماجستتر غتر منشورة، جامعة سطيف ، ، كلية الحقوق  التنوع الثقاف

  15، ص  2014والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 
ي التعدد االبعاد ،   37

اتيجيةرابح مرابط ، المأزق االمت  ، ص 2010، مارس  10، الجزائر : العدد مجلة دراسات است 
138 . 
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ي العودة إىل ظاهرة  جون هرتز
ين . لفهم دالالت معضلة األمن المجتمعي ينبع  ي خمسينيات القرن العرسر

 
ف

تقويض سلطة الدولة الواستفالية و تشتتها تحت تأثتر خطابير  : األول هو خطاب العولمة الذي يدعو 

ي ظل التحوالت التكنولوجية و االقتصادية و إىل التخىلي عن الدولة ألن
 
ها لم تعد تلعب دورا حاسما ف

ي هو خطاب التفكك الذي يدعو بدوره اىل التخىلي عن 
ي أضحت تفرضها العولمة، و الثان 

االجتماعية الت 

الدولة ألنها لم تعد قادرة عىل تلبية تطلعات مواطنيها الذين أصبحوا أكتر التفافا حول مرجعيات محلية 

 38قليدية كالتشكالت القبلية و الطائفية و العرقية . ت

إضافة إىل مفهوم األمن المجتمعي ، تعتتر نظرية  Securitization Theoryنظرية األمننة : -ب

ي الدراسات    األمننة
 
( من بير  أكتر اإلسهامات الفكرية أهمية لمدرسة كوبنهاغن ف ي

) أي إضفاء الطابع األمت 

ي أعمال 
 
ي تطرق فيها إىل تأثتر بنية  أول وايفراألمنية . ظهرت النظرية ألول مرة ف

مؤسس النظرية ، الت 

ي 
نامج بحتر ي قام بتطويرها الحقا كتر

ي و الت 
اك الخطاب عىل تشكيل الفعل األمت  ي الدراسات األمنية باالشت 

 
ف

ابيتا ترومر ثم باري بوزان و دي وايلد مع مجموع من الباحثير  العاملير  بالمعهد أمثال  ، التر 
 بيار لوميت 

هم.   39و اخرين غتر

خذ من األنظمة المضفية و ُحو   ويفريرى 
ُ
ل إىل العالقات الدولية، و أن هذا المفهوم) األمننة( أ

ي األ 
 
ي “مننة هي نقطة البداية ف ،و تدرس األمننة من خالل تحليل الخطاب لتقديم ”نظرية الفعل الخطانر

ء ما كتهديد وجودي. حيث يقول  ي
األمننة ليست مجرد تحركات أمنية بل تصبح من خاللها “ بوزانسر

:ماذا سيحدث إن لم نتخذ ”القضايا مؤمننة عندما يتقبلها الجمهور ،و هي تحتوي عىل احتمالير 

 40ذا سيحدث إذا قمنا بذلك؟اإلجراءات؟ما

ي يضح من خاللها فاعل ما أنه ثمة تهديد وجودي يتعرض لموضوع مرجعي 
فاألمننة هي العملية الت 

 securitizingاألمر فان ذلك سيتيح للفاعل المؤِمن Audienceما ، فإذا تقبل الجمهور المستهدف 

Actor  .ضة  41وقف العمل وفق السياسة العادية و اتباع إجراءات استثنائية استجابة لتلك األزمة المفت 

 و بالتاىلي يمكن القول أن األمننة هي ممارسة تذاتانية تحتوي عىل ثالثة مكونات أساسية هي : 

 إدعاء تهديد البقاء و تطلب إجراءات استثنائية 

 ي الفعل المستعجل
 .تبت 

 ات عىل ال  عالقات بير  الوحدات المتأثرة بانتهاك القواعد. التأثتر

،تتضمن ثالثة فواعل ي  تشكيل الفعل الخطانر
 :و األمننة حير 

 ي البقاء
 
:يرى كمهدد بشكل وجودي ويملك الحق ف  .الكيان المرجعي

 الفواعل األمنية:المكلفة بأمننة القضية و التهديد. 

 42يؤثرون عىل القرارات باسم األمن الفواعل الوظيفيون:الذين. 

                                                           
38  ، ي

ي الدراسات االمنية النقديةمحمد حمشر
ي ، مدخل اىل المدارس األوروبية ف 

 
 ، المجلة الجزائرية لالمن االنساب

 . 342. ، ص2018الجزار: العدد السادس، جويلية 
، المرجع السابق، ص،  39  27سيد احمد قوجيىلي
ي مريم، المرجع السابق.  40

 
 شوف

، المرجع السابق، ص 41  1508فوزية قاسي
ي مريم، المرجع السابق 42

 
 . شوف
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ي عىل قضية لم تكن تعتتر أمنية و عليه فاألمن حسب ه
ذا المنظور هو القدرة عىل إضفاء الطابع األمت 

ية للفواعل األمنية . و هكذا يصبح الهدف األساسي  قبل التكلم عنها ، و هو النتائج السياسية للقوة التعبتر

يــــع استعمال اإلجراءات االستثنائية.  لألمننة   43هو ترسر

ستويث)ويلز( للدراسات األمنية:   مدرسة ايت 

ي لمفهوم األمن فبالنسبة  خالفا لمدرسة كوبنهاغن فانه لدى أنصار المدرسة الويلزية تصور ايجانر

ي االنعتاق 
ي طرحها  Emancipationاألمن يعت 

ر محو  واين جونزو  كير  بوث، فحسب وجهة النظر الت 

ي ان يكون انعتاق األفراد .  
ي أن يكون األمننة كما ادع وايفرو انما ينبع 

 44الدراسات األمنية ال ينبع 

ستويث تعميق مفهوم األمن من خالل إضافة وحدات مرجعية فوق قومية وما  تحاول مدرسة ايتر

ورة توسيع مفهوم األمن ليضم التهديدات  هوركهايمرو  كير  بوثدون دوالتية، حيث يرى كل من  رص 

ي تمس أمن الدولة، فالتهديدات غتر 
ي تحد من حرية اإلنسان و إنعتاقه، وليس فقط التهديدات الت 

الت 

، خرق حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وعدم المساواة بير  الدول  ي
عسكرية مثل الفقر والتدهور البيت 

 45ها حدود الدولة وتهدد اإلنسانية جمعاء. وداخلها، هي تهديدات تتجاوز أخطار 

ستويث إىل تطوير ما اسماه  " كبديل علم أخالق عالمي بـ " بوثتسع الدراسات األمنية لمدرسة ايتر

ي ه
 
أن دراسات األمن التقليدية عبارة  واين جونزذا السياق يرى للنظرية التقليدية للعالقات الدولية. و ف

عن محاولة لتطوير فهم موجه عتر االنعتاق من أجل تنظتر و ممارسة األمن. ومن ثم فان الدراسات فان 

ي األمن من األسفل إىل 
 
الدراسات األمنية النقدية حسب هذه الخلفية تعتتر فقط البداية إلعادة التفكتر ف

ويــــج   46   إنسانية. إلنسانية أكت  األعىل من أجل الت 

ي طرحتها النظرية الواقعية، ونتيجة لذلك فإنها 
كما تهدف المدرسة إىل التحرر من الممارسات الت 

ي هذا الصدد يعرف 
 
األمن عىل انه ما  بوثتعتتر الفرد هو الموضوع المرجعي لألمن عوضا عن الدولة. وف

ي الدولة كموضوع مرجعي إيمانا منه أـن 
الدولة ال يمكنها أن توفر األمن لألفراد بل يفعله األفراد، وهنا ينف 

ي حالة توفتر األمن فان الفرد سيكون 
 
ي بعض األحيان تستعمل القوة ضد مواطنيها، وف

 
بالعكس من ذلك ف

الوسيلة عوضا أن يكون الغاية. كما أن المدرسة تنظر إىل العالم كما يجب أن يكون ال كما هو كائن من أجل 

ي استطاعته جلب األمن، وإن حدث ذلك فانه سيكون عىل انه ال السلط بوثذلك يرى 
 
ة وال النظام ف

ي حسب 
  Emancipationهو االنعتاق  بوثحساب االفراد عوضا أن يكون لصالحهم. فاألمن الحقيف 

ي غياب التهديد. 
 47الذي يعت 

 

 

                                                           
، المرجع السابق، ص،  43  28سيد احمد قوجيىلي
 نفس المرجع.  44
45  ، ي

، نقال عن : 12/03/2019، المعهد المضي للدراسات،و منظورات ما بعد الوضعية مفهوم االمنتوفيق بوست 

shorturl.at/iAHJ6 
، المرجع السابق، ص 46  . 30سيد احمد قوجيىلي
47Jadavpur , State security societal security and Human security.  Hawre Hassan Hama 

Journal of International Relations , SAGE Publication 2017 ; P 12 . 
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 مدرسة باريس للدراسات االمنية: 

ين انتشار أدبيات تركز عىل إشكاليات األمن الداخىلي          
       عرفت بدايات تسعينيات القرن العرسر

. وهي أدبيات تتناول األمن كتقنية للحكم بمعت  ممارسة  ي
طية، وتشكل الحقل األمت  وممارسات الرسر

ات المراقبة و أجهزة تحديد ا     لهوية و الفحص القبىلي       الضبط االجتماعي باستعمال التكنولوجيا ) كامتر

ي األمن 
ي / مهت 

 
ف ها( و شبكات محت  ي تتشكل من   Security Professionalsوالمراقبة عن بعد و غتر

الت 

طة و الدرك و الجمارك و حرس السجون،  وأعوان  ي كرجال الرسر ي مجاىلي األمن الداخىلي و الخارجر
 
اء ف الختر

هم ( و    البحرية و غتر
ي حقول المطارات و الموان 

 
قد حاولت هذه األدبيات إقحام الدراسات األمنية ف

معرفية غتر العالقات الدولية كالنظرية السياسية و علم اجتماع الهجرة و علم نفس اإلجرام و القانون      

طة العلمية   اء األمن الداخىلي بمختلف مجاالت اختصاصهم كالرسر ها فضال عن إقحام إسهامات ختر و غتر

ي مجملها ما و القضاة و الم
 
هم. وشكلت هذه األدبيات ف مجيات و غتر حللير  النفسيير  و مهندسي التر

 48اصطلح عليه مدرسة باريس للدراسات األمنية. 

 المرتكزة التهديدات و واالختطاف كالجريمة لألمن الدنيا المستويات عىل ركزت مدرسة باريس

 بروز ومع واالحتجاج والعنف شغب موجات ,العبور نقاط ,المنظمة كالجريمة و المجتمعي  األمن عىل

ي  العولمة
ي  النقدية االتجاهات برزت الوطنية الحدود فكرة وتالسر

 
 عدة معها وظهرت األمنية الدراسات ف

 : أهمها األفكار من العديد ممثلة,باريس مدرسة منها مدارس

 ي   و الداخىلي  األمن دمج ها العملية هذه الخارجر  األمن أنشطة توسيع بمثابة المدرسة هذه رواد يعتتر

ي  األمن عىل المحىلي  الطابع وإضفاء الداخىلي   أسلوب بتصدير الداخىلي  األمن نشاط كتوسيع الخارجر

طة طة) الدوىلي  المستوى عىل الرسر بول – العالمية الرسر  عىل المحىلي  الطابع بإضفاء والعكس (-انت 

ي  األمن ة خالل من الخارجر  العالمية.  الساحة عىل العسكرية للعملية الروتينية المتر 

 

 ي  التقليدية األمنية للدراسات الذع نقد توجيه
ي  دور أهملت الت 

هم الذين األمن ممتهت   هذه تعتتر

 والتقنيات واألجهزة الفواعل إىل -فيغو – ويشتر   األمنية للدراسات العمىلي  التمثيل بمثابة المدرسة

اتيجيات بناء بهدف والمعلومات واألرقام البيانات خالل من األمنية للحقيقة المنتجة  أمنية است 

 .49اإلكراه و القوة لفعل ممارستها إىل باإلضافة

 كما تقوم مدرسة باريس بتعديل المنظور السائد لألمن عتر ثالثة طرق : 

 بناء تصور مفاده أنه يمكن معالجة األمن باعتباره تقنية حكومية. 

ات العاب القوة  كتر  عىل تأثتر
 Power Gamesالت 

كتر  عىل أفعال الكالم، تركز مدرسة باريس عىل الممارسات. 
 50بدال من الت 

                                                           
ي ،   48

ي العالقات الدوليةمحمد حمشر
مجلة السياسة ،  مدرسة باريس للدراسات االمنية و اشكالية مستوى التحليل ف 

اتيجية، العدد:  الدولية  176، ص2018،  افريل 53،المجلد : 212،مض: مركز االهرام للدراسات االست 
، المرجع السابق.  49  حفيظة مكي
ي الهجرة و اللجوءعطية ، ادريس  50

ي المدارس األمنية األوروبية اتجاه مسألت 
، مجلة الدراسات  النقاشات النظرية ف 

اتيجية و العسكرية ي ، العدد :  اإلست   . 52(، ص  2018، سبتمتر  01، المجلد: 01، )برلير  : المركز الديمقراطي العرنر
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ي إنتاج المعرفة / الحقيقة 
 
بالنسبة لمدرسة باريس يعد مهنيو إدارة انعدام األمن العامل األساسي ف

األمنية، حيث يؤدي بروز و تعزيز شبكات المهنيير  لألجهزة األمنية إىل محاولتهم احتكار الحقيقة حول 

ه هذه األجهزة األمنية  -خطر عتر استعمال رابطو القوة ال المعرفة. فالتهديد أو الخطر ا<ن هو ما تعتتر

من Didier Bigou  بيجو كذلك أو بوجه أخر ما ترصده تقنيات الحماية و عليه يطالب هؤالء كما يض

يد ما يشكل خالل سلطة اإلحصاءات أن تكون لديهم عىل تحديد طبيعة و أولوية التهديدات لتحد

 51بالضبط مسألة أمنية. 

طية عتر تقنية  فاألمن بالنسبة لمدرسة باريس كنمط
ي الممارسات الرسرُ

 
ل ف من أنماط الحوكمة يخت  

ي ذالمراقبة ، و 
لك انطالقا من شبكات تجسد الروابط بير  مختلف المؤسسات األمنية الوظيفية و الت 

ي األمن من خالل 
تتجاوز الحدود الوطنية . لذلك تركز المدرسة عىل أهمية التنسيق بير  مختلف مهت 

طية عتر الحدود، و هو األمر الذي من شأنه أن يؤسس إىل مفهوم تكنو ا -األعمال التعاونية للرسر ي است  تيحر

 52قائم عىل تقنية المراقبة. 

ي ظل تهديدات المعولمة؟
 
ي ف

 
 خامسا: األمن اإلنساب

: مفهوم األمن  ي
 
  اإلنساب

ي تتعلق بسالمة 
ي بالتهديدات غتر التقليدية و غتر الحكومية الت 

لقد ارتبط مفهوم األمن اإلنسان 

ها ، حيث أاإلنسان ، و المتصلة بالعوامل االقتصادية و الغ صبح أمن اإلنسان مسالة ترتبط ذائية و غتر

ي تض  و تفتك 
ها من اآلفات الت  بالمخدرات و اإلرهاب و الجريمة المنظمة و العنف و التطرف و غتر

اف بأهمية حاجات اإلنسان األمنية ، إىل جانب  باإلنسان أينما كان ، فأصبح أمن اإلنسان مرتبط باالعت 

ي قد تحدق ب
 53ه . حاجات الدول و الحد من المخاطر الت 

ية لألمم المتحدة لعام  ي تقرير برنامج التنمية البرسر
 
ي ألول مرة ف

. 1994ورد مفهوم األمن اإلنسان 

ه من جهة عىل أنه األمن من و قد تم تعريف محبوب الحقلفريق البحث بقيادة وزير المالية األسبق 

ي الحياة 
 
التهديدات كالجوع و األمراض واالضطهاد، ومن جهة أخرى الحماية من األخطار المفاجئة ف

اليومية سواء داخل بيته و أماكن العمل أو داخل الجماعات." فالمفهوم يعكس مخاوف أمن الفرد بغض 

ما يجعله مفهوما عالميا، فالناس ينظر اليهم عىل  النظر عن البلد الذي ينتمي اليه أو مكان إقامته و هذا 

ي ما يسميه هايدن 
 
ي اطار اإلنسانية كأعضاء ف

 
ي المتعاىلي    Haydanانهم يعيشون ف

المجتمع البرسر

 . ) )السامي
54  

ي تكون   LLOYD AXWORDيعرف 
ي بكونه "حماية األفراد من التهديدات الت 

األمن اإلنسان 

ي حالة تتمتر  بغياب االعتداء عىل  الحقوق األساسية  مصحوبة أم غتر مصحوبة بالعنف ،
 
و هي تتمثل  ف

ي هو نتاج تفاعل سبعة عنارص متمايزة:   55لألشخاص، ألمنهم و لحياتهم" . 
كما يرى أن األمن اإلنسان 

، األمن الشخصي ، األمن الجماعي  ي
ي المجال الصحي ،  األمن البيت 

 
، األمن ف ي

األمن االقتصادي، األمن الغذان 

متعددة األبعاد مرتكزة عىل القناعة بان هذه المشاكل  األمن السياسي . كما أن المفهوم يتضمن مقاربة و 

                                                           
، المرجع السابق، ص 51  . 34سيد احمد قوجيىلي
 . 52ص  ية المرجع السابق،ادريس عط  52
ي ظل العولمةفارس محمد العمارات،   53

 
ي ف

 
 11(، ص 2020، 1دار الخليج للنرسر و التوزيــــع ، ط)األردن:  ،االمن االنساب

54: a general /contextual conceptual  Problematizing himan security,  Nikolaos Tzifakist 
approach , Southeast European and Black sea studies Journal , Vol :11 N° 4 December 2011 , 

P353 : 
55 : la securité des individus dans un monde en mutation La securité humaineLloyd Axword ,  

, Politique étrangère ,N°2 .1999. P337 . 
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ابطة  ي تشهد نزاعات هي مت 
ي المناطق الت 

 
مثل التخلف وخروقات حقوق اإلنسان وال أمن المواطنير  ف

ي ان المفهوم مرت Caroline Thomas فيما بينها. و تعتتر الكاتبة كارولير  توماس
ي تلتف 

وط الت  بط بالرسر

ية  ي الجماعة البرسر
 
ي تشمل المشاركة الفعالة ف

فيها االحتياجات المادية القاعدية و الكرامة اإلنسانية الت 

ي مرتبط بشكل وثيق بمفهوم التحرر واالنعتاق. تكون 
   56 ممكنة التحقق و بالتاىلي فاألمن اإلنسان 

ي االمم المتحدة لعام 
  Amartiya Sen)) محبوب الحق و  1994و قد حدد محرري التقرير الثان 

 سبعة أبعاد لألمن اإلنسان حسب فلسفة الحاجات اإلنسانية هي : 

 األمن االقتصادي أي ضمان الحد األدن  من المدخول لكل فرد.  -1

ي أي ضمان الحد األدن  من الغذاء لكل فرد  -2
 األمن الغذان 

 األمن الصحي أي ضمان الحد األدن  من الحماية والرعاية الصحية من األمراض والوقاية منها  -3

ي يقصد بها حماية اإلنسان من الكوارث الطبيعية و الحفاظ عىل البيئة من  -4
ي والت 

األمن البيت 

 استدمار اإلنسان. 

ي حماية اإلنسان من العنف المادي من طرف الدولة،  -5
الدول، الفواعل األمن الفردي والذي يعت 

 عتر الدولية ...الخ. 

ي العالقات االجتماعية التقليدية و القيم من  -6
 
األمن المجتمعي الذي يقوم عىل ضمان االستمرار ف

 . ي
ي والطائف 

 
 العنف العرف

ي حقوق اإلنسان.  -7
 
ي كنف مجتمع تضمن وترف

 
 األمن السياسي الذي يضمن للبرسر العيش ف

ي تحليلها لمضامير  مفهوم األمن اإلن
 
ي ترى وف

ي يتضمن   Caroline Thomasسان 
أن األمن اإلنسان 

ذي أصبح اليوم موضة ، حسب جانبير  مادي و موضوعي و انه يختلف تمام عن مفهوم" أمن الفرد" ال

ي هو ظرف تكون فيه الحاجات المادية األساسية قابلة لإلشباع 
الية الحاىلي .. فاألمن اإلنسان   النيوليتر

معت 

ي حياة الجماعة ممكنة التحقق. فمثل هذا األمن وتكون فيه الكرامة اإل 
 
نسانية بما فيها المشاركة الفعالة ف

ي لكنها ليست كافية، 
ي قلب األمن اإلنسان 

 
ي غتر قابل للتجزئة. و بالتاىلي فالجوانب المادية تكمن ف

اإلنسان 

ي ت
ي يتضمن أكتر من البقاء المادي و هي الجوانب المعنوية الت 

تعلق بالكرامة حيث أن األمن اإلنسان 

ي حياة
 
ي حياته، و المشاركة بدون عوائق ف

 
ي تشمل االستقالل الشخصي تحكم المرء ف

  اإلنسانية الت 

وري ألجل أمن  الجماعة. واالنعتاق من بت   السلطة القمعية سواء كانت عالمية، قومية أو محلية رص 

 57اإلنسان. 

: مفارقات التنظتر والواقع  ي
 
 األمن اإلنساب

ي فرضتها األوضاع اإلنسانية ابتداءا من عرف مفهوم األ 
من تطورات عديدة عىل مستوى التنظتر الت 

ي أكسبت المفهوم أبعادا ومستويات مختلفة ومتعددة انتقاال من المنظور 
الحرب العالمية األوىل، والت 

                                                           
56. .P336 .Cit Op,  Lloyd Axword   
:  كارولير  توماس ، 57 ي ، تر: محمد الصديق بوحريص، نقال عن المقال االصىلي

 الحوكمة العالمية التنمية و االمن االنسان 
Thomas C, Global Governance , Development and Human security : Expoliring the links, Third 

World Quarterly Review, Vol : 22 , N° 2 PP 159-175 . 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

39 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي إىل المفهوم الشموىلي الذي يرتكز عىل الفرد باعتباره محور المسألة األمني
ة من أجل التقليدي الدوالن 

ي الزال يسيطر عىل 
توفتر حماية شاملة لجوانب حياته الشخصية. اال أن الواقع يثبت أن المنظور الدوالن 

سياسات الدول والعالقات الدولية نظر لما تشهده الساحة الدولية من أزمات وحروب من أجل ضمان 

اتيجية ولو كانت كلفة ذ . بقائها والضاع من أجل القوة والمصالح اإلست   لك حياة البرسر

وتشتر تقارير المنظمة العالمية للصحة ومنظمة األغذية والزراعة لالم المتحدة للتغذية أن اكتر  

مليار شخص ال يتمتعون بالمرافق و الضف الصحي و هم  2,6مليون شخص يعانون من الجوع و  925

صلون عىل المياه الصالحة مليار شخص منهم ال يح 1,1معرضون لألوبئة و األمراض والمعدية، كما أن 

ي تطال 
ب، و أكتر من مليار شخص مصاب باألمراض االستوائية. هذا باإلضافة إىل الفقر واألمية الت  للرسر

ي مقتل  2,8ما يقارب 
 
ي حير  أن العنف يتسبب ف

 
ي العالم ف

 
  58الف شخص سنويا.  800مليار شخص ف

 هذا باإلضافة إىل: 

  )...(ي و العراق
ي  هايت 

 
 تزايد التعديات السافرة ضد حقوق اإلنسان باسم  " التدخل الديمقراطي " ف

  ي العراق، كوسوفو، أفغانستان، الصومال
 
تزايد المعاناة اإلنسانية بسبب االنفرادية األمريكية ف

 ...الخ 

 ى ات الكتر ي البحتر
 
يا،   ،تزايد الجرائم ضد اإلنسانية بفعل األزمات الداخلية ف السودان ليتر

اليون،  باكستان ...الخ   ستر

  إال أن 1993عىل الرغم من اإلعالن عىل ميالد جديد لحقوق اإلنسان العالمية بعد مؤتمر فيينا ،

البشاعة اإلجرامية ضد حقوق اإلنسان و الحياة قد تزايدت عن طريق التصفية العرقية ) 

، البوسنة و الهرسك، رواندا   150الكونغو... و النيجر الذي طرد أكتر من بوروندي، ‘فلسطير 

 ( . 2007ألف ساكن ذو أصول عربية إىل التشاد سنة 

  تنامي ظاهرة اإلرهاب وما تسببه من دمار وفقدان للحياة 

  انتشار الكوارث البيئية والكوارث الطبيعية والصناعية 

 ي البحار وعىل تصاعد ظاهرة الهجرة الرسية آو هجرة الموت و ما تؤديه إىل فقدان األ
 
رواح ف

 59الحدود. 

  ي ي دول الشام و العراق و تشتيت الشعب السوري و  انتشار التنظيم اإلرهانر
 
) وليس اإلسالمي ( ف

قتل اآلالف و دفعهم إىل اللجوء إىل أروبا و دول الجوار ، باإلضافة إىل انتهاكات الكيان اإلرسائيىلي 

ي حق الفلسطينيير  . 
 
 ف

  : الخاتمة

ي الدراسة النقدية للمنظور التقليدي لمفهوم األمن إال رغم ما حققته ال
 
دراسات األمنية من تقدم ف

ي الواقع الذي أصبح فيه امن الدولة هو القائم بدل امن 
 
ي ف

انه قابله ذلك تراجع لصالح المنطق الدوالن 

ي األفراد فبالنظر لغياب العدالة التوزيعية عالميا وتنامي التهديدات الالتماثلية فانه من ا
 
لصعب الحديث ف

عالم ال زالت فيه الغلبة للقوة، والدليل ما تشهده الكثتر من الدول من رصاعات وحروب من اجل التشبث 

ي السلطة و حماية امن الدولة و الكثتر من حكام االستبداد مستعدون للتضحية باألفراد مقابل بقائهم 
 
ف

ي يتضمنها األمن بمفهوم
ي السلطة. كما أن المستويات الت 

 
ه الشامل لم يتحقق منها أي بعد، فقد أضح ف

                                                           
58: , P353 .Cit Op,  TzifakistNikolaos    
ي و مفارقات العولمةمحند برقوق،  59

 
 25shorturl.at/crE، نقال عن : االمن االنساب
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     الفرد مهددا بشت  المخاطر البيئية والصحية واالقتصادية والهوياتية، ورغم وجود العديد من الهيئات 

ي تسع لحمايته إال أن
 تقارير هذه المنظمات تنذر بعكس ذلك.  والمنظمات الدولية الت 

 قائمة المراجع: 

ي ظل عولمة حقوق االنسان،برقوق سالم،  -
 
اتيجية ابستمولوجية العالقات الدولية ف ، 06، العدد: مجلة دراسات است 

ي 
 . 2009جانف 

ي ومفارقات العولمةبرقوق محند،  -
 
 shorturl.at/crE25، نقال عن: االمن اإلنساب

ي بعد نهاية الحرب الباردة درا بن سعدون الياس،- ي المتوسط الغرب 
 
، رسالة 5+5سة حالة مجموعة الحوارات االمنية ف

 . 2012باتنة،  -ماجستتر غتر منشورة جامعة الحاج لخض  

ي توفيق، -
، نقال عن: 12/03/2019، المعهد المضي للدراسات،مفهوم االمن ومنظورات ما بعد الوضعيةبوست 

shorturl.at/iAHJ6 

  ، 2004 لألبحاث، الخليج مركز االمارات، ،العالمية السياسة عولمة سميث، ستيف جون بيلس، -

ي قوجيىلي سيد احمد،  - ي العالم العرنر
اتيجية، تطور الدراسات االمنية و معضلة التطبيق ف  ، العدد: مجلة دراسات است 

اتيجية، 169  . 2012، االمارات العربية: مركز االمارات للدراسات و البحوث االست 

ي ظل جراية الصادق،  - 
، العدد، مجلة العلوم القانونية والسياسية، التهديدات الدولية الجديدةتحوالت مفهوم االمن ف 

ي 08
 2014، جانف 

، تر: محي الدين حميدي ، دمشق: دار الفرقد للطباعة و النرسر  أساسيات العالقات الدوليةجونيتا الياس، بيت  سيتش،  -

 . 2016، 1و التوزيــــع ، ط

ي محمد ،  -
ي حمشر

ي ، الدراسات االمنية النقدية  مدخل اىل المدارس األوروبية ف 
 
، الجزار:  المجلة الجزائرية لالمن االنساب

 . 2018العدد السادس، جويلية 

ي  -
ي العالقات الدوليةمحمد ،   حمشر

مجلة السياسة ،  مدرسة باريس للدراسات االمنية و اشكالية مستوى التحليل ف 

اتيجية، العدد  الدولية  2018،  افريل 53،المجلد : 212: ،مض: مركز االهرام للدراسات االست 

ي الدراسات األمنيةحمود فريدة ،  -
 
ي مدخل جديد ف

 
-2003، رسالة ماجستتر غتر منشورة، جامعة الجزائر:  األمن اإلنساب

2004 

ي العالقات الدوليةمحمد فهمي عبد القادر،  -
 
وق للنرسر و التوزيــــع، ط، النظريات الجزئية و الكلية ف ، 1االردن: دار الرسر

2010 . 

ي ظل العولمةمحمد العمارات فارس ،  -
 
ي ف

 
 2020، 1دار الخليج للنرسر و التوزيــــع ، ط االردن : ، االمن االنساب

ي التعدد االبعاد ،  -
اتيجيةمرابط رابح ، المأزق االمت   2010، مارس  10، الجزائر : العدد مجلة دراسات است 

 . 2009، 1كتاب الحديث،ط،مض :دار النظرية العالقات الدوليةمصباح عامر ، -

ي األبعاد والمستويات .. النظريات النقدية الجديدة المفرسة لألمنمكي حفيظة،  -
 
ي للبحوث  ،دراسة ف المركز العرنر

/ / 10والدراسات األحد   acrseg.org/41405 www.نقال عن :  2019نوفمتر
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ي مفهوم االمن من امن الوسائل اىل امن االهدافمنض جمال ،  -
، الجزائر:  مجلة دفاتر السياسة و القانون،  تحوالت ف 

ي 
 2009العدد االول، جانف 
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التشابكات الثقافية كمهدد لألمن اإلنساني في دول العالم الثالث 

 )دولتي السودان وجنوب السودان أنموذجا(

 

Cultural entanglements as a threat to human security in the 
)Sudan and South Sudan as a modelthird world countries ( 

اوي  مصطفى بشر
.03باحث دك توراه، جامعة الجزائر   

 
 ملخص: 

ي غياب االستقرار عىل طول 
 
تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل دور التشابكات الثقافية ف

ي "الجنسية والمواطنة"،
ي ظهور مشكلت 

 
ي السودان وجنوب السودان مما أسهم ف

ي  امتداد حدود دولت 
والت 

 . ي للدولتي  
 لألمن اإلنسان 

ً
 شكلت تهديدا

ة لتعقيدات التداخل اإلثنو ي جملة من -وقد توصلت الدراسة إىل أن اإلفرازات الخطي 
 
قبىلي تسببت ف

ة عىل حياة واستقرار سكان المناطق الحدودية  المشاكل والتحديات اإلنسانية، مما كان له تداعيات خطي 
ي السودان وجنوب 

. بكل من دولت   السودان باإلضافة إىل انعكاسها الواضح عىل العالقة بي   الدولتي  
 تشابكات ثقافية، عديمي انتماء، السودان، جنوب السودان. الكلمات المفتاحية: 

Abstract  
This study aims to shed light on the role of cultural intertwines in the absence of stability along 
the borders of the states of Sudan and South Sudan, which contributed to the emergence of 
the problems of "nationality and citizenship", which constituted a threat to the human 
security of the two countries. The study found that the dangerous secretions of the 
complexities of the ethno-tribal overlap caused a number of humanitarian problems and 
challenges, which had serious repercussions on the life and stability of the inhabitants of the 
border areas in both Sudan and South Sudan, in addition to their clear reflection on the 
relationship between the two countries. 

Keywords   :  Cultural entanglements, unaffiliated, Sudan, South Sudan. 

 مقدمة: 

ية والجغرافية إذ يتباين  ي خصائصه البشر
 
ي إفريقيا ُمصغرة ف يه الشماىلي والجنونر

ّ
ُيعتير السودان بشق

ية والجغرافية لقارة إفريقيا بي    التنوع واالختالف ما بي   الشمال والجنوب مثلما تتباين الخصائص البشر
ي أفضت فيما بعد إىل شمالها وجنوب  ها، ولقد مرت الدولة السودانية بعديد األحداث التاريخية 

الهامة والت 
، ويرى الكثي  من المتخصصي   أن مسببات انفصال 2011انفصال ونشوء دولة جنوب السودان عام 

ي باإلضافة إىل دور 
ي وسوء إدارة الحكومة السودانية لمسألة التنوع اإلثت 

 
الجنوب ترجع إىل التشابك الثقاف

  . ي  العامل الخارجر
ي والتداخل اإلثنوكما أن السودان بشطريه هو 

 
خاصة  قبىلي -حالة فريدة تجمع بي   االختالف الثقاف

ي زادت من متاعب المواطني   القاطني   
عىل حدود الدولتي   مما أفرز عديد األزمات والمشاكل اإلنسانية الت 

عىل طول امتداد حدود الدولتي   ومن بي   إفرازات وتعقيدات تلك المرحلة بروز "معضلة االنتماء" لسكان 
 لألمن ال

ً
 حقيقيا

ً
ي شكلت تهديدا

ي أصبحت أحد المواضيع بالغة التعقيد والت 
مناطق الحدودية والت 
ي عىل الدولتي   

 .اإلنسان 
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 أهمية الدراسة: 

ي القارة اإلفريقية 
 
اتها، كون دولة السودان دولة مهمة ف تكتسي الدراسة أهمية بالغة انطالقا من متغي 

، وذلك   باهتمام الباحثي   واألكاديميي  
ي تحظ 

ي والت 
ي فسيفسان 

ي وتنوع إثت 
 
لما تحتويه من تشابك ثقاف

ي شهدتها د
ولة السودان بانفصال جزءها بالنظر لما تحوزه من ثروات طبيعية هائلة، كما أن األحداث الت 

ي وتشكل دولة جديدة عىل خارصتها أال وهي جمهورية جنوب السودان قد أفرز مجموعة من  الجنونر
ي لسكان المناطق الحدودية وذلك بفعل التداخل 

ة عىل األمن اإلنسان  المشاكل والذي كانت تداعياته خطي 
ي مما كان له انعكاس واضح عىل حياة واستقر -اإلثنو

. هويان  ي كال الدولتي  
 ار مواطت 

ي والذي 
ي تحليل هذا الموضوع فقد اعتمدنا عىل المنهج الوصف 

 
أما المناهج واألدوات المستعملة ف

ي المناطق الحدودية باإلضافة إىل المناطق 
ي تقديم صورة وصفية عامة عن أماكن تركز ساكت 

 
يفيدنا ف

ة والذي سيقدم لنا صورة متكاملة عن حجم المتنازع عليها بي   الدولتي   باإلضافة لمنهج دراسة الحال
ي حياتهم اليومية جراء معضلة "االنتماء"، أما 

 
ي يتعرض لها هؤالء المواطنون ف

المعاناة اإلنسانية الت 
ي سنعتمدها لتحليل الموضوع هي المقاربة "اإلثنوواقعية" لصاحبها "براون"

ي  (Brown) المقاربة الت 
والت 

اعات اإلثنو كإحدى   Neighboring) (Badهوياتية ترجع إىل ظاهرة الجوار الست   -ترى أن مشكلة الي  
كما يرى "اإلثنوواقعيون" بأن الفوض  تتسبب فيها عجز   1العنارص المغذية للتوترات والصدامات الثقافية

 .
ً
  2بعض الدول عن القيام بأدوارها الداخلية مما يجعل أمنها الداخىلي مهددا

 تالية: ومن هنا يمكن طرح اإلشكالية ال
ي فرضتها  -

ي السودان وجنوب  ماهي أبرز التحديات الت 
ي لدولت 

التشابكات الثقافية عىل األمن اإلنسان 
 ؟السودان

 تساؤالت فرعية:  الرئيسية وتتفرع عن اإلشكالية
ي السودان وجنوب السودان عىل  -

ي فرضها التنازع عىل األقاليم بي   دولت 
ما التداعيات اإلنسانية الت 

 المناطق الحدودية؟ساكنة 
ي السودان و جنوب السودان؟-

 . ما هي مسببات ُمعضلة "االنتماء" بي   دولت 
 الفرضيات: 

ي لدول العالم الثالث. -
ي مهددا لألمن اإلنسان 

 
 يمثل التشابك الثقاف

- .   زادت معضلة االنتماء من حجم مآسي ساكنة المناطق الحدودية للدولتي  
ي أول 

ى
ى : تداعيات التشابك الثقاف ي للدولتي 

ى
ي السودان وجنوب السودان عىل األمن اإلنساب

ى دولت   : بي 
ي السودان وجنوب السودان المنفصل 

ي بما أفرزه من تعقيدات عىل دولت 
 
لقد مثل التشابك الثقاف

ي للدولتي   والذي فرض عليهما جملة من المشاكل والمعيقات: 
 عىل األمن اإلنسان 

ً
 حقيقيا

ً
 حديثا رهانا

ي جنوب السودان )مشكلة الجنسية -التنوع اإلثنو -1
ي وانعكاسات اإلنفصال عىل مواطتى

 
هوياب

 والمواطنة(: 

ل معضلة بالنسبة للدول المتعددة اإلثنيات وبالذات دول القارة 
ّ
شك

ُ
كانت الجنسية والزالت ت

ي بعض دولها، ندرك مدى حجم المشكلة 
 
وط إثبات الجنسية ف اإلفريقية، فمن خالل تتبع الضوابط وشر

ي جنوب السودان فكل شخص يعتير الملقا
ي ضبط معالم الجنسية لديها، فف 

 
ة عىل كل وحدة سياسية ف

 : ي
 من "جنوب السودان" يجب أن يثبت باآلن 

ً
 مواطنا

 . 1956يناير  01إقامته الشخصية بشكل عادي وغي  مؤقت بجنوب السودان منذ  -

 . 1956مؤقت منذ إقامة أحد والديه أو أجداده بجنوب السودان بشكل عادي وغي   -

ي دولة جنوب السودان بعد تاري    خ إقرار هذا  -
منح الجنسية بالميالد لكل شخص يثبت ميالده بأراض 

ُ
ت

 القانون. 
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فبنظرة ُمتفحصة لقانون الجنسية بدولة جنوب السودان فإننا نلحظ االعتماد عىل طريقة الربط 
ي من جهة أخرى فعامل  بي   معيارين أساسيي   هما؛ العائلة والعالقات األشية من جهة

والمكون اإلثت 
ية الشخص للحصول عىل الجنسية بدولة 

ّ
ي إقرار أهلية أو أحق

 
ي يعتير من أهم العوامل ف

االنتماء اإلثت 
ي معيار تصنيف أصل الجماعة اإلثنية  3جنوب السودان

 
وط السابقة هو الغموض ف ي الشر

 
والمالحظ ف

 بي   السودان وكي
ً
 إثنيا

ً
 بالنسبة للعديد من اإلثنيات خاصة أن هناك تداخال

ً
نيا وأوغندا، وهذا ما سّبب عائقا

 . ي ية" بإقليم آبت  ي سبيل الحصول عىل جنسية دولة جنوب السودان، عىل غرار وضع قبائل "المسي 
 
 ف

ي تفاقم وازدياد عدد 
 
ي منح الجنسية بدولة جنوب السودان ف

 
وقد تسببت مشكلة الغموض ف
 للمفوضية العليا لشؤون الالجئي   األشخاص عديمي االنتماء والجنسية

ً
ي ترى أن  UNHCR، ووفقا

الت 
 ألية دولة»الشخص عديم االنتماء عىل أنه: 

ً
بمعت  أنه الشخص الذي  4«الشخص الذي ال يعتير ُمواطنا

عتير من أعقد المشاكل المتعلقة 
ُ
ال يملك جنسية أية دولة، كما أن مسألة انعدام الجنسية واالنتماء ت

ي لها تداعيات عىل ماليي   األفراد عير العالم، فبالنسبة لمفوضية شؤون الالجئي   بحقوق اإلنسا
ن والت 

ي تقرير لها سنة 
 
 5. 2005فقد أحصت ماليي   األشخاص "عديمي الجنسية واالنتماء" ف

ي تعداد األشخاص "عديمي الجنسية" والمقدر بحواىلي  2014لتشهد سنة 
 
 ف
ً
ا  معتير

ً
 1,5ازديادا

 2011اإلحصاءات إىل أن تعداد "عديمي الجنسية" بدولة جنوب السودان سنة  وتشي   6مليون شخص
ي تزايد مستمر خاصة بعد  40000حواىلي 

 
"، وهذا العدد هو ف  العائدين من السودان "الشماىلي

من بي  
ي جويلية 

 
 7. 2011بداية تطبيق قانون الجنسية ف

 إشكالية المواطنة بجمهورية جنوب السودان: -
ي جنوب السودان منذ سنة لقد صارت 

 
ي  2005المواطنة مشكلة مطروحة بقوة ف

وهي السنة الت 
ة وفق العديد من الدراسات واألبحاث كانت من  تم فيها التوقيع عىل اتفاقية السالم الشامل، فهذه األخي 

ي السودان وجنوب السودان بعد سنة 
ي تفاقم مشكلة المواطنة بدولت 

 
 . 2011األسباب الرئيسية ف

ت به البنود الخاصة بتحديد الوضعية القانونية لألشخاص فنتيج ة للضبابية وعدم الوضوح الذي تمي  

ي شخص(
ر عددهم بمليون 

ّ
 8الشماليي   المقيمي   بالجنوب من جهة والجنوبيي   القاطني   بالشمال )الُمقد

ي استفتاء تقرير 
 
ي التصويت ف

 
ي الذي له الحق ف ي تحديد مفهوم الجنونر

 
المصي  كلها  إضافة لعدم الدقة ف

ي الدولتي   ضمن تصنيف األشخاص "عديمي االنتماء 
ة من مواطت  ي وضع فئات كبي 

 
عوامل أسهمت ف

ي عىل رأسها الحقوق األساسية الخاصة 
ي تم بمقتضاها تجريدهم من حقوقهم والت 

والجنسية"، والت 

 9بالفرد؛ كحق الملكية، حق العمل، حق التنقل وحق اإلقامة. 

ي واإلشكالت المطروحة: قب-التداخل اإلثنو-2 ي منطقة آبت 
ى
 ىلي ف

ي السودان 
ي دولت 

ي جملة من المشاكل والمعيقات عىل مواطت               لقد فرض التنازع عىل إقليم آبت 
ي مما أفرز مجموعة من المشاكل، ولمعالجة هذا -وجنوب السودان، بفعل التداخل والتشابك اإلثنو

هويان 
 لنقاط: الموضوع وجب التطرق لمجموعة من ا

ي ومعضلة النتماء: -2-1   القبائل العربية بمنطقة آبت 

ي حلقة مهمة من حلقات الرصاع بي   الجنوب والشمال، فاإلقليم هو أحد المناطق  يشكل إقليم آبت 
 . ي ترسيم الحدود السياسية بي   الدولتي  

 
  10المتنازع عليها بي   الدولتي   وأكير المحددات المتحكمة ف

- : ي ي المتنازع عليها بي   كردفان ومنطقة بحر الغزال، وهي بمثابة موقع إقليم آبت  تقع منطقة آبت 
 كونها منطقة غنية بالمياه 

ً
اتيجيا  اسي 

ً
ي السودان وجنوب السودان، ويحتل موقعا

جش يربط بي   دولت 
 11وحقول النفط. 

ية العربية" و"الدينكا نجوك  ي "المسي 
ي كل من قبيلت  ومن حيث السكان يقطن منطقة آبت 

، وبقيت كذلك حت  1965لجنوبية"، وقد جرى تحول التبعية اإلدارية لهذه المنطقة إىل الشمال منذ ا
ي ذلك كال من 

 
" ويشاركون ف اآلن، فبالنسبة "للدينكا" من حيث انتماءاتهم العرقية ينتمون إىل "النيليي  

ي "النوير" و "الشيلوك" ومن الناحية الجغرافية فإنهم يمتدون شمال المديريات  التابعة لإلقليم الجنونر
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 إىل جنوب كردفان حول مجرى النيل حيث يبدأ التحامهم بقبائل 
ً
بحر الغزال/ النيل األعىل، وصوال

ية  ي إحدى عشائر "الدينكا نجوك" مع إحدى عشائر "المسي 
، إذ تلتف  ي ي منطقة آبت 

 
ية" ف "المسي 

 12الحمر". 

ي -2-2 
ى دولت    السودان وجنوب السودان:  الجدل حول األحقية بملكية "اإلقليم" بي 

ة االنتقالية الخاصة باتفاق السالم الشامل،  ي عند انتهاء الفي  وتوكول الخاص بمنطقة آبت   للير
ً
وفقا

امن مع استفتاء جنوب السودان بحيث ُيْستفت  فيه  يتم إجراء استفتاء مفصىلي لسكان اإلقليم بالي  
ي  ؛ إما أن تحتفظ آبت 

 من والية المواطنون عىل الخيارين التاليي  
ً
 بوضع خاص تابع للشمال، أو تكون جزءا

بحر الغزال الجنوبية ويتم أيضا بموجبه وضع لجان لتحديد حدود المنطقة وتحديد من لهم حق 
 13التصويت. 

ي لعدة أسباب من أهمها أن جماعة  ي التمسك بمنطقة آبت 
 
ويرجع اهتمام حكومة جنوب السودان ف

 لألوضاع االجتماعية والثقافية الموروثة "الدينكا نجوك" كانوا يقيمون بشكل 
ً
ي المنطقة، وتبعا

 
مستقر ف

ي يطلق عليها مسم "دار" مثل دارفور أو 
ي تقطنها القبيلة تعود إليها والت 

ي الت 
ي السودان، فإن األراض 

 
ف

ية".   14"دار المسي 
وح غالبية أفراد  افها بي   "الدينكا وتجدر اإلشارة إىل أن حكومة جنوب السودان وبالرغم من اعي 

نجوك" إىل مناطق أخرى داخل السودان لكنها ترص عىل عدم أحقية القبائل العربية بالمنطقة وذلك 
ي المكان، ومن ثم فهم ليسوا مواطني   وال 

 
ْل عابرين ف ية" العرب مجرد قبائل ُرحَّ باعتبار أن قبائل "المسي 
ي المرور واالستفا

 
دة من مصادر المياه فيمكن أن تحفظها يمكن اعتبارهم كذلك، وأما بالنسبة لحقوقهم ف

 وتعّززها اتفاقية مستقبلية. 
2-3-  : ي   حقوق القبائل العربية بإقليم آبت 

ً
ية البقارة" كل القبائل العربية تواجدا تتصدر قبيلة "المسي 
، إذ  ي القرن السادس عشر والسابع عشر

 
ي دخلت السودان ف

باإلقليم وهي إحدى قبائل جهينة العربية الت 
ي وانتقلت من مملكة الوادي الواقعة بي   دارفور والكفرة قدمت  إىل السودان عن طريق المغرب العرنر

ها إىل غرب السودان حيث استقرت معظم قبائل جهينة هناك نتيجة للمراعي الجيدة ولكن  وواصلت سي 
ي مناطق تواجدها 

 
ها حت  استقر بها المقام ف ية" واصلت سي  ي بعض هذه القبائل ومنها "المسي 

 
الحالية ف
 منطقة "دار 

ً
ية" حيث تحدها شماال ي تعرف بمنطقة "دار المسي 

المنطقة الغربية لجنوب كردفان والت 
ي والية جنوب 

 
 الحدود الشمالية لوالية شمال بحر الغزال ووالية الوحدة وغربا دار الرزيقات ف

ً
حمر" وجنوبا

 المنطقة الجنوبية لوالية جنوب كردفان حيث ات
ً
قا  15خذت من مدينة المْجلد عاصمة لهادارفور وشر

؛ "الفاليتة و العجايزة"  ي
ة وتتفرع لعدة جماعات من أهمها؛ "الحمر" وفيها جماعت  ية" قبيلة كبي  و"المسي 

ي تنقسم إىل؛ "العالونة و العنينات". 
 16و "الزرق" الت 

اعية  ية" والقبائل األخرى عديد المحطات الي   ي يرجع ولقد شهدت العالقة بي   قبيلة "المسي 
والت 

ية" والذي تحول من مجرد  ي بي   قبيلة "الدينكا" و "المسي 
اع التاريخ  بعضها إىل تراكمات تاريخية، كالي  

نزاع عىل مناطق الرعي 
ي السودان و جنوب السودان عىل  17

ليتصاعد إىل مستوى سياسي شمل دولت 
ي الغنية بالنفط.  منطقة آبت 

18 
ي تنفي

 
ي من قبل الدولتي   )السودان وتشي  الدراسات إىل أن الُمماطلة ف ذ ما نص عليه بروتوكول آبت 

ي تقطن باإلقليم سواء العربية 
وجنوب السودان( قد زاد من تفاقم الوضعية القانونية لمختلف اإلثنيات الت 

 منها أو ذات األصول اإلفريقية. 
دت حاالت أخرى من األفراد والجماعات "عديمي الجنسية

ّ
 من هذه النقطة تول

ً
 وانطالقا

ية العربية" البدوية وقبائل "الدينكا نجوك"  واالنتماء"، وأهم هذه الجماعات نجد كل من قبائل "المسي 
ي عدم التمتع بحقوق 

 
وعليه أصبح أفراد هذه الجماعات اإلثنية يواجهون مشكلة مزدوجة متمثلة ف

 لجنوب. المواطنة والجنسية سواًء من قبل السلطات السودانية الشمالية أو سلطات حكومة ا
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2021 

ي نجد حاالت أخرى مشابهة لبعض القبائل  ية العربية" بإقليم آبت  وباإلضافة إىل قبائل "المسي 
وعة؛ كالتنقل، اإلقامة، العمل والملكية... ومن أهم هذه  ي حرمت من حقوقها المشر

العربية والت 
 بوالية أعاىلي الجماعات نجد قبائل "الرفاعة"، وهي أحد القبائل العربية الرعوية والذين يقطنون 

ً
حاليا

النيل بجنوب السودان، ولقد تم عزل واستبعاد لهذه الجماعات منذ البداية، حيث تم إقصاؤهم من 
، باعتبار أنهم ليسوا من أفراد شعب 2011عملية التصويت عىل تقرير المصي  لجنوب السودان سنة 

ي المستقبل لنيل الجنسية وال التمتع بحقوق ا
 
 19لمواطنة. الجنوب وغي  مؤهلي   ف

ي التعايش 
 
ية" عن رغبتهما ف ي "دينكا نجوك" و "المسي 

وعىل المستوى المحىلي أعرب زعيما قبيلت 
ْوم إىل حكومة اآلخر بعدم تنفيذ اتفاق 

َّ
 منهما يواصل توجيه الل

ً
ال
ُ
واتهام  2011جوان  20السلمي غي  أن ك

اهة، كما انتقد  ية" المجتمع الدوىلي  كل منهما األمم المتحدة بالتحي   لآلخر وعدم الي   زعماء قبيلة "المسي 
ي الدعم وكذلك 

 
 ف
ً
 فادحا

ً
وه نقصا ي ذلك منظمة األمم المتحدة والمنظمات الغي  حكومية لما اعتير

 
بما ف

 20لعدم الحصول عىل التمويل لمشاري    ع المياه والطرق... 
ي لدو 

ى
ي السودان وجنوب ثانيا: معضالت القبائل النازحة من إقليم دارفور، ورهانات األمن اإلنساب

لت 
 : السودان

ي 
 
ي شهدت نزاعات قبلية حادة بدولة السودان الشماىلي ف

ُيعتير إقليم دارفور أحد أكير األقاليم الت 
ي للدولتي   وعىل دول 

اعات انعكاس وتأثي  عىل األمن اإلنسان  ين ولقد كانت لتلك الي   العقدين األخي 
  21الجوار. 

ى الهوية العربية -1 اع: دارفور التداخل بي  ى بات النى
ّ
 واألفريقانية ومسب

 بي   الهويتي   العربية واألفريقانية مما كان له انعكاس 
ً
 ثقافيا

ً
سيفساًء وتشابكا

ُ
ُيشكل إقليم دارفور ف

ي 
 
ي تعيش ف

ي هذا الجزء إىل موقع إقليم دارفور واإلثنيات الت 
 
ي اإلقليم، إذ سنتطرق ف

واضح عىل قاطت 

ي إقليم دارف
 
اع ف  ور: اإلقليم ومسببات الي  

ي إلقليم دارفور-1-1
ى
أي ما يقارب  2كلم  510000: تقدر مساحة إقليم دارفور حواىلي الموقع الجغراف

 2011قبل سنة  2خمس مساحة السودان والذي تتجاوز مساحته الكلية مليوني   ونصف المليون كلم

رب  ع عدد سكان أي أكير من  22ماليي   نسمة 6تشي  اإلحصائيات إىل أن تعداد سكان إقليم دارفور حواىلي 

  23دولة السودان بقليل وهي أكير مناطق السودان من حيث الكثافة السكانية ويضم اإلقليم ثالث واليات. 

كيبة الثقافية إلقليم دارفور:  -1-2  ي يمثل السمة األساسية إلقليم دارفور إذ يتكون  الن 
 
إن التشابك الثقاف

ي المناطق الشمالية والجنوبيةالسكان المحليون من ذوي األصول اإلفريقية مع بعض ا
 
 24لمجموعات ف

فاخر بأصولها العربية وكل هذه المجموعات تدين باإلسالم وتتحدث لغات مختلفة وتستخدم 
ُ
ي ت
والت 

ي   25اللغة العربية كلغة تفاهم وتواصل فيما بينها
كما أن اإلقليم يتوفر عىل خّزان من الموارد الطبيعية الت 

 للجماعات ا
ً
معا

ْ
شكل مط

ُ
إلثنية من سكان أقاليم كل من السودان و جنوب السودان، ولقد شهد ظلت ت

ي من ضمنها 
ات تاريخية مختلفة والت  اإلقليم هجرات واسعة من شمال وغرب إفريقيا ووادي النيل عير في 

بية ماشيتها، وقد سّجلت التجربة  ي اإلقليم أفضل بيئة لي 
 
ي وجدت ف

المجموعات الرعوية العربية والت 

 من التعايش بي   مختلف المكونات اإلثنية باإلقليم. التاريخية 
ً
 26باإلقليم نوعا

 فيه الكثي  من التعقيد بي   القبائل العربية واإلفريقية فالقبائل العربية 
ً
 ثقافيا

ً
يشكل دارفور مزيجا

ي هلبة والرزيقات
، أما القبائل اإلفريقية فتنقسم إىل ثالث جماعات تتفرع إىل ثالث جماعات؛ التعايشة، بت 

ي والميدوي
 
ف ؛ التنجور، الير ي اإلقليم وهم الوحيدون  27وهي

 
ويعتير "الفور" هم السكان األصليون ف

القاطنون بسلسلة جبل "مّرة" وكان يطلق عليهم قبائل "التورا" أي العمالقة، حيث أقاموا بجبل "مّرة" 

هم من القب ائل إال بعد دخول الديانة اإلسالمية، أين اختلطوا بقبائل "التنجور" وحدثت ولم يختلطوا بغي 

 28بينهم مصاهرات. 
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2021 

ي تمتد خارج اإلقليم ويتعايشون 
ي دارفور نجد قبائل "الزغاوة" والت 

 
ومن القبائل عريقة الجذور ف

ي تحتل إقليم "ونيانقا" المحا
ة" الت  ذي لليبيا، وهم مع سكان "أنيدي البديات" وقبيلة "الوانية الصغي 

يشكلون مجموعة إثنية متجانسة إىل حد كبي  من حيث؛ اللغة والعادات والتقاليد، كما أن "الزغاوة" هم 
، الزغاوة دود، الزغاوة  ي ي أطرافها وينقسمون إىل أربعة فروع؛ الزغاوة كونر

 
ي الصحراء أو ف

 
ل يعيشون ف بدو ُرحَّ

 29عنقا، والزغاوة كيليتيو. 
ي إقليم دارفور الذي تفاقم وأصبح  خية لمشكلة دارفور: الخلفية التاري -1-3

 
ي الواقع إن أسباب الرصاع ف

 
ف

اعات بي   الجماعات اإلثنية  2009ذو بعد دوىلي سنة  ي التاري    خ، كما أن نشوب الي  
 
والذي له جذور ضاربة ف

اع ي إيجاد مناطق للرعي نشبت الي  
 
ات يرجع لألسباب المعيشية، فبسبب مشكالت المياه والرغبة ف

 والرصاعات بي   سالطي   وقبائل "الفور" عىل مر التاري    خ. 

ولقد اعتادت حكومات دارفور عير التاري    خ أن ترسم للرعاة مسارات معينة بحيث ال يعتدوا عىل 

ي المزارعي   اآلخرين
ومع ذلك فكثي  ما كان يحدث التعدي من جانب الرعاة مما كان يستوجب  30أراض 

ي يفصل فيها شيوخ القبائل و"األجاويد"، لفض عقد المجالس العرفية التقليدي
اعات والت  ة الحتواء الي  

ي الزراعية
ي تنشأ بسبب تعدي القطعان عىل األراض 

اعات الت  هذا باإلضافة أسباب متعلقة بالبيئة  31الي  

 32اإلقليمية والدولية. 

2- : ى  تداعيات ُمعضلة "المواطنة" ألهالي دارفور عىل الدولتي 
ي ألهاىلي اإلقليم بالغ نتيجة لألوضاع غي  الم

ي إقليم دارفور جعلت من الوضع القانون 
 
ستقرة ف

التعقيد مع استمرار حالة الالتوافق بي   الحكومة السودانية والفصائل المسلحة بدارفور حول شكل الحل 
 :  باإلقليم ومنه سيتم معالجة هذا الموضوع بالتطرق لجزئيتي   مهمتي  

: ظلت هجرة السكان بي   جنوب السودان وإقليم بجنوب السودانبداية تواجد أهالي دارفور -2-1

ي ثمانينات القرن 
 
 لعدة قرون خاصة ف

ً
ي جنوبا كة إىل الشمال الغرنر

دارفور والذين تمتد بينهما حدود مشي 
ي جنوب 

 
ي مناطق أبعد ف

 
، حيث سىع السلطان "عىلي دينار" سلطان الفور إىل نشر اإلسالم ف الثامن عشر

ي ذلك السودان، وذلك ل
 
ية المسيحية وكان ُمعظم الدارفوريي   الذين انتقلوا ف منافسة البعثات التبشي 

الوقت إما معلمون دينيون من مجموعات "الفور والمساليت" أو من تجار "الزغاوة" الذين يمارسون 
ش دارفورية م

ُ
ي الوقت الحاىلي تعيش أ

 
ن نشاط تجارة العاج بي   جنوب السودان وأوروبا عير ليبيا، وف

ي اإلقليم سنة 
 
ي مدن "جوبا" و"واو" و"أويل الجنوبية"، ومنذ اندالع االقتتال ف

 
 2003الجيل الثالث ف

وح القْشي من مقار سكناهم، ونزح ما بي    جير حواىلي ثالثة ماليي   شخص عىل الي  
ُ
 2,7مليون إىل  1,9أ

ر بحواىلي 
ّ
ي  250000مليون إىل الداخل أغلبهم من دارفور باإلضافة لعدد آخر يقد

 
الجر  يعيشون ف
معسكرات بدولة تشاد، وعدد صغي  منهم لجئوا إىل أوغندا، أما بالنسبة لجنوب السودان فإنها تغيب 

 33. 2003اإلحصاءات الرسمية بالضبط حول أعداد النازحي   من إقليم دارفور منذ تفاقم األزمة سنة 

ي دولة جنوب السودا
 
ن تشكل نقطة خالفية وجدل بي   كل وال تزال مشكلة عودة نازجي إقليم دارفور ف

من؛ )الحكومة السودانية / الفصائل الدارفورية المسلحة / وحكومة جنوب السودان( ففيما تسىع 

ي 
ورة عودة النازحي   باعتبار أن الفصائل المسلحة تتخذ من أراض  الحكومة السودانية بالخرطوم إىل رص 

ي الفصائل الدارفورية  34لسودانيةجنوب السودان نقطة انطالق لهجماتها عىل األهداف ا
بينما تنف 

المسلحة وحكومة جمهورية جنوب السودان هذه اإلدعاءات وتؤكد عىل عدم عودة النازحي   إىل حي   

 35استتباب األوضاع األمنية باإلقليم. 

ى واإلشكالت المطروحة أمام دولة جنوب السودان الفتية:  -2-2 من المتفق أهالي دارفور النازحي 
ص النازحي   من إقليم  2011عليه حجم العبء الملف  عىل كاهل حكومة جنوب السودان بعد 

ُ
فيما يخ

دارفور فالدولة الفتية واجهت العديد من المحطات الحرجة باتت تهدد كيانها الجديد خاصة بعد بداية 
ي الداخىلي بالجنوب سنة 

ي أعقبها تزايد موجات ا 2013االقتتال اإلثت 
وح الداخىلي بعد االقتتال مع والت 

لي  
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2021 

ي النيل األزرق وجنوب كردفان، فأصبح من الصعب لجمهورية جنوب 
ي واليت 

 
الحكومة السودانية ف

السودان تحمل كامل مسؤولياتها تجاه هذه القضايا باإلضافة إىل قضية نازجي إقليم دارفور، ولقد أثرت 
ي 
 
ي فرضها التشابك الثقاف

اعات اإلثنية الت  ي التسبب بالعديد من االنعكاسات السلبية من بينها مشكلة الي  
 
 ف

وح واللجوء داخل اإلقليم وخارجه من الدول المجاورة وبإقليم جنوب السودان فقد  تزايد موجات الي  
 حواىلي 

ة خاصة دولة تشاد، حت  بلغ عدد الالجئي   جئي   بأعداد كبي 
َّ
 لال

ً
 2250000شهد اإلقليم تدفقا

. نازح 150000وء عير اإلقليم، كما شهد مخيم "كلما" قدوم شخص يتوزعون بمخيمات لج
36 

د قانون الجنسية 
ّ
وبالنسبة للوضعية القانونية للنازحي   من اإلقليم بدولة جنوب السودان فقد حد

ي الدولة الوليدة،  2011لدولة الجنوب السودان سنة 
 
ون مواطني   بالميالد ف ُمْجمل الفئات الذين يعتير

ي شملت النصوص 
القانونية المتعلقة بالمعايي  المتعلقة بأسالف األفراد ومكان ميالدهم إضافة والت 

للموروث القبىلي أو اإلقامة المستمرة، حيث شملت هذه النصوص مدى أوسع من األشخاص، بالمقارنة 
مع من كانت لهم األهلية للتصويت حول سؤال االنفصال، غي  أن هذا القانون ال يزال دون مستوى آمال 

ة من مجتمع دولة جنوب السودانوتطل يحة كبي  وعىل غرار ما تم تناوله حول أوضاع القبائل  37عات شر
ي الدولتان. 

 من مواطت 
ً
ال
ُ
ي منها ك

ي يعان 
ي نلحظ حجم المعاناة والمآسي اإلنسانية الت   العربية بإقليم آبت 

 : خاتمة

ي 
 
ي ف

 لألمن اإلنسان 
ً
ي بمختلف تعقيداته ُمهددا

 
 لقد شكل التشابك الثقاف

ً
دول العالم الثالث عموما
ي السودان وجنوب السودان، 

ي غياب االستقرار بدولت 
 
، والذي تسبب ف

ً
والدول اإلفريقية خصوصا

ي اتفاقية السالم الشامل الموقعة بنيفاشا الكينية عام 
 
ي تسببت  2005باإلضافة لوجود عدة ثغرات ف

والت 
ي الكثي  من المآسي اإلنسانية لساكنة المناطق الحدودي

 
 ة. ومما سبق يمكن الوصول إىل النتائج التالية: ف

ي جنوب السودان كأزمة من أزمات ما إن أزمة -
 
المواطنة تمثل أحد المآسي اإلنسانية المطروحة بقوة ف
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ي والتداخل اإلثنو
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زيادة أعباء ومتاعب ساكنة المناطق الحدودية، باإلضافة لمشاكل الحرب واللجوء والي ّ
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 تكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي وتأثيرها على حقوق اإلنسان

Artificial intelligence technology and its impact on human 

rights 

 د. قادة بن عبد هللا عائشة
  

 
ستاذ محاضر أ

 
أ  

 د. قادة بن عبد هللا نوال  
طالبة دك تورأه   

بو بكر بلقايد 
 
ألجزأئر. -تلمسان -جامعة أ  

 

 
 ملخص: 

ن     ن  ن  ههههههههههههه ن نولو  علع  نن ن من نولالنانوكنههههههههههههه  ن ر ر
ي
ههههههههههههطهههه نغ نولطه ر  نولو  علع ف

ي
ُيسهههههههههههههتكنولوج 

ن    ن ن      ر
ي
ون وللعسههههههههههههههههألهههءنولسههههههههههههههههلهههن  هههءون      ههه نوأل هههههههههههههههه هههناونغ نال هههنكنولول كنوالر ر

ي
وألخرىن ومثلهههءنغ

نل م ن نولوجل  لءن  ههههه  ن ن  ءن
ش
نولوخصهههههصهههههنكن وكلوصهههههناوكن ولصههههه نتنكونوأل رنولا نلمثلن ل لن هههه  ولبطه

  حجعلتك.ن

نتحنحجعانوساسهن ون ا ن ن   علع  ننولالنانوكنه  ن ر  سهوانل ن ا نولع لءنولأللث ءناو طءن  ي  

ن  نلههنملعون  ن  لتههنن  نخ  نيع وكنتهه لهه  ن ههههههههههههههههم هه نلتكنحجعلتكن ههههههههههههههه  نولبطه ر
ن ههننلألهه ن تي ر

وللجعانولت 

ولو  علع  نكنولل يثءننولسهه نسهه ءونوكلوصههنالءونولم   ءونوك ومنت ءن حجعان خرىونم  رنسههو يرن ا 

ن.نتحنحجعانوساسن ؟

ونحجعانوساسن ونولاملونوأل  .ن الكلمات المفتاحية:  نولالنانوسن  ن ر

Abstract  : 

Rapid technological advances within the framework of artificial intelligence 
and other forms of technology, such as automation mechanisms, cloud 
computing, and the Internet of things, are transforming disciplines, economies, 
and industries, challenging traditional ideas about human beings and their rights. 
        This paper will address the impact of AI technology on human rights, for 
which human beings have struggled through numerous revolutions that have 
ensured their political, economic, civil, social and other rights. How will these 
modern technologies affect human rights? 

Key words: Artificial Intelligence, Human Rights, work, Security. 

 مقدمة: 

نلا لنكنوألمروانم منن ن سكن  ت ن  ل نللا لنكنول  ل ءن حت  ر
ي
سن م نولو  علع  نكنولل يثءنغ

نيع  ن نبفال نن     نلرطء ن  الوه نلرب نولانلك ر
نولو  علع  نكنولت  نو ت ن ن ا  ن ذلكنبفالنرستء  ي تك

  طنتحنسعانولاملننوك صنككنولل يثءن    علع  ننولج لنولخن سن  ن تءون   ن تءن خرىنلاأل ن  لء

ن  ن  لن
ش
و ن ن لنكث   ر

نولت  نتحنوساسن ن حجعله
ش
ن لالن

ش
نبن  نت  لنخ رو خننءن   نولوج  نكنولل يثء

نوللصع نتل تن.ن
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نتحنحجعان كهن   علع  ننولالنانوكن  ن ر
  ت فن ا نولع لءنولأللث ءن لنتسل طنولضعانتحن نن   

نوألنلنلإلاسن ون  عنوساسن ونخننءن   نولمسوجأللنل ن و  نتحن ر
ي
ن تن ن  ظنئرنلن  نغ "ولر بعك"نلوعلر

نسعانولامل.ن ر
ي
  ننس خلقنمجع نكب   نغ

نولانلكوك  نل ءنننن ر
ي
ن؟ك رنسو يرنولو  علع  نكنولل يثءنتحنحجعانوساسن نغ

ي الدراسة: الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان.  I.ن ي لمتغير  مدخل إيتيمولوج 

 .II  .التكنولوجيا الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة 

III)الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان: أية عالقة؟ )التحديات . 

.I  .ي الدراسة: الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان ي لمتغير نننننننننن مدخل إيتيمولوج 

 : الذكاء اإلصطناعي : 1 -1

ن نذلكن  معن نئلن  لجنان  ب جنكن لمرنولالنانوكن  ن ر ر
ي
ول ن  نولج نتنكونبمننغ ي نت ان    ر

ي
  ل  نغ

ول نولواج  نللب ن نكن ي وأل  ن ولبيئءن ولألل ن ولوال كن ولصلءن ولثجنمءن ولوجن  ن لن ن بنوكسوخ و نولم  

ن.ولضخمء

نبل  ن  هننRand عنل ن جمعتءن ".ن لن ارطرنللالنانوسن  ن ر ر ن  علع ف ن" ظن ن الكن سوجلن   

نتحن  هن"ل   نلمب ع رن  ن  بعكنلارفن جرطرنوأل كنول ن ص ل نولالنانوسن  ن ر ر
مول  نوس منئ 

ن ر
ي
نغ نل ىنولبط    تكنب مب ع رنتحن انلجءنولمالع نكن ولعنع ن لن ونئ نب رطجءن منيلءنلامل ءنولوف   

ن عن  وطرن  ظمءن نمإ ن  فن  ظمءنولالنانوسن  ن ر ولوالكن و خنذنولجرو وكن حلنولم نكل"ن بنلونلر

نل ن.ن1نا  نتحن انلجءنولم نكلنولماج  نب ران  ن تءنللامل نكنولم  ج ءن وسسو ك نت  نولبط 

لارفن لضننتحن  هنذلكنولفرعن  نتلع نوللنسعبنولا نلم  ن عوس وهنخلقن  صم كن رو  ن

نيوم  نوللنسبن  ن اوانباضنولمتن نب كن  نوساسن نلكر ر
ن سلعبنولالنانوساسنئي ن لنكر ر

 نوللنسألنكنولت 

ن   ظك ر
ن ولوفتكن ولسم ن ولو لكن وللركءنب سلعبن   ق  ن و لبنولوف    ر

ن.ن2 ولت 

ن ت فن لن ر
نولا نلضكنول ران ول ظرطنكن ولوج  نكنولت  ر

ن ولوجتي لمننلارفن لضننتحنولو ن نولالمر

ن.ن3 ا ناناككنلنا  نتحن لنكن نولالنا

نن
ي
ن عنسلعكن خصنئصن ا  ءن تس  نمءن لن   و  نوللنسوب ءن جالتننولالنانوكن  ن ر كن تننول ف

طءن   منطنتملتن.ن  ن  كن ا نولخنن نكنولج   نتحنولوالكن وكست ونجن نولج  وكنولا   ءنولبط   لنكر

نلا  ن عمرن ارطرن ل انللالنا
ش
ن ظرو ن اونولمص ل ن  لر

َّ
نوالء.ن كن   ر

ي
ن.  انولفالنتحن   نعنلكن  ف  نغ

ن  نولم لفنكن  فنولكث   ارِّ
ُ
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ن لج قن تموهن ر
ي
نول جنحنغ ر

ي
ن زط ن  نمرنوهنغ ر
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ي   ن تمءنمرطجه.نننغنتنلكنوللنسعبن"
 
نتن نجون مكارب ر
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مهن1956"ن اونولمص ل نبنألسنسنغ ون ترَّ
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نل  كنولمول  ننن- 1 ر

اف مستقبل المعرفةونUNDPولوجرطرنوس منئ  ن.ن9ونصاستشر
ن.ن5وص2012وس ن نولصنااونلل ءن   علع  ننولمالع نكونون ن اءنالذكاء الصناعي  حم نلنظكونن- 2
نولعول ن ولم  ع ن- 3 ي ن ي  نلمع  و  خر  ونولالنانوسن  ن ر ر نن-سن  ءن تتف ر

ي
 الدولي ا وسءن ج  ءن    و  ءونغ

"نالملتقى
":ن ل ن  ل نللجن ع ون ن.ن5وص2018ولالنانوسن  ن ر

نولارالذكاء اإلصطناعي ن- 4 :نون عل ن ج ء:نولمجوم نولالمر ر
نولمعل نوسلك   ئي ر

ي
ونغ ر ونhttps://nok6a.net/categoryئف

ن ر
ي
ن.ن10:19ونتحنولسنتء:ن29/10/2020غ
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ن  نللوع نتحن ي نيوض نل نن  هنيوم     نخ  نولوارطفنكنولسنبجءنلمص ل نولالنانوسن  ن ر

ن ا نولج  وكن ي نتسنت  نتحنولو  رن  نولم يروكنولمل  ءنبهون  ن ي  ر
ولا ل ن  نولج  وكنولتن ءن ولت 

ين ن لضنن م   وكو نللمو    نوسسوجنبء ن هر  
ي نلمولكن  كن    ن م  ن ج ن  ه ر

ي
نبنلمر  ءن رستءن انولفالنغ  

نو خنذنولجرو وكن   لنسل كن ذلكنوتومناون ون بنلونلر ولمعولرونلمنن  هنيومو نبج   نتحنوسا وكنوللسر

ن  ا ن لنول ونئ ن ر
ن   ن كنوخو ن ن مضلنللجرو وكنولت  تحنا وسءن م  نوسحومنككن   جن ن ونئجتنو

ن  نمءن لنذلكنل   هنتحنو ن   روانولم لوبء. لوم  ن  ن كت نفنوألخ نان  صل لتنن   لنرسطهههه و

نولمسوجألل ر
ي
ن.ن5ولولسي نكنوألمضلنغ

1-2  :  نشأة الذكاء اإلصطناعي

 ن  ن ظكنول ف جءنولوجل  لءنبا نوللربن
ن لنولولعُّ  ر  نب ولءنظتع ن ص ل نولالنانوسن  ن ر

ن  روانوأللانبولانلم ءنولثن  ءن لنوسول وثن رو  نلللنسألنكنبملنكن نولالنانو ر
ي
نغ ر
 تحن  ستننن6ساسنئي

 رو  نلاألءنول  ر  ونح  مننلن نولانلكن"للعان ن ع "ن رسكنخعو ا  ءن   لنوللنسعبنللابنول  ر  ن

ن7  عل نللنوحومنككن لركنول تبنواخر ن اكنب    نن لن ظكن ك ف ر
ون    نولللع نلألاضنوألل نان ولت 

ن  نألل نذلك نبا  ن أللع ك ر
ن ولت  نللملنكن و نوسن  ن ر نللالنا ن ظمن  

نللالنان8 نوأل لر نولمفتع  نا   .

ط ون  نلن لن نن عنتل هنول ع ن سببن ضنمرنسوءنتعو لن نوأل با ن نكن  نولجر نولاط  ر
ي
نغ وسن  ن ر

ن  ن ي تننولاعو لنولو  علع  ءنوأل باءنولونل ء:ن

ن  نولب ن نكن  صنا  نن)ولم ظمءنولب ن نكنولضخمء -1 نلم نكن ك ف ن عم  
ي
نولم ظمء(نول ع نيسم ن:ن       

ن سببن جصنولب ن نكن وللجكنولمل  ان ر
نولمنضي ر

ي
نلكن   ن م  ءنغ  ع عانل  وكنذلنانون  ن ر

 للا  نك.ن

نوللعسألءنولسلن  ءن لنخفضن  لفءنرستءناطنا نولوان لنوللعسألءنولسلن  ءن -2 ر
ي
ولنكنغ :ن اكنوكخ  

ن  ظمءن ازا نبنلالنانوسن ن  نخ  نولمانلجءنولموعواطء.ن  نلم نكنكب   ن  نولب ن نكنت ف  ن  ن ر

ن -3 :نسن كن  عان جمانكن فوعحءنولمص  ن  ع ن  ألنا ن ا وكن  صنكن سنئلنولوعونلنوس ومن ر

نولوالكن ن ثل نوسن  ن ر نولا ل ن  ن عو بنولالنا نتست لن ج   ر
ي
نغ نوسن  ن ر    ب جنكنولالنا

 ولام قن ولوازطز.ن

و  ن ولب ن نكن فوعحءنولمص  ن -4 نأل تننتسم نبجضنان:نتطعن اول ف و  نوسوخ و نولالنانوسن  ن ر  نول ف

نول ف جءنولر  ي  ءن  عح  نولص نتء ر
ي
ن.ن9 ل ن للنغ

نلل ءن ر
ي
ن   مرنغ ن    نتج  نت   ن ن ل ء ن أل   نوسن  ن ر نللالنا نولل ل  نولالك ن     ب  ك

نولم  مرنوأل رط نولاي نحضي و نوسن  ن ر نولالنا ر
ن  رانبنحت  ن    نوأل رط  ءو ن""او  معث" نمارفن  ع 

ي نجون"ن "سايموننهاربرت"ن "مينكساي
 
"ون با نذلكن خاكنوألتمن نوألكنالم ءننويلنألير  "ن "ماكارب

ط نولونل ءن وفرتءن لن نولس عوكنولاط  ر
ي
نو و ن نمران  ج  نكن  ل  نغ ر

ي
نغ
ش
ن  وعس ن

ش
 ولمت  ءن  ىحن وعوا ن

ن ر ن ثلنول أل نكنولاصب ءون ولألل نوللسنئف ر نوللسنئف ر ننولوجل  نولاصتف ر
ي
ن ثلن  اءنول تكنوال ءنغ ر

وسحصنئ 

نولص نتءن وأل ظمءنوأل   ءن ول بن     ن.ن ر
ي
ن  ب جنكن خولفءنغ

                                                           
:نمفهوم الذكاء اإلصطناعي وأبرز مجاالتهن- 5 ر

نولمعل نوسلك   ئي ر
ي
 ain.com/article/artificial-https://al-ونغ

intelligence-areasن ر
ي
ن.ن11:26ونتحنولسنتء:ن30/10/2020ونغ

ن.ن5ص.نمرجع سبق ذكره، ون حم نلنظكن- 6
نون ر  نسن ق.نمفهوم الذكاء اإلصطناعي وأبرز مجاالتهن- 7
ن.ن5ص.ننمرجع سابق، حم نلنظكونن- 8
نل  كنولمول  ونن- 9 ر

ن.ن9ص.ننمرجع سبق ذكره،ولوجرطرنوس منئ 
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1-3  : ات الذكاء اإلصطناعي  ممير 

نيز انولو  علع  ننبجع ن نئلء:ننن- نولالنانوسن  ن ر

نباضن  ل نللا ل ن  نولو  علع  نكن ن بط  نتضنولالنانوسن  ن ر ر
ي
نولو ع وكنولل يثءنغ

ي
  

ن  وطرن   علع  ننولالنانو ر
ي
ألخرىونتحنسب لنولمثن ن   علع  ننولسلنبءن من نن ثلمننتسن كنولسلنبءنغ

ن  نمقن ر
ي
نمرطجءن خزط نولب ن نكن  انلجوتننغ ن اننلم  ن  ني ا ن لن      ي ن ا  نوسي ي  . وسن  ن ر

ن جن نولو  علع  ننولل ون ر
ي
نا  ونغ طءونح  نلظترنولوالكن  روم ءن و عتء.نلمننللابنولالنانوسن  ن ر

نمرنءنكب   نلجالنوكت نفنوألا طءن رسعن   خص.ن نوالر

ن عو هنولمجومانك:نن- ر
نلج  نولللنلماظكنولول لنكنولت  نولالنانولص ن ر

نول ع نلوعل نحجكنولملنن لن  نولفضنان   موءنولمجن رنلت خ صن يسوخ  نولالنانولص ن ر

نبل نكن وا ا و نللام ا نول تك ن  ج لك نوسوفنا ننولم  طنو نت نك ف ء نلل لء ن  ثلء نليس نسعى   ا 

ن  ن ن طاوج ن ك   نولو  علع  نو نن%60ولج نتنكنولمخولفءن  ن ا  ر
ي
نولجرو نغ ن نن عر

ي   نولمسوتلكي 

ن عو هنولمجوم ن ر
ن ج لكنولللع نأل كنولم نكلنولت  ر

ي
نلم  ن  نيسنت نغ لنكن  نولالنانوسن  ن ر

ولط 

نعكن لنولطمن ن وأل روض.نولل ل ونب اون  نول نلءنول ظ فءن  ن

ن ر
نتحنولمسوعىنولعمتي نولكتربنا نل نعنول نلءنخفضنوسوخ و  ر

ي
نغ نوسن  ن ر نولالنا يسو   

نولكفنا نن%10 نسألءن ن عل  نول نلءن ول لبنتل تنن اطنا  نولوالكنولام قنلم نبجء   نخ  نوسوخ و 

ن  نللجقن نوسوت كنولعلعان نسألءن وسوخ و ن  خزط نول نلءنولمونحء.نلمننلم  نللوالكنوالر ر
ي
ونغ  عم  

ن سن وكنولرح ك.نن12% ي و ن  نخ  ن لسي  لنكنول    ن ولام ان رس  ي نللمص اي 

نتحن لجنانمران  ل  ن  و عتءنللمنلءن  او وكنولمل  نكن  املن   علع  ننولالنانوسن  ن ر

 ل  نوسوخ و نولصع نتحن لعن سو و ونمللمنلءنوأل عوعنولأللرطءنولمت ا نبنس جروضنلم  نل  ظمءنولج

ن نلوتب ن ت وان  عول نوأل عوعنول خ لء.نلمننلم  نوسوخ و نولربع نكنولمازا نبنلالنانوسن  ن ر  ولوالكنوكلر

نا  ءنوللرو  ن ر
ي
وكنغ لمرولألءنظر فنولمل  نكن  نخ  نولك رنت ن سووطنكنولولعثن  تب نولو   

نولم نخ.نلالكنم نولمل  نكن سببن     ر
ي
ن لج قن ا  ءنوللمع ءنغ ر

ي
نسيسن كنغ إ ن  ب قنولالنانولص ن ر

(ن ولرو  ن ر
ن)ولاملنولم ن ي    وفنولو م ءنولمسو و ء:نولسن  ن)منلءن ظ فءن ب سان ن اجعلء(ون ولثنل نتط 

) نول ف ر
ي
)نولل ن نغ ن)ولل ن ن ل نولمنا(ون ولخن سنتط  ن.ن10تط 

1-4  :  مجاالت الذكاء اإلصطناعي

ن - ون منن النوارفنتحنولع ع ن وألنعوكن وأل  ن تحن  ظمءنولنلاوم نولالنانوكن  ن ر

نول ع  ء نولل ن  ر
ي
نغ نوك ت ن  ن وس  نولمخولفءننوسوخ و ه نولمجنكك ن   نولكث   ر

ي
 غ

ننيسوخ  نح   ن ول ظكنولخب   ون ول بن وألح ناون ولوال كون حت  نولص نتءون ولول كنوالر ر
ي
غ

 .وأللانب

نول ب  - ن جن  ر
ي
نتحنغ نت خ صنوأل روضن  نا ن رو   ن  نن ع   ن ار مء  تروضن ر  ء

نولم  ق ن نلكن وسوخ و  نوالر نولخب   نل ع  نلكر ن وكسو ك  ن جن بءنن وكحومنكك لمتن وك

 .للا ضنولبط  

ن ولضفن - نولل ع  نولو ل ق ر
ي
نغ نولاك ء نوأل ظمء نوسوامن  ن ك نولل ع  نولمجن  ر

ي
 غ

ونن  خنمألءنول نسونلك ن   كن  ن ول لع نولعل نوللنلر ر
ي
ونغ  مءنوال ءن حراكن ج  ننكب  

ول  

                                                           
ن.ن10ونص.نالمرجع نفسهنن- 10
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نولعنع ن ر
ي
و  نغ  كنولبط  ون تجزكن اظكنول ف

نلج  تننولم   ر
مإ تننلكن صلنل فسنولجعا نولت 

ن.   تننتحنمتكنس نانولك   لنذلكنبنل ظرنلا  نل

ن جن  - ر
ي
نم هن  ننغ

ش
و نكب  
ش
نو ج بن   نخ  نولعنع نن لانبنولف  يعنمج ن ح ثنولالنانوكن  ن ر

نذلنان مننلن ن  نلأللو ننللمزط ن  نوسين  ن ولت وطقن  جنبلءنخصكن ك   ر
ت  نوأل ظمءنولت 

ُ
  

ن فنت  لن لانبنولف  يعنل  ون ك ف ن  خولفنن مقننلاألء مروانولن  نولملنكن ونموضي
ش
 نب نذو  ن

ن لانبنولجون ن  ن ألن طنكنكر نولج  ن  ن    ننولظر ف ر
ي
 .سعوانغ

ن:ن الرجل اآللي  - نولر لنوالر
نن-نو تط  نولا ل ن  نولمجنككنن- ح ن جس  وكنولالنانوكن  ن ر ر

ي
غ

نولوجن بن وألتمن نولخ    ننخننءنولص نت ء ر
ي
طءون وسواملن لضننغ  تعضنول  نولان لءنولبط 

نولج ن ن تنو نكنلم  نللبط  ر
 .لت 

نولر بع نك - نتسوخ  نتسوخ   نلمن نولفضنئ ءو ن ولمركألنك نول نئروك ن ل نا  نولص نتء ر
ي
ننغ ر

ي
غ

نولوجسس ن  تمن  ن ولجون  نولاس ر  ن جن ننولمجن  ر
ي
ن غ ن وأل  . ن وللروسء  ولمرولألء

نولج ن نبامل نكن روحنول ب ن جع ن ت خ صنوأل روضن حت  ر
 ءنو و ركنباضنولر بع نكنولت 

ون ثلن روحءنولا ع 
ش
 .ال جءن  

ل ء - ي ي ون كن  نو ت ن  نن نا ن سببنللفوتننن يمءن  بع نكن  ي تسنت نتحنولج ن نب تمن نولم ي

ن لعن
ش
ن ع تن نس  ع  نوكن  ن ر نولالنا ن سوجألل ن   نولالمنا ن   نولكث   ن طاوج  ولألن ظءو

نلتست لنح ن نول نسونح  نينوظرنظتع نولر بع نكن ن جع نبنألتمن نوكسوخ و نول عمر ر
ولت 

ن نوكن  ن ر ن  ن  ع نولع ر نوألمفن ونلمن  ن  رولألء
ي ن   ظ رنولم ي نولس ن   ول ع  ءنكج نا 

نبنساسن 
ش
ن و  ألنمن

ً
ن فنتال  .11س جالن  نولر بع نكن ك  

1-5  :  خصائص الذكاء اإلصطناعي

وكن اكرن  تن:ن ي نبنلا ل ن  نولخصنئصن ولمم  ِّ نيومو نولالنانوسن  ن ر

ن وسا وك.نولج   ن -  تحنولوف   

 وسوخ و نولالنانلللنولم نكل.ن -

 ولوالكن  نولفتكن  نولوجربء.ن -

 وكتسنبنولمارمءن   ب جتن.ن -

 ترضنوسب وعن ولوخ ل.ن -

نوأل م ءنولنسب ءنلا نرصنوللنلءن  نولظرف.ن - ي   م   

 ولوان لن  نوللنككنولماج  .ن -

 .ن12اتكنولجرو وكنوساو طء -

نبمجمعتء وكنولونل ء:ننلمننيومو نولالنانوسن  ن ر ي    نولمم  

                                                           
.. حينما تفكر اآللةولجزطر ونن- 11 :نالذكاء اإلصطناعي ر

نولمعل نوسلك   ئي ر
ي
نhttps://www.aljazeera.netونغ ر

ي
ونغ

ن.ن12:34ونتحنولسنتء:ن31/10/2020
:نن- 12 نولكونبنولجمن ر ر

ي
ن  ظمنكنوألتمن ونغ ر

ي
نول وتمءنللجرو وكنوساو طءنغ   ن رن عتع ون  ب جنكنولالنانوسن  ن ر

ننوتطبيقات الذكاء اإلصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال ر نولارئف :نولمركزنول لمجروطر
ي  رلي 

و  ج ءن ولس نس ءن وسلوصنالءونط ن.ن28.27ص-ونص2019ون1لل  وسنكنوسس  
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و  نوسحصنئ ءن لوع نتحنإمكانية تمثيل المعرفةن-1 :ن  ن رو  نولالنانولص نت ءنتحنت سنول ف

ن سلعبنلومث لنولمالع نكون ذنتسوخ  ن   لءنخننءنلعنرنولمارمء.ن

ي المتفائل:  -2 ن  ن رو جتنناستخدام األسلوب التجريب  ن جن نولالنانولص ن ر ر
ي
  نولصفنكنولمتمءنغ

و  نكنتسوخ  نخ عوكن ج ن  نول ف ر
نليسنلتننمرطجءنحلنتن ءن ار مءون  اونلاتي ر

ولكنولمسنئلنولت 

نوسحوفنظن ن   ن أل  ن     نلللل ن ا  ء ن خون نمرطجء ن  ا ن لنولللنولصل  ن لك تن  تسلسلء

نول رطجءن ذونو ض ن  نولخ ن نوأل  نكني ا ن لنولللنرسطان.ن  بنحومنل ءن     

نولالنان المعلومات الناقصة:  قابلية التعامل مع  -3 ن رو   نتسو    ر
نولت  نوألخرى نولصفنك   

ن وعومر نب كملتنن نلعنلن  نولمالع ءن    نولج ن ن تننولجنبل ءنتحن لجنانباضنولللع نحت  وسن  ن ر

نولعل نولا نيو لبنم هنوللل.ن ر
ي
 غ

ن القابلية عىل التعلم:  -4 نولوالك نتح نولجنبل ء نولاكر نللوضف نولمتمء نولصفنك وكن   نولخ ف   

نوألاوانبنألخ ن  ظرنوستوألن نوألخ نانولسنبجء.ن ي   ولممن سنكنولسنبجءن  نمءن لنلنبل ءن لسي 

ن ول ن قابلية اإلستدالل:  -5 ن   ن  ن ا  ء نلم  لء نولمم  ء نولللع  نوست ألنط نتح نولج     هر

 .ن13ولما  نكنولمار مءنلللل

 حقوق اإلنسان:  -2

ن  ظكن اونوللقن)وللجعانولس نس ءوننوللقن عن لكنل خصنلمن سهن م ن جمعتءن   ر
ولجعوت نولت 

نول  ل ءن ن ص ن خولرنولمعوي ق ن ل  نولالك...(و ر
ي
نغ نوللق نول خص ءو نولا نلء ر

ي
نغ نوللق نولال كو ر

ي
نغ وللق

و تننلمضمع ن ا نولمعوي قون  فتع ن نولعم  ءنلو رسنوح    وست  نكنولانلم ءنللجعانوساسن ون  نانول سن   

و ن  نب    نن ت األءونوللقن ت ابونم ي نهر ر
ن  نولمفن  كنلنلا ولءن ولمسن و ن ولجن ع ن ول ظن نولت  ر ألطنبنلكث  

و تن نلنا نتحنوح   و نوللجعانبلن ءن لن  نخنس نسر
ن.ن14  من سءنوللرطءن وح  

ن  ن ن بنحركءن ر
نولست ن نكن  نولجر نولمنضي ر

ي
مرح نم ر نحجعانوساسن نولجمنت ءنأل  ن ر نغ

ن ولجن ع ن نولمجوم نول  لر ن ص   ر
ي
نغ
ش
و ن      ن جرطرنولمص   ر

ي
وفنبلقنول اعبنغ ت  نوس ل ناون ل ن ح ثنوست  

ن  نول
ش
ن ولا لنك.ن ل نلص ن  نيوكن عس  ن  نانحجعانول اعبنلت ملن زط و فئنكن  نخ  نوك  جنانول  لر

ن عو بنولوان  نلولج قن   وفن  ثنانوأل كنولمول  ن

نايألن ءن  ثنانوأل كنولمول  ن  ن اعبن ر
ي
ال نتحن فستنن  جنذنوأل  ن نولمجأللءنن-وأل كنولمول  – نانغ

ون   ن ا نول اعبن  ك ن  ن  ل ن لمن تنن"بنللجعا ي ن لأل نتحنوساسن  ءون ر ي  ر
ن  ن ط كنوللر بنولت 

وألسنس ءنلإلاسن ن ب رو ءنولفراون بمننللر ن ن ولنسناون وأل كنكب   نن ن    نن  نحجعان تسن طء"ون تم كن

ن ولت ئءنبا ن ر  ني ثنس عوكنتحن ا نئتنون ب نانتحن ألنا  نلج ءنحجعانوساسن ن كن ن و نوست  نولانلمر

ن ر
ي
نن10للجعانوساسن نغ و ن ا نون ات نولجما ءنولان ءنللن1948ايسم ف نولمجوم ن لن عم  ن ح   ر

ي
مران   ئءنغ

                                                           
ون- 13 ننن    ءنتثنلم ءونولمفن  كنوألسنس ءنللالنانوسن  ن ر : تطبيقات الذكاء اإلصطناعي كتوجه حديث كونبن من ر

نلتعزيز تنافسية منظمات األعمال ونولمركزنول لمجروطر
ي و  ج ءن ولس نس ءن وسلوصنالءوننون رلي  نلل  وسنكنوسس   ر ولارئف

ن.ن14.13صن-ونص2019و1ط
ن
ونن-14 -6ص.ن-ونص2010ونا. . :نا.ج. ون1ط.ننحقوق اإلنسان والحريات العامة.  و زن لم نتمن ون ام نتأل نهللان كر
ن .ن7
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وفن تنن  روتن تنن ب ءن   خنذن  رواوكنلع  ءن تنلم ءونلضمن نوست   وللجعان وللرطنكنت نمرطقنولوال كن ول  

نول   نوألتضنانذو تنن ول اعبنولخن اءنلسل ن تن ي ن.ن15 ي 

وعن  ي ات ن  نول   نوألتضنانللوان  نمنلم ظمءنول  ل ءن   نخ  ن ن و  ننلتاونوست  نوسو نت ن    

و تن"ون  اونولوات نلم  نولم ظمءن  اتنن  ن  لن" من ن مروان روتن نحجعانوساسن ن وللرطنكنوألسنس ءن وح  

نولعل نولرو  ن  خنذن  رواوكنتمل ءن ر
ي
نكن ل   ن ا نوللجعاون  نلكنل  نبمج    نونغ ر

سل ءن   ل نبنل   نولت 

ن.ن16سنكلراعنول   نت ن ثلن ا نولممن ن

وفن نوكت   ي ن ي 
ش
ن وب ن يسجلن  ثنانوأل كنولمول  نب ولءن  ريسنحجعانوساسن نتحنولمسعىنول  لر

نلللجعانولم   ءن ولس نس ءن نولفجر نولحن  نولات نول  لر ر
ي
وفنبنلمسن و ون  نانغ نوست   ي  تا نوللجعان بي 

نوللن1966لان ن ي و ن    ي 
نولات نبنح   ر

ي
ن اونولات نلكنمءنتحن  هن" وات نللنا لءنمرفنغ ر

ي
جعانولمجر  نغ

ن  ن  ن وعنلن نذلكن سببنولا ضن  نوللع ن  نولجنسن ي نلعكلن تننا  ن     ي وألمروان م نولل متنن ولخن اي 

ن  نولملك ءن  ننفءنولعكا ن  ن    ن" ن  نوك ومن ر ن  ن    ن  نوألنلنولجعمر   نولل ءن  نولر  نولس نسر
ن.ن17

نللجعانن و نكنولل ع نكنبنلوضفنب ران ا  ءن  نبنك و نعنت نلل انولجن ع نول  لر ي وساسن ن ل  

 تمن ن ا  ءون  ن  لن ازطزن حمنلءنحجعانوساسن ن وللرطنكنوألسنس ءنل مروان ولجمنتنكون  سا ن

ن نلن ع نحجعانوساسن نلي ملن اني   نلمخولرنوكت  نكنول  ل ء(
ش
ن) رس  ننسنبجن

ش
ن   طج ن وأل كنولمول  

ان وألمفن ن وأل خنصنذ  نوستنلءن وأللل نكن ولفئنكنولضا فءنوألخرىونولاي نلمولكع ن ل ا نللنسنن

نولا ل ن  نولمجومانك ر
ي
ن  انم   نموطلءنغ

ش
نولا نلن ن نئان ي ن لم تكن  نولوم   

ش
ن.18وا نحجعلن

 التكنولوجيا الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.  -2

ونلتنننلءنب لنو نولالنانوكن  ن ر ر
ي
لولعككنول ن ئءنت نولثع  نولو  علع  ءون خننءن  نولو ع وكنغ

ب ءن ولالكن ولثجنمءن)ول عاس ع(.ن طجر نبنلفالنول تعضن  ن بن  ن عو بن كلءن  ظمءنوأل كنولمول  نلل  

.نل ن  ع ن ا وكنولوال ك ن والكن تنن  لصلن تننتحنول رطجءنو—بنلوال كنبامقن  نلأللنولالنانوكن  ن ر ر
لت 

ين ننم كن—ولمارمءن    بن تننولمالمي  ر
ي
وونلجرنوكتسنبنولمتن وكنولرلم ءنغ

ش
ن.ن  نوا نمصنت  ن فستننلرطألش هر

نن"نتعلم كيف نتعلم" م  ن رو ج ننولوال م ء.نت   نتحنذلكونلجبن  ن أل نرستءنوك و ن ن املنتحن     

نولالع نوسا نسعانولاملن طتءون او ف ن  ن  ن ل ن ضي سن  ءن ثلنولون طههههخن ولفلسفءن وألابنول ع ون ك  

ن جن نولثجنمءن ر
ي
نغ .نيوكنبنلفالنوسوخ و نولالنانوكن  ن ر نتنلم ننرسطهههه نولو    ر

ي
حنسمءنلج    ننتحنولاملنغ

نو وثن)حصءن رسو نولانلكنولسفحر
نولصع نولمسوخ  ءنستنا ن  نانول   ر

ي
نتحن  نان وس .نماحنسب لنولمثن ونغ ر

لت 

نتحنوسوخ و نولو  علع  ننللألل نت نوللضن وكنولضنئاء(ننNational Geographic ج  تنن ن ثن ن ر  هر

ن رو ج ننولبيئ ءن ولألل ن ل نولمنا ر
ي
نولالع ونكنس مننغ ر

ي
نوسوخ و هنغ

ش
ن.ن19يوكن لضن

                                                           
ونن- 15 نخضي -ونص2008نبونلب ن :نولم سسءنولل يثءنللكونمدخل إل الحريات العامة وحقوق اإلنسان. خضي
ن .ن148-134ص.ن
ن .ن151ص.ننالمرجع نفسه. ن-16
نوللجعل ءون2ج.نالحريات العامة وحقوق اإلنسان.  حم نسل كنسا فن ونن-17 ر ون2010ون    ك:ن ن ع وكنولللتف
ن .ن12ص.ن

18: in site , united nation,  human rights- 
https://www.un.org/, date : 01/11/2020, heure : 19 :49. 

:نن-19 ر
نولمعل نوسلك   ئي ر

ي
"ونغ نوأل كنولمول  ون" لعن خ ل نكنولالنانوكن  ن ر

ن22:25https://www.un.org/ar/44267ونسنتءنول خع :ن28/10/2020 ن طههههخنول خع :ن
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نن نئلءنلولج قن   وفنولو م ءنولمسو و ء ن  نلفو نمرنش نح ا تننو لم  نللالنانوكن  ن ر ر
أل كنولت 

نخ ءنولو م ءنولمسو و ءنلان ن ر
ي
ننللمخنمرن2030ولمول  نغ

ش
نن لس  ن بو ر ن  ج  مش

ً
 .نح  ن ت  ن  ب جن هنحلعًل

 

نن
ش
  خ   

   ن كءنن مضل
نللمارمءون  رسع
ن ي نيبي  ن ن   او
نول   ن   نمس
نتحن لللصع 

 ا ن
ولو  علع  نكن

ناطنا ن ولل يثءو
نوس فنان  سوعى

نتحنولألل ن

ن
ن   وطر ون ون   ن  نلمولكنولمالع ءنلص  نولجرو .نولالمر نأل نول   نترم ن  زىنولو نمسنول  لر

 الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان: أية عالقة؟ )التحديات( -3

نولالنان نس  ا  نولل  او ن ا  نتبع  نبمجرا نلإلاسن  ء. نولج ل   نولل  ا ن ع نوكن  ن ر ولالنا

ن لن  لن  ل ن  نوللضن  نوساسن  ء.نو نوكن  ن ر
ً
نليسن  نلصب ن سوجال نللالنانوكن  ن ر لمأل  نولوع  هر

نلنئكنتحنولج كن ر
  نلللن للنولالنانولبط  .ن لك نلجبنتل  نن  ن و ك ن  ن  وطر ن  نخ  ن ت ن اسنئي

ن من:ن ي ون لك ن تحنومستقبل حقوق العملناألمن حجعانوساسن ون س لن  ن انلجءن ا نول ج ءن  ناو طوي 

ن ت ن  نحجعانولاملن حجعانوساسن .نمب اءنولاملنولمرو ر
نان  جنا نسيوكن انلجءنولزو طءنولت 

نا ت  ننول ع ن لنللظءنحر ءن خرىون ر
  نل ن ا نولولعككنولرلم ءن ولو  علع  ءنولططاءنولت 

نللن  ن ون    ع ن ر
ي
نغ ن لج قن  نم ن نئلءنبمج    نن  ن  تضنب   نعنولبط  ر

ي
متا نولولعككن ألا نوأل لنغ

نولو  نول بن ا  نم ه نل وع نبمسوجألل ن  تف  نمهر نوساسن و نلرمن  ن ا لء ن تعا نتح نولج ل    علع  نك

ل حو ن نكنولفرالءون   خفضنم هنوأل بئءون  ر جنم هنولمان فون ط و نم هنولم نخنب رطجءن سو و ءنتحن  نان

ن تنلمر
ن.ن20

ن  ن  يرنتحنحجعانوساسن ونم ظن نولال ني  لن  ن   ن   علع  ننولالنانوسن  ن ر نانوكن  ن ر

نبن وتنكنحجعانوساسن 
ش
نحج ج ن

ش
انتل تننلنلوال كونولصلءنتحن رو ن ظنئرننو21خ رو ن اعَّ ر

مج ن فج  ن ظنئفهنولت 

ن نن
ش
نولانلكونتحنوتوألن ن  نواككن ولر بع نكنل ن ولع نيع ن ر

ي
 خرىونوأل رنولا نل نيزط ن  ناسألءنولأل نلءنغ

                                                           
ناألمم المتحدةن-20 نولان ن    نولو  علع  نكنولج ل  "ونسبوم ف ي و  ج ءنوأل ي 

ن .ن06ونص.ن2018ون"وس  
21 - council of europe, unboxing artificial intelligence : 10 steps to protect human rights. 
2019, p.08. 
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نولصاألءن  تنون  عن ننل ن  ي ن ن يرن نئلءنكع   نن (ن(covid 19  ن نوساسن ن ل ن  ا ن فسن ظنئفهن حت 

نلن  ن فر  ء ر
نولت   نوللجرنولصىحر

نظلنم   ر
ي
نغ ي ن عو عن   ي  ر

ي
نح  ن اكنولر بع نكن ظنئرنغ ي نولصي  ر

ي
ن.نخننءنغ

نوللج ر
ي
نتسنؤككنت ل  نلنلمسن و نغ ون  عن ننل ن  رحن   علع  ننولالنانوكن  ن ر نولبط  ر

عان  ن تي

ن ر
ي
ون ك رنلم  ن  ن ضم ن ر طهههه ن  نم ن ا نولو  علع  نكنولج ل  ن   ن  فلنغ لجعان لنوخو فنولماني  

ولعل ن فسهنولوخف رن  ن خنمر ن؟ن ك رن  تكن  نلفج   نمرصنتملتكن سببن   علع  نن  ل  ؟ن ا ن

ن ر
ي
طءنغ نسو   ن ل هنولبط  ن ضع نوألتعو نولجنا ء.نوكسئلءن  خرىن  كنت ن   نخ   

"ن كءن"بلعكنبنس    و    ن ن ن ثلن ا نولمخن فنولجمنت ءن    نولأل نلءوننBlockbusterلن  نرس 

كء–لأللنا ولتنن ن  نن-  نولط  نلن  ن عظرن ك   ر
ننNetflix لرنتن لونيكنب  ن عل ن وفل  سنن60ولت    ان  وخ  

ن نن2016ت ن ن ولبتي نوكن  ن ر نولالنا نكنلج  نخ  ن هنيسوف  ن  ن   علع  ن نولجنئمء نولمالع ن  ء نولولو ء

ن نلج  تننلمسوتلك هنبفضلنحعولر ر
نولج مءنولت 

ش
 Freyتن لنمجطون ل  ن ر  نن3500ملسبونبلنل ازان لضن

and Osborneن2013)ن ن  نحعولر نللج  نل  ر
ش
و ن ث  
ً
نولعكلنكنولمول  نن%47(ن لل ال ر

ي
نغ
ش
نحنل ن ي   نولان لي 

ن
ش
ينوأل رط  ءني  لع ن ت ن نولاج ي نولجنا ي  ر

ي
ن.ن22تر ءنلخ رنولز و ن سببنوأل مووءنغ

 ن ننن3ا وسءن خرىن  نولم سسءنولأللث ءن" كسفع ان ل ع ع   س"ن علا نلأللن
َ
س عوكن  نُيستأل 

نولج نتنكنولص نت ءنحع نولانلك  ظ فء  ل ع ن20لصلن لن ر
ي
ن2030ب  تز نولر بعكنبللع نتن ننغ ي نحي  ر

ي
ونغ

نل نتنكنولخ  نكنل ن  نولمر  ن  نلج نوأل خنصنول ناحع ن  ن لكنولعظنئرن  نمرصنولاملنولممني ر
ي
لءنغ

ن نو جء
ش
ن.نن23ولم   ء"ن)وأل موء( " جلص ن لضن

ن

ن

   ن كن
ول  وسءن

ن لن  ن
ش
 لضن
ن ن1.7 لع
 ل ع ن
 ظ فءن
 صن  ن
ج كن

ُ
م

بنلفالن
نلمصللءن

ن
                                                           

نتحنوأل  ن  سوجأللنولامل"ونن-22 نمؤسسة راند.   سع   ن  سوبنون ل ل ن ن طلطنولرو  ون" خنمرنولالنانوكن  ن ر
ن 06ص.ن

ون"بنلوعو طههههخن ولوعلانكن- 23 ر
ي الجديد. ...  اون خ رنولمنك  نكن ظنئرنوساسن "ونح   نتأل نهللانوللس تي ننالعرب  ر

ي
غ

:ن ر
ن ولمعل نوسلك   ئي
ن/https://www.alaraby.co.uk.ن18:09ونسنتءنول خع :ن01/11/2020ون ن طههههخنول خع :ن

https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%22-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-7500-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%22-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-7500-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A%22-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A%22-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
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ن نتنَمر
ي نذلكن2016 ن2000"ولر بع نك"ن ي  ر

ي
ن    بنن ن400ونبمننغ ر

ي
نولعكلنكنن260 لرن ظ فءنغ ر

ي
نغ
ش
 لفن

ون بج ءنولانلكنن550ولمول  ن  ي نولصي  ر
ي
نغ
ش
ن.ن24 ل ع ن1.7 لفن

نم لكن ر
نتحنح ن نول نسن    تكونمقي نRobot  ن تءن خرىونل ن  يرن   علع  ننولالنانوسن  ن ر

ن كنمج نولس  ر نتحن ضمن تكونمنلخللنولا ن ننبن ج  نكن2004) ي (ناو كن ح وثنولف لكنتحن  ن نال ي 

رواون  عن ننلضا نن  ن نتسنؤ ن و  ن  عنك رنل نن  ن وانيشن  نواككنل ن لع ن لنخ رنتحنح ن نوألم

نلم  ن  ن صيبتن؟ن ر
نظلنوألخ نانولت  ر

ي
ن ا نواككنغ

ن ر
ي
نغ ون2019 ن سنن04مول ن ا نوألسئلءنحلجنكن جن  ءنت ل  ن  تنون   مرنول ع يس عنولانلمر

؟"ن ن ر
ن لعن ت ن اسنئي :ن لناس   هن ولا نحملنت عو ن" ألنائنولالنانوكن  ن ر

ي
ل ن تل  نولس   ن ا ك ن  

ن  هنوكخو ككنول ن مءنت نولالنان ر
ي
نلجبن  ناست  ن ل تننغ ر

"حن نولعل نلول ل نولمألنائنوألخ ل ءنولت 

و نولج كن ءنلنئمءنتحنوح   نك خنذنلرو وكن منت ي نولالنانوكن  ن ر ون ذلكنبنل ب نلضمن نتسخ   وكن  ن ر

ن.ن25وساسن  ء"

نلمننل رحنولالنانوكن  ر
ي
نحنلءن نن ذونح ثنخللنغ ر

ي
نغ
ً
ن   نككنلن ع  ءن  خ ل ءنبلثءونممثال  ن ر

ن  ن   نلج ن اونولخ  ون  لن  نولمم  ن  نل ع ن ر
ي
نتسلطنتل ه؟ن غ ر

نولاجوبءنولت  ون نهر   ظع ءن اونوالر

نولمسوجألل؟ ر
ي
نحجعانوساسن ن حجعانواككنغ ي ن  نكنتسن  ن ي 

نلو  علع  ننو ر ونم ن ح ن  ننيرط ن  نيوخلرنت نولركبن  ننبخصعصنولجن بنوسلجنئف لالنانوكن  ن ر

ءنلنا  ن ن ج  نكنوك صنككنولل يثءونمج نبن  نوألا وكنولص نت ي ر
ي
نا ن   نغ ر

وللضن  ن ولو عُّ نولما لنولت 

نسعانولاملون طضكن ر
ي
نللج ن ن تننغ نل نلمننوتوم  ننتحنولبط  ر

نتحنولج ن نبلصءن و ن  ءن  نولمتن نولت  نم ك    ك  

و  ن ونل نا نولمركألنكون كونبءن  عوعن ا  ءن  نولوجن طرنوسخألن طءنولمتن ونول ف /وس ان ر ر ذلكنولت خ صنول تف

نولمعون كنبفضلنولمركألنكنولمسوجلءنذو  ءنولج نا ن ي نتستلن  نح ن نوألمرواون رن لنذلكن لسي  ر
ولاك ءنولت 

ونت جنوأل روضن ولامل نكنولجروح ءنول ل جءون 
ش
ن  ن ن ...نوألك   طءن ولوخ  طنولز و ر

ناو  نولمعو انولبط 

 خاتمة

 ل نوا ن  ن ن  ع ن نئلنل ظكنولمالع نكن وك صنككنولل يثءنح  نيسم نوللصع نتحن  اون

نت ان نتسعن ن   ن لنو و كن ك ف ر
ونخننءنبنلنسألءنلل   نولت  نولمجوم نول  لر ر

ي
 ج  نكنح يثءنلابنا  نغ

نت لن تنن  نول   نوألخرى.ن  نولو  علع  نكنولل يثءن ر
ي
ن  عظ فتننغ

ن نولمألنرس  نولو ي   ر
ي
ن  ن اونولو ع نولتنئلن ثلمننلن  نلتنن لجن  نكنملهنسلب نكنت ل  ونلم  نحض ننغ    

نلجبنحمنيوتنن  من تنن مقن نن ص ن ر
نتحنحجعانوساسن ون ولت  كهن   علع  ننولالنانوكن  ن ر

ولا ن   

نولعم  ءن وك ف ي ننل نكن ولمان  وكنول  ل ء.نتل هنولجعو ي 

ن  متن:نناالستنتاجات خلص نول  وسءن لن جمعتءن  ن

.نن- نحنلءن نن كنو وتنكنول ظن نولان ن  نلأللن  تز نولالنانوكن  ن ر ر
ي
نخنصنغ ر

نرصي   ن  ن ظن نلن عئي

                                                           
ن المرجع نفسه. ن-24
:نن-25 ر

نولمعل نوسلك   ئي ر
ي
؟"ونغ ر

ن لعن ت ن اسنئي :ن لناس   نول عاس عون" ألنائنولالنانوكن  ن ر
 /https://ar.unesco.org.12:42، ساعة الدخول: 01/11/2020، تاريخ الدخول:  



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

61 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

طءونخننءنن- طءن ذلكن زطنا نولو  طبن ولو وط ن نجلنولمتن وكنولبط  رصي   ن  ت كنولم   كنولبط 

.نن     ن عن سمن  نولاجلنوالر
نولاجلنولبط 

ن ل ن  ظمءنولرلنبءنللسل ءنولان ء.نن- ن   ن  تز نولالنانوكن  ن ر

.نن- ن جن ن   علع  نكنولالنانوكن  ن ر ر
ي
نول   نولموج  ءن ولموخلفءنغ ي ن جل صنولفعو ان ولفجعوكن ي 

.نت ج  نا  نولانلكنولثنل نللأللعثنولالم ءنولخننءنب  ظمءنولو  علع  ن- ننن ولالنانوكن  ن ر

 قائمة المراجع: 

 التقارير -1

ناألمم المتحدة -1 نولان ن    نولو  علع  نكنولج ل  "ونسبوم ف ي و  ج ءنوأل ي 
ن.ن2018ون"وس  

نتحنوأل  ن  سوجأللنولامل"وننن-2   سع   ن  سوبنون ل ل ن ن طلطنولرو  ون" خنمرنولالنانوكن  ن ر
ننمؤسسة راند. 

نل  كنولمول  ننن-3 ر
اف مستقبل المعرفة. ونUNDPولوجرطرنوس منئ  ناستشر

 الكتب -2

نن-1 و ن ام نتأل نهللان كر نا.ج. ون1ط.ننحقوق اإلنسان والحريات العامة.  و زن لم نتمن و نا. . : و
ن.ن2010

ونن- 2 نخضي ن .ن2008لب ن :نولم سسءنولل يثءنللكونبوننمدخل إل الحريات العامة وحقوق اإلنسان. خضي
نن- 3 وكونبن من ر : تطبيقات الذكاء اإلصطناعي     ءنتثنلم ءونولمفن  كنوألسنس ءنللالنانوسن  ن ر

نلل  وسنكنكتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال ر نولارئف نول لمجروطر نولمركز و
ي ن رلي  و

و  ج ءن ولس نس ءن وسلوصنالءونط ن.ن14.13صن-ونص2019و1وسس  
نوللجعل ءون2ج.نريات العامة وحقوق اإلنسان. الح حم نسل كنسا فن ونن-4 ر ون    ك:ن ن ع وكنولللتف

ن.ن2010

نولكونبنن- 5 ر
ي
ن  ظمنكنوألتمن ونغ ر

ي
نول وتمءنللجرو وكنوساو طءنغ  ن رن عتع ون  ب جنكنولالنانوسن  ن ر

:ن :نولمركزنتطبيقات الذكاء اإلصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال ولجمن ر ي ون رلي 
و  ج ءن ولس نس ءن وسلوصنالءونط نلل  وسنكنوسس   ر نولارئف ن.ن28.27ص-ونص2019ون1ول لمجروطر

 المقاالت  -3

ن.ن2012ون ن اءنوس ن نولصنااونلل ءن   علع  ننولمالع نكونالذكاء الصناعي  حم نلنظكونن- 1
2- council of europe, unboxing artificial intelligence : 10 steps to protect 

human rights. 2019ن

 الملتقيات -4

نولعول ن ولم  ع ن- 1 ي ن ي  نوسن  ن ر نولالنا نلمع  و  خر  و ر نن-سن  ءن تتف ر
ي
نغ ن ج  ءن    و  ءو ا وسء

 الدولي 
":ن ل ن  ل نللجن ع ونالملتقى ن.ن2018"نولالنانوسن  ن ر

ونية -5  المواد اإللكيى

ن لعن ت-1 :ن لناس   :نول عاس عون" ألنائنولالنانوكن  ن ر ر
نولمعل نوسلك   ئي ر

ي
؟"ونغ ر

ون ن طههههخن ن اسنئي
ن/https://ar.unesco.org.ن12:42ونسنتءنول خع :ن01/11/2020ول خع :ن
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ون"بنلوعو طههههخن ولوعلانك...  اون خ رنولمنك  نكن ظنئرنوساسن "ونن- 2 ر
ي ح   نتأل نهللانوللس تي العرب 

:ننالجديد.  ر
نولمعل نوسلك   ئي ر

ي
ن غ

ن/https://www.alaraby.co.uk.ن18:09سنتءنول خع :نون01/11/2020ون ن طههههخنول خع :ن
:نن-3 ر

نولمعل نوسلك   ئي ر
ي
"ونغ نوأل كنولمول  ون" لعن خ ل نكنولالنانوكن  ن ر

 22:25https://www.un.org/ar/44267ونسنتءنول خع :ن28/10/2020ون ن طههههخنول خع :ن
:نالذكاء اإلصطناعي ن-4ن ر

نوسلك   ئي نولمعل  ر
ي
نغ و ر نولارئف نولالمر نولمجوم  ن ج ء: ن عل  و

https://nok6a.net/categoryن ر
ي
ن.ن10:19ونتحنولسنتء:ن29/10/2020ونغ

نن- 5 .. حينما تفكر اآللةولجزطر و :نالذكاء اإلصطناعي ر
نوسلك   ئي نولمعل  ر

ي
نغ و

https://www.aljazeera.netن ر
ي
ن.ن12:34ونتحنولسنتء:ن31/10/2020ونغ

:نمفهوم الذكاء اإلصطناعي وأبرز مجاالتهن- 6 ر
نوسلك   ئي نولمعل  ر

ي
نغ  https://al-و

ain.com/article/artificial-intelligence-areasن ر
ي
 .ن11:26ونتحنولسنتء:ن30/10/2020ونغ

7- united nation,  human rights,  in site : 

https://www.un.org/, date : 01/11/2020, heure : 19 :49. 
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 مفهوم األمن االنساني في القانون الدولي العام
 أحمد حجازي

باحث في القانون العام   

 
 ملخص: 

مع نهاية الحرب الباردة تراجع مفهوم األمن التقليدي الذي تسيد العالقات الدولية منذ مؤتمر 
، ولقد 1648لعام  ويستفاليا  ي عىل مفهوم األمن الجماعي

، وتعالت األصوات الداعية إىل إضفاء بعد إنسان 
، هذا األخير يروم تمكير   ي

ي السياسة الدولية عن بلورة مفهوم األمن اإلنسان 
 
أثمرت جهود الفاعلير  الجدد ف

ي يد اآلخ
 
م كرامته، وتعامله كغاية وليس وسيلة ف وط تحير ي شر

 
ي وفق الفرد من العيش ف

 رين. األمن اإلنسان 
 هذا المنظور يهتم بانشغاالت الفرد، ويسىع لتحريره من الخوف والحاجة. 

، احية: تالكلمات المف ، األمن الجماعي ي
 الكرامة، الفرد.  األمن اإلنسان 

Abstract  :  
By the end of the cold war, the concept of the traditionnal security, which dominated 

the international relations since the westphalia conference in 1648, with voices calling for the 
humanization of the collective security concept, efforts of news actors in the international 
politics resulted in the development of the human security concept. The latter aims at 
enabling individuels to enjoy conditions preserving their dignity and not being treated as 
controlled means. The human security, from such an aspect focuses on the individuels and 
how can they be free from fear, and nead. 

Key words: human security, collective security, dignity, individuel .  

 مقدمة: 

والزالت آثارا سلبية مست مختلف مناحي الحياة اإلنسانية، وقدرت  19-خلفت جائحة كوفيد
المدارس، الخسائر المالية بماليير  الدوالرات مست عددا من القطاعات اإلنتاجية، وأبعد الطالب عن 

، وأغلقت الحدود بير  الدول، كما شلت حركة المالحة  ي
ون  ولجأت الحكومات إىل خيار التعليم اإللكير

ي هذه األجواء الدرامية ساد خوف وجودي لدى األشخاص، وصار مطلب األمن ينشده 
 
التجارية. ف

ي مختلف بقاع العالم. 
 
 األشخاص ف

وس ناموسه عىل نظام العولمة الم ، وبينما ارتفعت الدعوات المطالبة هكذا فرض الفير تداعي
ورة غلق الحدود، واالعتماد عىل اإلمكانات الذاتية لمواجهة الوباء القاتل، كانت هناك أصوات  بض 
ي يتعاىل عن الحواجز الجغرافية، 

ي األمن، مؤكدة أن األمن اإلنسان 
 
انتضت للقيم اإلنسانية ولحق اإلنسان ف

 يع جوهره. وال يمكن صباغته بلون معير  فيض
، وقد عان  اإلنسان لقرون طويلة من معامالت  ي

األمن إذن دالة المعن  بالنسبة للوجود اإلنسان 
ي الحياة، معرضة إياه لمعامالت مهينة ومزرية، ولكن حركية التاري    خ ونضال اإلنسان 

 
مهينة صادرت حقه ف

ي إطار العالقات الدولية. من أجل الكرامة، جعلت للفرد مركزا جديرا بالحماية سواء داخل الدولة 
 
 أو ف

 : ي
 وعىل ضوء التحديدات السابقة، فإن هذا البحث يروم اإلجابة عن إشكالية أساسية يمكن عرضها كاآلنر

؟ ي
ي تطبيق مبادئ األمن اإلنسان 

 
 _ إىل أي حد استطاع المجتمع الدوىلي ضمان النجاعة ف

 وعن هذه اإلشكالية تتفرع التساؤالت اآلتية: 
؟_ كيف تم االنتق ي

 ال من األمن التقليدي إىل األمن اإلنسان 
؟ ي
 _ ما اللحظات األساسية لنشأة مفهوم األمن اإلنسان 

ي العالقات الدولية؟
 
 _ ما األسباب الكامنة وراء اعتماد الفرد كوحدة للتحليل ف

؟ وما هي صوره؟ ي
 _ ما األمن اإلنسان 

 :  ولمقاربة ذلك يمكن اعتماد التصميم التاىلي
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. المبحث األول:  ي
ي لمفهوم األمن اإلنسان 

 التطور التاريخ 
 . ي
: ماهية األمن اإلنسان  ي

 المبحث الثان 
ي 
 
ي لمفهوم األمن اإلنساب

 : المبحث األول: التطور التاريخ 
لحظة أساسية لبناء مفهوم الدولة القومية ذات السيادة، وكان  1648شكل مؤتمر ويستفاليا لعام 

ي إطار الهاجس األساسي الذي سيطر عىل قادة الدول 
 
هو تحقيق األمن العسكري وعقد التحالفات، ف

ي مرحلة التنظيم 
 
ي تسيدت المشهد الدوىلي قبل نهاية الحرب العالمية األوىل. لكن ف

سياسة توازن القوى النر
، وبعد تأسيس منظمات عالمية تهتم باألمن الجماعي ستتعاىل األصوات الداعية إىل إضفاء مسحة  الدوىلي

ام اآلخر المختلف عن الذات ثقافيا أخالقية عىل نظام األ  ية واحير ، من خالل إقرار مبادئ الغير من الجماعي
ي إطار الدراسات 

 
وعرقيا وحضاريا، وجعل األفراد يستشعرون األمن، بهذا التحديد األخير سيتحول الفرد ف
 األمنية الحديثة إىل وحدة تحليل أساسية باعتباره الكائن المرجىعي المقصود بالحماية. 

. الم ي
 
 طلب األول: جينيالوجيا مفهوم األمن اإلنساب

ا ورغم  ي أنجلير
ي أوربا، برزت البوادر األوىل إلقرار حقوق اإلنسان، فف 

 
قبل نهاية العصور الوسىط ف

ي ممارستها 
 
عة التجريبية، وتحتل فيها األعراف مكانة مهمة، فقد تأثرت ف أن تجربتها الدستورية ترتبط بالي  

ي إضفاء الطابع الوضىعي الديمقراطية بمجموعة م
 
ن الوثائق المكتوبة، هذه الوثائق شكلت نقلة نوعية ف

عىل نظام الحريات العامة، بحيث قلصت من حجم السلطات المخولة للمؤسسة الملكية، وضمنت 
، فقد عده  1215لعام  الحريات الفردية. وثيقة العهد األكي   ي

ر
شكلت لحظة بداية لهذا المسلسل الحقوف

، 1أول تعاقد اجتماعي مكتوب بير  الملك جون الكالند وبير  البارونات الثائرين عىل نظامه البعض بمثابة
ي أو يجرد من أمالكه أو يعتي  

م الملك بأال يوقف أو يسجن أي رجل، وأال يؤذي أو ينف  وعىل إثر ذلك الير 
 . 2الدولةخارجا عن القانون إال وفق اإلجراءات القانونية وبناء عىل حكم عادل طبقا لقوانير  

كما تعهد الملك بأال يطالب بجمع المال أو بأية مساعدة دون موافقة المجلس االستشاري، المادة 
ا والعودة إليها أو اإلقامة فيها،  41 ي مغادرة أنجلير

 
من ذات العهد نصت عىل حرية التجار، وبأمان تام، ف

اء، وذلك دون أداء رسوم غير قان  . 3ونيةمن أجل ممارسة أعمال البيع والشر
ي عض النهضة بسقوط القسطنطينية عام 

 
ي سيعرف امتدادا جديدا ف

ر
 1452هذا االنبعاث الحقوف

ي القرن 
 
ي تقييد سلطات صاحب السيادة ف

 
وبداية عض النهضة، وكان لنظرية الحق الطبيىعي األثر البارز ف

ي فرضها العقل 
. ينضف مدلول الحقوق الطبيعية إىل تلك القواعد النر ي أن تسود السابع عشر

و ينبىع 
ي يضمنها لهم 

ي حالة الطبيعة كان األفراد يتمتعون بكامل حقوقهم و حرياتهم النر
عالقات األفراد، فف 

ي الجماعة المكونة للدولة ال 
 
، وهذه الحقوق سابقة عىل وجود الدولة، اندماج الفرد ف القانون الطبيىعي

ي بأي حال من األحوال تنازله عن هذه الحقوق، فكتابات 
ي تدعيم الحقوق المالزمة يعن 

 
جون لوك ف

ات الكرامة  ي الحياة و الحرية و الملكية ال يمكن التنازل عنها ألنها من ممير 
 
للطبيعة اإلنسانية، كالحق ف

اإلنسانية، و لذلك فهي ملزمة للحكومة، وإذا اعتدت الحكومة عىل أي منها يحق للشعب مقاومة 
. 4ومة و انتداب حكومة جديدة لحماية الحقوق الطبيعيةالتعسف و الطغيان، و الثورة عىل هذه الحك

ي كتبها قبل الثورة المجيدة لعام 
إىل استخدام  1688هكذا سىع جون لوك من خالل رسالته الثانية النر

حجج حقوق اإلنسان للثورة ضد القمع والظلم، وبذلك يعد من منارصي التغيير السياسي المرتكز عىل 
ي ظل حكم ستيوارتالحقوق الطبيعية، وذلك لنق

 
 . 5د الالمساواة واالمتيازات والقمع ف

ي ثماره عقب اندالع الثورة الفرنسية، من خالل التنصيص 
نضال الشعوب من أجل التحرر سيؤنر

ي حقوق اإلنسان والمواطن المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية 
 
عىل الحقوق الطبيعية ف

ي 
 
، وهي غير قابلة للتفويت، وعىل ، هذه الحقوق تعد 1789غشت  26ف سابقة عىل المجتمع السياسي

ي مقدمة هذه الحقوق الحرية واألمن. لقد تعزز هذا 
 
كل مجتمع سياسي أن يسىع للمحافظة عليها، وف

ي أول دستور بعد الثورة الفرنسية عام 
 
ي بالتنصيص عىل أغلب فقراته ف

ر
، فقد نصت 1791المد الحقوف

عىل أن الناس يولدون أحرارا متساوين ويبقون كذلك، والحرية تشمل حرية  المادة األوىل من اإلعالن
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وط المحاكمة العادلة،  الفكر والرأي والتعبير والمعتقد، أما األمن الفردي فيتحدد من خالل ضمان شر
ي دساتير عدة

 
ي يتضمنها ف

اض براءة المتهم إىل أن تثبت إدانته. وقد تم التنصيص عىل الحريات النر ، 6وافير
 وهو ما فتح الباب لقضية تدويل حقوق اإلنسان. 

ية انتكاسة حقوقية ارتبطت  لكن رغم تدويل حقوق اإلنسان والتنصيص عليها فقد عرفت البشر
ين، هذه التناقضات طفت  ي النصف األول من القرن العشر

 
بأزمات النظام الرأسماىلي وتناقضاته خاصة ف

ي األمن. ولتجاوز عىل السطح من خالل حربير  عالميتير  عصفت بحق 
 
ي الحياة، وبالتاىلي حقه ف

 
اإلنسان ف

، ويمنع  هذا اإلخفاق تعالت األصوات الداعية إىل إقامة تنظيم دوىلي يروم المحافظة عىل األمن الجماعي
 اللجوء إىل القوة لتسوية المنازعات الدولية. 

ي منظومة القانون الدولي العام. 
 
: أنسنة األمن ف ي

 
 المطلب الثاب

ي ال شك بأنه مفهوم حديث النشأة يعود إىل عام مفهوم األم
، لكن األفكار الباعثة 1994ن اإلنسان 

لظهوره ليست جديدة، فمنذ قرابة قرن ونصف، وتحديدا منذ تأسيس منظمة الصليب األحمر الدوىلي 
ي الميدان، هذا االتجاه الفق 1863عام 

 
هي انتض جانب من الفقه لمفهوم أمن األفراد، وفرض نفسه بقوة ف

ي معاهدة سان فرانسيسكو المؤسسة لألمم المتحدة، وكذا 
 
سينبعث من جديد من خالل تضمير  أفكاره ف

 . 7اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقيات جنيف
لكن قبل ذلك، ومنذ الرب  ع األخير من القرن التاسع عشر وقعت العديد من الدول األوربية 

ي 
 
، ف ي

ي مؤتمر برلير  عام اتفاقيات جماعية ذات طابع إنسان 
 
، فمن أهم 1885مقدمتها ما تم االتفاق عليه ف

ي 8قرارات المؤتمر إلغاء تجارة الرقيق والعمل عىل مطاردتها والقضاء عليها
 
ي تجسد أيضا ف

. البعد اإلنسان 

اف منظمة العمل الدولية، فقد نصت عىل  ي أبرمت تحت إشر
االتفاقيات المنظمة لعالقات الشغل، و النر

ي عهد التنظيم الدوىلي من 9عمال والمحافظة عىل حقوقهم المختلفةحماية ال
 
ي تكرس ف

، هذا البعد الحمان 
ي عهد عصبة األمم، فالمادة 

 
ي فقرتها األوىل أن الدول  23خالل التنصيص عليه ف

 
من العهد أكدت ف

وط الشغل، بالنسبة للرجال وا مة بضمان أنسنة شر لنساء و األطراف الموقعة عىل عهد عصبة األمم ملير 
ام الدول األطراف بضمان المعاملة المنصفة  األطفال، كما أكدت الفقرة الثانية من ذات المادة عىل الير 

ي الخاضعة إلدارتها. 
ي األراض 

 
 للشعوب األصلية ف

وعند قيام األمم المتحدة، تضمنت ديباجة الميثاق إشارة إىل امن شعوب األمم المتحدة، وذلك 
"نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا عىل أنفسنا ان ننقذ األجيال المقبلة من  من خالل العبارات اآلتية: 

ي خالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية أحزانا تعجز عن الوصف." 
 ويالت الحروب النر

لقد كانت رغبة اكيدة تسكن وجدان اآلباء المؤسسير  لألمم المتحدة من أجل تجاوز حالة الفزع 
ي سيطرت عىل 

، لذلك جاءت الديباجة كرسالة سالم الجماعي النر اإلنسانية جراء الحربير  العالميتير 
ي فرضتها األنظمة النازية والفاشية، محاولة أن تعكس انتصار قيم الحرية 

لتنتض عىل قيم الكراهية النر
ي الحياة. وخالل النصف 10 والديمقراطية

 
، وتجنيب أجيال المستقبل كل مظاهر الخوف وانتهاك الحق ف

ي 
ين ارتفعت األصوات المطالبة بتخفيض المبالغ المرصودة لإلنفاق العسكري  الثان  من القرن العشر

وتوجيه جزء من األموال المدخرة إلنفاقها عىل التنمية بهدف تحسير  ظروف الناس وأمنهم، وكانت فرنسا 
ي عام 

 
ي بتخصيص رب  ع الموارد الموجهة لتمويل برامج و  1955سباقة ف

اح يقض  عمليات إىل تقديم اقير
 التسلح، إلنشاء صندوق دوىلي يهتم بالتنمية. 

ي عام 
 
ي مجلس األمن إىل خفض  1973وف

 
 %10دعت الجمعية العامة الدول الدائمة العضوية ف

من هذا المبلغ للدول النامية من أجل تحقيق التنمية  %10من مواردها العسكرية، مع تخصيص 
ي هذه البلدان

 
 . 11االقتصادية واالجتماعية ف

ي األمن كمطلب 
 
وسعت المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان إىل التأكيد عىل أهمية حق البشر ف

ي ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث أكدت عىل أن "تناسي 
 
وجودي، وهذا ما تبدى جليا ف
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. وكان غاية ما يرن ي
و إليه البشر حقوق اإلنسان وازدرائها قد أفضيا إىل اعمال همجية آذت الضمير اإلنسان 

 انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة." 
، و أفقا تسىع  ي

ر
ي المجال الحقوف

 
هكذا شكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وثيقة مرجعية ف

هو ما تم الدول لبلوغه، قصد حماية الفرد من الخوف و سائر المعامالت الحاطة بالكرامة اإلنسانية، و 
ي ديباجة العهد الدوىلي للحقوق المدنية و السياسية لعام 

 
ت الدول األطراف 1966التأكيد عليه ف ، إذ عي 

ي 
 
عن وعيها بأن "السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعىل المتمثل، وفق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ف

متحررين من الخوف و الفاقة هو سبيل أن يكون البشر أحرارا ومتمتعير  بالحرية المدنية والسياسية و 
 تهيئة الظروف لتمكير  كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية."

ي الحياة، أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية منع جريمة اإلبادة 
 
ولحماية الحق ف

ي 
 
نت الديباجة إدانة رصيحة من العالم ، وقد تضم1948-12-09الجماعية والمعاقبة عليها، والمؤرخة ف

، تتعارض مع غايات ومبادئ األمم   القانون الدوىلي
المتمدن لإلبادة الجماعية باعتبارها جريمة بمقتض 

 : ي
ي تشكل إبادة جماعية كاآلنر

 المتحدة، وقد حددت المادة الثانية من االتفاقية األعمال النر
 قتل أعضاء من الجماعة.  -أ

 و جسدي بأعضاء من الجماعة. إلحاق أذى روحي أ -ب
ها المادي كليا أو جزئيا.  -ج  إخضاع الجماعة، عمدا لظروف معيشية يراد بها تدمير
 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة.  -د
 12نقل أطفال من الجماعة، عنوة إىل جماعة أخرى.  -ه

ي جرائم  ي  60اإلبادة الجماعية، صادقت ولتوفير الضمانات الكفيلة بمعاقبة مرتكن 
 
 2002أبريل  11دولة ف

ي 
 
، وذلك لمحاكمة األشخاص 2002يوليوز  01عىل نظام المحكمة الجنائية الدولية، ودخل حير  النفاذ ف

ي والقانون الدوىلي 
 قواعد القانون الدوىلي اإلنسان 

المرتكبير  لجرائم ضد اإلنسانية والمحددة بمقتض 
إجرائية مهمة لمنع اإلفالت من العقاب، وقد اقتض اختصاص المحكمة لحقوق اإلنسان، وهي خطوة 

ي  . 13عىل ثالث جرائم، هي جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشر
ي العهد الدوىلي للحقوق االقتصادية 

 
ا ف ي لحقوق اإلنسان نجده حارص 

هذا المضمون الحمان 
، 1979وكذا اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميير  ضد المرأة لعام ، 1966واالجتماعية والثقافية لعام

وتوكوالن الملحقان بهما  1949، واتفاقيات جنيف األرب  ع لعام 1989واتفاقية حقوق الطفل لعام  والي 
، واالتفاقية 1965، وكذا االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التميير  العنضي لعام 1977لعام 

وب 1973لجريمة الفصل العنضي والمعاقبة عليها لعام  الدولية ه منض  ، وكذا اتفاقية منع التعذيب وغير
 . 198414المعاملة القاسية أو المهينة لعام 

ي حنر قبل ظهور 
ي هذا الصدد أن القانون الدوىلي اهتم بحماية األمن اإلنسان 

 
ي اإلشارة إليه ف

ما ينبىع 
ي كان مغيبا قبل ذلك، فبلورة مفهوم  ، فعدم تداول المفهوم1994المفهوم عام 

ي أن األمن اإلنسان 
ال يعن 

ي وملتصقة به، وصياغة المصطلح 
ي كان لحظة كاشفة لحقوق مرتبطة بالشخص اإلنسان 

األمن اإلنسان 
، وليست لحظة تأسيسية لمبادئ األمن  جاءت كاشفة لحقوق متوافق عليها من قبل المجتمع الدوىلي

، أنسنة األمن ستأخ ي
، من خالل تقرير برنامج األمم المتحدة 1994ذ صيغتها الرسمية عام اإلنسان 
 . ي
 اإلنمان 

ي 
 
: ماهية األمن اإلنساب ي

 
 : المبحث الثاب

ي تاري    خ العالقات الدولية، هذا التحول 
 
ين لحظة فارقة ف شكل عقد التسعينات من القرن العشر

ي لم تستي   أحدا، نظام العولمة وضع حدا للثنائية القطبية وللضاع 
نتج عن هبوب رياح العولمة والنر

قية، نظام العولمة هو تجل واضح لسيادة تقنيات ا ي بير  الكتلتير  الغربية والشر
لتواصل الجديدة، التاريخ 

ي مجرد أسواق عالمية تسود فيها القيم 
إنه نظام قهر الجغرافيا والمسافة، وجعل الفضاء اإلنسان 

ي تاري    خ العالقات 
 
الرأسمالية المحتفلة باالستهالك. هكذا شكلت نهاية الحرب الباردة بداية جديدة ف
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 . لكن نظام العولمة أدى أيضا إىل ظهور  الدولية تسيدت فيها الديمقراطية والقيم الغربية المشهد الدوىلي
ي مقدمة هذه التهديدات هناك الجريمة المنظمة عي  الوطنية، 

 
تهديدات جديدة وتفاقم أخرى تقليدية، ف

(، 19-الهجرة الجماعية، الضاعات اإلثنية والدينية، الجوائح )كما هو الحجال بالنسبة لجائحة كوفيد
 . 15ة بير  أغنياء الشمال وفقراء الجنوبتدمير البيئة، وهناك أيضا اتساع الهو 

أمام هذه التحديات كان لزاما البحث عن مداخل جديدة لمقاربة الظاهرة الدولية وحل مشاكلها، 
ي هذا 

 
ي الحرب الباردة، ف

 
فلم يعد من المقبول مناقشة مشاكل السياسة الدولية بنفس النهج الذي ساد ف

ي إطارا جديدا لل
. السياق يقدم األمن اإلنسان   فهم يمثل تحوال مفهوميا مس نظام األمن الجماعي

 . ي
 
 المطلب األول: أبعاد األمن اإلنساب

ي تقريره الصادر عام 
 
ي ف

ي هو من نحت مفهوم األمن اإلنسان 
، 1994برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

 ، ي
: األمن االقتصادي، األمن الغذان  ي

، وتضمن التقرير المكونات السبعة لمفهوم األمن اإلنسان  األمن الصخي
كير  عىل األفراد والتهديدات غير 

، مع الير ، واألمن السياسي ، األمن المجتمىعي ، األمن الشخضي ي
األمن البين 

ي بأنه حماية األفراد من 
ي األمن اإلنسان 

التقليدية. وقد عرف وزير الخارجية الكندي السابق لويد أكسوورن 
ان بغياب  كافة التهديدات، سواء أكانت مصحوبة بالعنف أم ال.  يتعلق األمر بوضعية أو حالة، تتمير 

 االنتهاكات للحقوق األساسية لألشخاص، ألمنهم، وكذا لحياتهم. 
ي يعد منظورا جديدا لمقاربة العالقات الدولية، لقد 

ومن موقع السياسة الخارجية، فاألمن اإلنسان 
ي ظ

 
ي التحليل، فلم يعد األمن الجماعي كاف ف

 
ل العولمة ليستشعر األفراد أصبح الفرد وحدة مرجعية ف

ي معه أنسنة مفهوم 
األمن وينعموا به، فاألخطار تنوعت وتعددت واتسمت بالسيولة الشديدة مما يقتض 

 األمن وحماية حقوق الفرد. 
ي يستلزم تدابير حمائية من أجل تقليص هامش المخاطر

ي عىل غرار األمن الوطن 
، 16األمن اإلنسان 

ي أن الئحة المخاط
ي تحديدها عىل سبيل الحض، فاألمن وأكد أكسوورن 

ي ال ينبىع 
ر المحدقة باألمن اإلنسان 

ي ضمان أمن األفراد 
 
ورة مواجهة األسباب العميقة النعدام األمن، و المساهمة ف ي رص 

 
ي يتمظهر ف

اإلنسان 
ي تعصف بأمن األفراد، و من أمثلة ذلك االنتهاكات الجسيمة 

ي المستقبل، فهناك العديد من التحديات النر
 
ف

، اإلرهاب، الجريمة المنظمة عي  الوطنية، العنف عىل أساس الجنس،  ي
لحقوق اإلنسان، التدهور البين 

 . ي
 األمراض المعدية، الكوارث الطبيعية، فكلها تعكس دالالت قوية لمفهوم األمن اإلنسان 

 انتشار االضطرابات االجتماعية وأشكال العنف المصاحبة لألزمات االقتصادية، يوضح بجالء أن
، فباإلضافة  ي

، هذا األخير ال يحل محل األمن الوطن  ي
العوامل الخارجية لها بليغ األثر عىل األمن اإلنسان 

ي ذاته، ولكن كوسيلة لضمان أمن السكان. 
 
ي إيالء األهمية ألمن الدولة ليس كغاية ف

إىل أمن األفراد، ينبىع 
ي وأمن الدولة يكمل بعضهما اآل 

خر. الدولة وفق هذا التحديد تعتي  دولة وفق هذا المنظور فاألمن اإلنسان 
ي إطار 

 
افها بقيمة سكانها، وكذا حمايتها لألقليات، وهو معىط أساسي يندرج ف ديمقراطية وفعالة، عند اعير

 . ي
اتيجية النهوض باألمن اإلنسان   اسير

طا ال محيد عنه يؤهل الدولة لتكون آمنة ومستقرة، ويدعم  ي شر
ويعد تعزيز األمن اإلنسان 

عيت ي الداخل، أو دولة ضعيفة جدا لدرجة تعجز شر
 
ي الخارج، قمعية ف

 
ي حالة وجود دولة عدوانية ف

 
ها، وف

ي 
ي المقابل عندما يتجسد األمن اإلنسان 

 
عن ممارسة الحكم بطريقة ناجعة، فإنها تهدد أمن السكان. وف

لدولة. من منظور واقعا معاشا وليس أمنية، فهذا يدل عىل مؤشر أساسي مفاده التدبير الفعال لشؤون ا
ي فاالهتمام بأمن األفراد يتعاىل عن حدود الدولة، وقد يبدو للوهلة األوىل ان توسيع نطاق 

األمن اإلنسان 
ي التوجهات، لكن األمر 

 
هم يمكنه أن يؤدي إىل تحوالت جذرية ف ي الدولة وغير

سياسة األمن ليشمل مواطن 
ي للمقاربات المعارصة )بعد نهاية

.  يتعلق بامتداد منطفر الحرب الباردة( المتعلقة بالسلم واألمن الدوليير 
الميثاق األممي لسان فرانسيكو انتض لهذا التحديد، فنظام األمن الجماعي ال يمكن تحقيقه دون تظافر 
ي الدول، ومن الصعب عىل 

ر
جهود مختلف الدول المنتسبة لألمم المتحدة، فأمن دولة ما يرتبط بأمن باف

ي الدول. أية دولة منفردة أن تحق
ر
 قه بمعزل عن باف
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، مع التسليم بان أمن جماعة من  ي نظام األمن الجماعي
 
ي يسلك نفس النهج المتبع ف

األمن اإلنسان 
ي سائر انحاء العالم، إنها رؤية نسقية ألمن 

 
ي منطقة ما من العالم يرتبط بأمن األشخاص ف

 
األشخاص ف

ي ال يقبل التجزئة وال التقسيم، وإنما يتمير  بال
 وحدة والشمولية. إنسان 

نظام عالمي مستقر وآمن يتأسس تارة من األعىل إىل األسفل، وتارة أخرى من األسفل إىل األعىل، 
امن الدول وكذا حفظ السلم واألمن الدوليير  يتحقق عندما يتأسس عىل ركائز متينة تجعل األفراد ينعمون 

 . 17باألمن
ي المستقلة لعام ي تقرير لجنة األمن البشر

 
ي اآلن: حماية الناس ، ا2003وف لموسوم ب    "األمن البشر

ية بسبل تعزز الحريات  ي بأنه حماية الجوهر األساسي لكل حياة بشر
وتمكينهم"، عرفت األمن اإلنسان 

ي حماية الحريات األساسية، هذه الحريات هي جوهر الحياة،  ي األمن البشر
ية وتحقيق الذات. ويعن  البشر

ي األمن وهي حماية األشخاص من التهديدا
ة(. كما يعن  ة( والمتفشية)المنتشر ت واألوضاع الحرجة)الخطير

ي بناء نظم سياسية 
ي اللجوء إىل آليات ترتكز عىل نقاط قوة األشخاص وعىل آمالهم. كما يعن 

اإلنسان 
واجتماعية وبيئية واقتصادية وعسكرية وثقافية توفر لألشخاص أسباب الحصول عىل الرزق لحفظ 

 . 18مة، وهي مبادئ أساسية نص عليها ميثاق األمم المتحدةبقائهم والعيش بكرا
ي لعام 

ي  1994وقد أقر تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمان 
عىل أن الئحة التهديدات الماسة باألمن اإلنسان 

، األمن  ، األمن الصخي ي
طويلة، ورغم ذلك فقد قسمها إىل سبعة عنارص، األمن االقتصادي، األمن الغذان 

، األ  ي
، األمن السياسي البين  ، األمن المجتمىعي  . 19من الشخضي
فاألمن االقتصادي يستلزم ضمان الشغل لألفراد، يؤمن لهم دخال أساسيا يستطيعون من خالله مواجهة  -

 أعباء الحياة. 
ي الحصول عىل الغذاء الساسي بطريقة سهلة، سواء من  -

 
ي فيقصد به حق كل شخص ف

اما األمن الغذان 
ية، أو من خالل األسواق، أو عي  برنامج حكومي لتوزي    ع الغذاءخالل الزراعة المعاش

20 . 
ي جائحة كوفيد -

ي ظل تفشر
 
، وما تطرحه من 19-وبخصوص األمن الصخي فهو معضلة إنسانية خاصة ف

إشكاالت الولوج إىل لقاح فعال وآمن. فاألمن الصخي رصيد غير قابل للتجزئة، حماية الصحة هو بالتاىلي 
م تقليص المخاطر الصحية تنسيقا غير مسبوق بير  مختلف الفاعلير  وبير  الدول، منفعة عامة، ويستلز 

 . 21ضمن مقاربة عالمية تروم تمكير  وحماية األفراد
ي بيئة سليمة، فتدمير البيئة يؤدي إىل نضوب سبل  -

 
ي العيش ف

 
ي إىل حق اإلنسان ف

وينضف األمن البين 
ي 22الرزق

 البيئة. ، وهو ما يؤدي إىل بروز ظاهرة الجن 
ة. لعقود طويلة ظلت  - ي الدول الغنية أو الفقير

 
ي الحماية من العنف المادي سواء ف

األمن الشخضي يقتض 
الحياة اإلنسانية هي األكي  استهدافا من قبل أشكال العنف المروعة، وهذه التهديدات تأخذ أشكال 

رى)الحروب(، عنف مختلفة، عنف الدولة )التعذيب الجسدي(، العنف الممارس من قبل دول أخ
 23ممارس من طرف جماعة من السكان )توترات عرقية(، العنف الموجه ضد النساء... 

ي أن االنتماء إىل مجموعة، أشة، جماعة منظمة، جماعة عرقية أو إثنية، يجعل  -
األمن المجتمىعي فيعن 

فاألمن المجتمىعي  الفرد يستشعر األمن، فكل مجموعة تملك هوية ثقافية، ونسقا من القيم الخاصة بها،
ي حال ضياع هويتها، فالهوية 

 
ي ال تقوم لها قائمة ف

يرتبط بالمحافظة عىل الهوية الثقافية للمجتمعات، النر
ي يعد من انشغاالت األمن 

تمثل الذاكرة الجماعية لشعب ما أو مجموعة إثنية ما، وحماية األمن الهويانر
ي 
 . 24اإلنسان 

م حقوقهم األساسية، وهذا مظهر أساسي األمن السياسي ومقتضاه أن يعيش األف - ي إطار مجتمع يحير
 
راد ف

ي 
 . 25من مظاهر األمن اإلنسان 

ي العديد من الدول يعانون من االختفاء القشي، والمعامالت الحاطة 
 
ورغم ذلك فال زال األفراد ف

ي ير 
وم األمن بالكرامة اإلنسانية، هذا التضييق الذي يمس بحقوق اإلنسان يعصف بالغايات النبيلة النر

ي أمرا ذي جدوى. 
ي تحقيقها، وهو ما يجعل من دراسة حدود األمن اإلنسان 

 اإلنسان 
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: حدود األمن اإلنساب ي

 
 المطلب الثاب

اتيجية الغربية،  ي الزال غير قادر عىل فرض نفسه كقيمة مركزية داخل العقيدة االسير
األمن اإلنسان 

ي مواقف الدول الحاملة وهناك عامالن يظهران بجالء هذا الضعف، يتمثل األو 
 
ي التحوالت المحدودة ف

 
ل ف

ي الصدى الضعيف لمفهوم األمن 
 
ي فيتمثل ف

ي العالقات الدولية، أما العامل الثان 
 
لهذا التمثل الجديد ف

 . ي ي المشهد الغرن 
 
ي ف

 اإلنسان 
ي االستعاضة عن األشكال الديبلوماسية واالسير 

 
ي أن الدول الغربية ال ترغب ف

 
اتيجية حدود التحول تكمن ف

اعات الجديدة واألزمات المركبة الناتجة عنها،  ي يمثل أداة مكملة متناغمة مع الي  
التقليدية. األمن اإلنسان 

ي فإن هذا الشكل من الديبلوماسية يجسد منطق االستمرارية مع الموارد التقليدية 
وحسب لويد أكسوورن 

ام مبدأ السيادة وعدم المساس ب عية الحكومات الحرة للفعل الدوىلي العام، مع احير ي وشر
االستقرار الوطن 

 والديمقراطية. 
، وخير مثال عىل  ي

ي األبعاد المختلفة لألمن اإلنسان 
 
كما أن ديبلوماسية الدول الغربية ال تستثمر ف

كة  ي األزمة السودانية، كانت العائدات المحولة من قبل الشر
كة تليسمان الكندية للنفط، فف  ذلك شر

اماتها بحماية حقوق اإلنسان. وقد تخصص لتمويل الحرب األ ي تناقض مع الير 
 
هلية، وهذا يجعل كندا ف

ي أن اإلشكال األساسي هو الحرب، وليس أعمال 
اعتي  وزير الخارجية الكندي السابق لويد أكسوورن 

كات الكندية  . 26الشر
ي الذي تستند عليه أنشطة 

ي كذلك هناك األساس المنطفر
ومن مظاهر محدودية األمن اإلنسان 

، من خالل تأثير الفرد ا ه بعامل شخضي ي كمبدأ ناظم للفعل يمكن تفسير
اف باألمن اإلنسان  لدول، فاالعير

داخل حكومة ما، لكن دور هذا العامل يبفر نسبيا نظرا العتبارات سياسية تحدد طرق التضف عىل 
 . ي اتيخ   المستوى الديبلوماسي واالسير

ي تفش االنخر 
، فهذه كما أن المصلحة الوطنية هي النر ي

ي الشبكات المدافعة عن األمن اإلنسان 
 
اط ف

ي السياسة الدولية، فالدول المتوسطة القوة والمنتمية لهذه الشبكات، ال 
 
الدول تسىع لتلميع صورتها ف

، هذا المعىط هو الذي يفش اللجوء  ي تتعدى اإلطار اإلقليمي
ي القضايا النر

 
تتبع نفس السياسة الخارجية ف

اتيجيات الت ي إىل اسير نسيق مع المنظمات الدولية غير الحكومية، وذلك من أجل الحصول عىل تأييد شعن 
ي تحىط  باهتمام السياسات. 

ي القضايا الدولية أو اإلنسانية النر
 
 ف

ي ليس قيمة تهدف إىل حماية الجوهر الحيوي للوجود 
ي السياسي لألمن اإلنسان 

هكذا فالتبن 
ي وإنما هو واجهة إعالمية تدافع بها 

اتيجية، وهذا  اإلنسان  الدول الغربية عن مصالحها السياسية واالسير
ي خطابات 

 
ي آلية لم تحظ باالنتشار الواسع سواء داخل مجموعة الثمانية، أو ف

ما جعل األمن اإلنسان 
 الخطاب األمريكي ال يتناغم مع مبادئ األمن 

يطانيا العظم أو فرنسا، وحنر القوى الدولية التقليدية كي 
، خاص ي

، وما خلفته من آثار انعكست سلبا عىل إنفاذ األمن 2001سبتمي   11ة بعد أحداث اإلنسان 
ي الدول الغربية. 

 
ي ف

 اإلنسان 
ي يونيو 

 
ي عىل اإللزامية 1999وف

ي قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بكولونيا، ألح لويد أكسوورن 
 
، وف

ي 
ي كوسوفو باسم األمن اإلنسان 

 
ي ف

، وقد أكد البيان الختامي األخالقية والسياسية للتدخل اإلنسان 
ي 
 
للمجموعة عىل أن الحماية الفعلية للسكان، سواء أكانت جماعية أو فردية، أصبحت قضية مركزية ف

 . 27مفكرة المجموعة
، وذلك  ي

ي سياستها الخارجية نادرا ما تلجا إىل إعمال تدابير األمن اإلنسان 
 
كما أن اإلدارة األمريكية ف
ي إال إذا كانت العتبارات تتعلق بالمضمون وال

ث باألمن اإلنسان  جغرافيا، بمعن  أن اإلدارة األمريكية ال تكير
، وكانت التهديدات الجديدة المحدقة باألفراد تشكل خطرا حقيقيا  التوازنات األمنية تمس بالنفوذ األمريكي

ة للواليات المتحدة األمريكية )القضية الكولومبية، الجريمة المنظمة، تجارة  عىل المصالح المباشر
ي تعد بمثابة الحديقة الخلفية للواليات المتحدة األمريكية

ي أمريكا الالتينية، والنر
 
 . 28المخدرات ف
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ي هو مجرد واجهة 
التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد أن األمن اإلنسان 

ها حقوق اإلنسان، لخدمة أغراض تحددها السياسات الخارجية للق سيس عي 
ُ
وى التقليدية، إعالمية ت

ي الواليات المتحدة األمريكية، أكد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عن تعرض النساء من السكان 
فف 

، فما يزيد عن  من فتيات ونساء السكان األصليير   500األصليير  لحوادث االغتصاب والعنف الجنشي
ي 
 
قدن أو قتلن ف

ُ
ي شنر أنحاء الواليات المتحدة األم 71ف

 
 . 29ريكيةمدينة ف

ي ترخيص توريد أسلحة 
 
كما أكدت أيضا منظمة العفو الدولية أن الحكومة الفرنسية استمرت ف

ي ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، مما يؤدي إىل اإلخالل بالقانون الدوىلي 
 
ستخدم ف

ُ
إىل حكومات ُيرجح أن ت

ي 
لحقوق اإلنسان والقانون الدوىلي اإلنسان 

عدد سكان الهند عام  . وعىل مستوى البلدان النامية بلغ30
ي  1,90، وقد بلغ عدد الفقراء عند1.352.62حسب قاعدة بيانات البنك الدوىلي حواىلي  2018

 
دوالر ف

 %. 22,5نسبة  2011اليوم عام 
ي مجال 

 
ات السابقة يظهر جليا أنه رغم الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدوىلي ف

من خالل المؤشر
، فإن الفرد الزال  ي

ي ظروف األمن اإلنسان 
 
وط موضوعية تحول بينه وبير  تمكينه من العيش ف ي من شر

يعان 
م كرامته وإنسانيته.   آمنة تحير

 خاتمة: 
مليون شخص  100كانت مكلفة جدا، فمن المتوقع أن يسقط نحو   19-كلفة جائحة كوفيد

ي مع نهاية 
 
ي غياهب الفقر المدقع )العيش ب     2020إضاف

 
ي اليوم( 1,90ف

 
هول الصدمة . أمام 31دوالرا ف

، وتكاثفت جهود العلماء من مختلف  ي
ي المجتمع الدوىلي بوحدة المصير اإلنسان 

 
نما وعي جماعي ف

 الجنسيات من أجل إنقاذ اإلنسانية بلقاح فعال وآمن. 
 إنسانية، عالم يسع الفقراء والمهمشير  

ي عالم أكي 
 
ي تمكير  الفرد من حقوقه ليعيش ف

لذلك ينبىع 
، خاصة وأن أية  دولة لن يكون بمقدورها النجاة واإلحساس باألمن دون أمن الدول األخرى، والمعنفير 

، دون إغفال  والهدف هو تحقيق أمن جماعي مستدام يروم تحقيق السالم الدائم وفق المنظور الكانىطي
ي تقطع 

األسباب العميقة للفقر والحاجة والفزع والبحث عن صيغ طموحة لتمويل برامج األمن اإلنسان 
 حسان. مع منطق اإل 

ي ال 
ي القطع مع تسييس حقوق اإلنسان، ألن األمن اإلنسان 

 
ي تجاوزه ويتمثل ف

إشكال آخر ينبىع 
يقبل التجزئة وال يقبل االنتقائية، فمهما اختلفت األلوان واألديان، فالكل ينتمي لدائرة اإلنسانية، وعندما 

ي مكان ما، فإن نداء اإلنسانية يجعل الضمير الجمىعي العا
 
 لمي يتألم. يغتصب حق ف
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 دور الضبط اإلداري في تحقيق األمن والسكينة العامة

The role of administrative control in achieving safety and 

public peace 

ي فرج هللا
ر
 د. وليد خضر كاف

ستاذ مساعد 
 
ألسودأن –ألجزيرة جامعة  -كلية ألقانون -أ  

 
 ملخص: 

ورة توفتر الضبط اإلداري لالفراد  جاءت أهمية الدراسة ام الضبط اإلداري لحدود سلطته، وضر إحتر
ي كفلها القانون لهم. 

، ضمانات جدية لممارسة الحريات التر انتهجت الدراسة المنهج اإلستقرائى التحليلي
والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إىل عدة نتائج وتوصيات، أهم النتائج. تعد وظيفة الضبط اإلداري من 

ها خطورة،  كتر ي الدولة وأ
ر

تطور مفهوم النظام العام بتطور الوظيفة اإلدارية للدولة أقدم الوظائف اإلدارية ف
ي المعادلة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.  حيث لم تعد متداخلة

ر
 ف

ً
بينما جاءت  فقط بل أصبحت طرفا

ي إستعمال 
ر

ي التتعسف ف
ي تقوم بوظيفة الضبط حتر

ورة فرض رقابة عل الهيئات التر أهم التوصيات ضر
يعية حديثة تشمل جميع جهات الضبط اإلداري  يعية إصدار نصوص تشر السلطة، علي الجهات التشر

 جل تنظيم أعمالها وفق لوائح تواكب الدولة الحديثة. وذلك من أ
 الضبط اإلداري، األمن العام، الصحة العامه، السكينة العامه.  الكلمات المفتاحية: 

Abstrac  :  
The importance of the study is the respect of the administrative control to the limits of its 

authority, and the need to provide administrative control for individuals serious guarantees 
for the exercise of the freedoms guaranteed by the law for them. The study adopted the 
inductive analytical approach and the comparative approach. The study reached several 
conclusions and recommendations, the most important results. The administrative control 
function is one of the oldest and most dangerous administrative functions in the state. The 
concept of public order has evolved with the development of the state’s administrative 
function, as it is no longer merely intertwined, but rather has become a party to the economic, 
social and cultural equation. While the most important recommendations were the necessity 
of imposing oversight on bodies that perform the control function in order not to abuse the 
power, the legislative bodies should issue modern legislative texts that include all 
administrative control authorities in order to organize their work according to regulations that 
keep pace with the modern state . 

Keywords : Administrative control, public security, public health, public peace . 

 مقدمة: 

ي كل دولة هي المحافظة عل النظام العام أو مايعرف بسلطة 
ر

إن الوظيفة االساسية لإلدارة العامة ف
ي  الضبط إذ يعد هذا النشاط اكتر 

ر
ي كل دولة، ألنها تمتلك القوة ووسائل اإلكراه لفرض النظام ف

ر
أهمية ف

ي أتضحت اليوم مسألة تخص جميع أفراد المجتمع الدوىلي 
ر االمور التر المجتمع وحماية حقوقه، فمن بير

أال وهي الحقوق والحريات، حيث صدرت من أجلها الكثتر من المواثيق الدولية، فإذا كان الفرد يتمتع 
ي أن الحقوق والحريات مطلقة، ولعل أخطر ما يهدد الحرية هو فرض قيود بحقوق و 

حريات فهذا اليعتر
 علي ممارستها. 

 لضبط األنشطه 
ً

ي تحقيق المصلحة العامة والمحافظة علي النظام العام ضمانا
الضبط اإلداري يعتر

ي التضر بأمن المجتمع، إذ أن أمن المجتمع وإست
ي التكون مختلطة، وحتر

قراره وسالمة الفردية حتر
ر هي أهداف تعلو عل المصالح الخاصة، ومن خالل الضبط اإلداري تعمل اإلدارة عل تنظيم  المواطنير
ة االفراد لحرياتهم وحقوقهم، بما يتفق وتمتع جميع االفراد االخرين بهذه الحريات والحقوق علي  مباشر

 قدم المساواة. 
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 ،
ً

ا  كبتر
ً

ي المجتمع، فلم تعد لقد تطورة وظيفة الضبط اإلداري تطورا
ر

ات الحاصلة ف نتيجة للتغتر
أغراض الضبط مقصورة عل العناض التقليدية له االمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة، بل 

 أضيف إليها عناض أخري، كعنض األخالق واالداب العامة وجمال الرونق، 
 أهمية الدراسة: 

 : ي
ي االئر

ر
 تتمثل أهمية الدراسة ف

ام / 1  الضبط اإلداري لحدود سلطته.  إحتر
ي كفلها القانون لهم. / 2

ورة توفتر الضبط اإلداري لالفراد ضمانات جدية لممارسة الحريات التر  ضر
ي مجال الضبط اإلداري من نتائج هذه الدراسة.  / 3

ر
ر ف  استفادة الباحثير

رات الدراسة:   مب 
 : ي

ي اآلئر
ر

رات هذه الدراسة ف  تكمن متر
ي تتعلق بالنظام العام. اللقط الكبتر الذي يدور  / 1

ر التر  حول سلطات الضبط اإلداري والقوانير
ي توضيح دور سلطات الضبط اإلداري المتعلقه بحفظ االمن والسكينة العامة.  / 2

ر
 رغبة الباحث ف

 محاولة دراسة وتحليل الضبط اإلداري.  / 3
 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إىل:      
 التعريف بمفهوم الضبط اإلداري.  / 1
ر الضبط اإلداري العام والخاص.  / 2 ر بير  التميتر
ي حفظ األمن والسكينة العامة.  / 3

ر
 توضيح دور سلطات الضبط اإلداري ف

 منـهج الدراسة: 
، والمنهج المقارن.     ، والمنهج اإلستقرائى التحليلي ي

 ينتهج الباحث المنهج الوصفر
 مشكلة الدراسة: 

ي اإلجابة عل 
ر

 األسئلة التالية: يمكن صياغة مشكلة الدراسة ف
 ما مفهوم الضبط اإلداري؟ / 1
 ماهي وسائل الضبط اإلداري المتبعه؟ / 2
ر الضبط اإلداري العام والضبط اإلداري الخاص؟ / 3 ر بير  ما المعايتر المتبعة للتميتر
 ماهو الدور التقليدي والحديث للضبط اإلداري؟ / 4

 هيكلة الدراسة: 
 وصوره. المحور األول: مفهوم الضبط اإلداري 

: الدور التقليدي للضبط اإلداري.  ي
 المحور الثائر

 المحور الثالث: الدور الحديث للضبط اإلداري. 
 المحور األول: مفهوم الضبط اإلداري 

ي فقط بشد 
ي وضع تعريف دقيق للضبط اإلداري وإنما إكتفر

ر
اختلف كل من الفقه والقضاء اإلداري ف

ي ذلك إىلي 
ر

أن الضبط اإلداري يهدف للمحافظة عل النظام العام،  بعض أغراض الضبط، ويرجع السبب ف
ع بذلك تجنب  ، ويكون المشر ي

ي والمكائر
ي أن هذا االختر يمثل فكرة مرنة قابلة للتطور الزمائر

ر
والخالف ف

 لتنافيها مع وظيفة الضبط اإلداري المرنة. 
ً

 جامدة، نظرا
ً

 وضع تعاريف قد تبدو مستقبال
ي اإلصطالح والقانون: الفرع األول: تعريف الضبط اإلدار 

ر
ي الفقه اإلسالمي وف

ر
ي اللغة وف

ر
 ي ف

 :
ً
 أ/ تعريف الضبط اإلداري لغة

 وضباطة، وقال الليث: 
ً

ء وحبسه، وضبط عليه وضبطه ضبطا ي لزوم الشر
ء  تعتر الضبط لزوم الشر

ء حفظه بالحزم ي
ء وضبط الشر ي

ي كل شر
ر

 . 1اليفارقه ف
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ي التحديد الدقيق من فعل ضبط يضبط فهو ضابط 
 يعتر

ً
فيقال:ضبط لسانه : حفظه بالحزم حفظا

ضبط عمله: أتقنه، أحكمه، ضبط ساعته: طابقها مع الوقت الجاري، ضبط المعلم النص: صححه 
ً

بليغا
وشكله بالحركات. ضبطوا اللص: القوا عليه القبض، العلوم المضبوطة: هي العلوم المحكمة أو الدقيقة 

ي تقوم عل قياس المقادير كالحساب والهن
 ليس فيه نقصالتر

ً
 . 2دسة.، ضبط البالد: قام بأمرها قياما

ء: حفظه بالجزم وبابه ضبط ورجل ضابط أي حازم  . 3ضبط الشر
ي األصل منسوبة من اإلدارة  اإلداري لغة: 

ر
هو من يختص بتوجيه وتنسيق ورقابة أعمال اآلخرين، وهي ف

ء إي أدار  وهي مصدر رباعي  ي
كه ) أدار( يدير إدارة، يقال أدار حول الشر  . 4عن األمر أي طلب منه أن يتر

 : ي الفقه اإلسالمي
ر
 ب/ تعريف الضبط ف

ي الفقه اإلسالمي تحكمه قاعدة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو امر متفق 
ر

اسس الضبط ف
ي جمهور الفقهاء. 

ر
 عليه ف

ي تنفيذ ماأمر هللا به ومنع ما
ر

ي    ع اإلسالمي ذلك التضامن ف ي التشر
ر

نهي عنه يقصد بالضبط اإلداري ف
عية للمحافظة عل  بغرض تحقيق غاية حماية نظم الحياة الدينية والدنيوية المتعلقة بالمقاصد الشر
ي االسالم التقتض عل 

ر
الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والمالحظ أن وظيفة الضبط اإلداري ف

ر من ال  من قبل الدولة وإنما يتوالها المتطوعير
ً

ر رسميا ر المعينير ر أن كانوا قادرين عل الموظفير مسلمير
 . 5القيام بأعبائها

 . 6ويعرفه ابن خلدون بأنه وظيفة دينية من باب االمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ي اإلصطالح والقانون: 
ر
ي الضبط اإلداري ف

 ج/ معنر
ي اإلصطالح:  / 1

ر
 تعريف الضبط ف

ي تتخذها  
اصطالح الضبط اإلداري بمعناه الموضوعي أو المادي يقصد به مجموعة االنشطة التر

ي حالة إضطرابه، وهو ماعتر عنه 
ر

اإلدارة منفردة بهدف المحافظة عل النظام العام أو إعادة النظام العام ف
ف بها لإلدارة لتمكي ي عل أنه تعبتر عن السلطة المعتر ي ختر

غتر نها من حماية النظام الدكتور محمد متر
ي المجتمع

ر
 . 7العام ف

الضبط اإلداري عبارة عن قيود وضوابط ترد علي نشاط االفراد من ناحية أو عدة نواحي من الحياة 
ية.   البشر

ي 
ر

ي مجال واحد فحسب بل يمكن تصوره ف
ر

ي التنظيم وهو بهذا  الشكل اليتصور ف
وهو مرادف لمعتر

ية، فلو  ي عديد من نواحي الحياة البشر
ر

تركت الحريات عل إطلقها دون تنظيم قد ينجم عنها تضارب ف
 واقل 

ً
المصالح وخروج عل القانون ولكن لو قيدت ووضعت لها الضوابط  فإنها تكون ايش إستعماال

ي 
ر

ي هذا المجال فما زالت الحرية هي االصل والقيود الواردة عليها هي اإلستثناء ولعل ف
ر

 للجرائم، وف
ً

تسببا
ر ب وضوح فكرة الضبط اإلداري عن فكرة المرفق العام، فإذا نظرنا إىلي الضبط اإلداري نرى هذا مايمتر

ي االمر أن بعض القيود دخلت عليه، أما المرفق العام فإن اإلدارة تحل 
ر

 وكل ماف
ً

النشاط الفردي مازال قائما
 . 8محل النشاط الفردي وتتوىل هي إشباع الحاجات العامة

ي القانون:  / 2
ر
 ف

اقب نشاط نظام الضبط  ، فتر
ً

 وقائيا
ً

ي ظله تنظيم المجتمع تنظيما
ر

ي تتوىلي الدولة ف
هو نظام وقائى

 . 9االفراد وتدرس إحتماالت اإلخالل بالنظام العام وتعمل عل منعها قبل وقوعها
ر من قبل السلطة  ي العام تقوم بها الدولة عن طريق سن القوانير

فوظيفة الضبط بهذا المعتر
ي تتوالها السلطة االدارية فلها معتر آخر أضيق من المعتر السابق المختصة، أما وظيفة الضبط

 . 10التر
 يكفل سالمة المجتمع، أو هو التنظيم 

ً
 وقائيا

ً
ي معناه العام تنظيم الدولة تنظيما

ر
يقصد بالضبط ف

بهدف المحافظة عل امن وسالمة الدولة والمجتمع، ومن ثم فإنه يمثل أحد المهام الرئيسية للدول 
 . 11حيث تتصل وظيفته بالهدف من إنشاء الدولة المختلفة،
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ي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة 
 يقصد به مجموعة اإلجراءات واالوامر والقرارات التر

ً
وايضا

 علي النظام العام بمدلوالته الثالث ) االمن، الصحة والسكينة(. 
ي مض لم تتعرض لتعريف الضب

ر
ي معظم الدول وخاصة ف

ر
يعات ف ط اإلداري بصورة ويالحظ أن التشر

ي بالنسبة ألغراض الضبط لم تتناول كل أغراض الضبط 
محددة وقاطعة وإنما حددت اغراضه، وحتر

 تحد بها من حرياتهم 
ً

اإلداري، فعرفه الدكتور محمد الطماوي) بأنه حق اإلدارة أن تفرض عل االفراد قيودا
 . 12بقصد حماية النظام العام(

ي المحافظة عل كما عرفه الدكتور طعيمة الجرف ) 
ر

بأنه وظيفة من أهم وظائف اإلدارة تتمثل ف
النظام بعناضه الثالثة، االمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة عن طريق إصدار القرارات الالئحية 
والفردية وإستخدام القوة المادية ومايتبع ذلك من فرض قيود عل الحريات الفردية تستلزمها الحياة 

 . 13االجتماعية
ي تقوم بها 

أما الفقه الجزائري، فقد عرفه عمار عوابدي بأنه: كل االعمال واإلجراءات والقواعد التر
ي حدود 

ر
السلطة اإلدارية المختصة علي االفراد لتنظم بها نشاطهم وتحدد مجاالته ولتقيد حرياتهم ف

 . 14القانون بقصد حماية النظام العام ووقاية المجتمع ضد كل ما يهدده
طة أما الدست ر بقانون نظام هيئات الشر ي فقد نظم سلطات الضبط اإلداري عل أنه: يبير

ور االردئر
ي ونص علي أن: واجبات قوة االمن 15والدرك ومالها من إختصاصات

، ثم جاء قانون االمن العام االردئر
 . 16الرئيسية: المحافظة علي النظام العام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال

ي عموم حياتهم العادية أو ويقصد به م
ر

ي تفرضها سلطة عامة عل االفراد ف
جموعة من القواعد التر

ر بقصد صيانة النظام العام  . 17لممارسة نشاط معير
ر بينهما:  : صور الضبط اإلداري والتميب  ي

ر
 الفرع الثاب

ي تتخذها اإلدارة المختصة م
ن اجل إذا كان المقصود بالضبط اإلداري مجموع التدابتر واإلجراءات التر

تب عليها فرض قيود عل الحقوق والحريات، فإن هذه  المحافظة عل النظام العام بصفة وقائية، فيتر
القيود يختلف مجال تطبيقها، فمنها ما يطبق بشكل عام ومنها مايطبق بشكل خاص، كما أن النظام قد 

ي 
يعات التر ر والتشر ي إطار القوانير

ر
ي الدولة كفل لألفراد ممارسة الحرية العامة لكن ف

ر
تنظم الحريات العامة ف

 . 18ودون المساس بأمن الدولة أو المجتمع
ر من الضبط اإلداري فهناك: الضبط اإلداري العام ، والضبط  ر نوعير ر القانون والفقه بير لقد متر

 اإلداري الخاص. 
ي تمنح لسلطات إدارية، تمارسها بصفة  الضبط اإلداري العام:  / 1

يتشكل من مجموع اإلختصاصات التر
ي كل المجاالت وعلي جميع النشاطات من أجل الحفاظ عل النظام العام بمكوناته ومدلوالته 

ر
عامة ف

 . 19الثالث وهي االمن العام والصحة العامة والسكينة العامة
ي تمنح للسلطات اإلدارية

ي كل  هو مجموعة اإلختصاصات التر
ر

بهدف ممارستها بصورة عامة ف
المجاالت، وعلي جميع النشاطات للحفاظ عل النظام العام من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة، 
وي  هدف الضبط اإلداري العام إىلي حماية النظام العام للمجتمع ووقايته من االخطار واإلنتهاكات قبل 

ي عناض 
ي الحفاظ عل االمن والسكينة وقوعها، ويشمل الضبط اإلداري بهذا المعتر

ر
ه التقليدية المتمثلة ف

 والصحة العامة. 
ي العام للبوليس اإلداري أي مجموع السلطات الممنوحه لهيئات البوليس 

ويعرف بانه النظام القانوئر
 . 20اإلداري من أجل المحافظة عل النظام العام بمختلف محاوره من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة

ي أوقات معينة إلعتبارات امنية وهذه وإلعتبارات 
ر

تمليها المصلحة العامة مثل حض التجول ف
ي والواىلي علي المستوي الوالية 

ي رئيس الدولة أو الوزراء عل المستوي الوطتر
ر

 ف
ً

السلطة محددة حضا
ي عل مستوى البلدية  . 21ورئيس المجلس الشعتر
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، والضبط اإلداري العام قد يمتد إختصاصه لكل الدولة، وه ذا يسمي بالضبط اإلداري العام القومي
 . ر فيسمي بالضبط اإلداري المحلي  بنطاق إقليمي معير

ً
 أما إذا كان إختصاصه محصورا

: وظيفة سلبية تتمثل بالضبط االداري الذي يقوم عل مراقبة  ر وقد برز دور الدولة من خالل وظيفتير
 عل النظام العام، ووظيفة إي

ً
ي إدارة المرافق العامة والوفاء وتنظيم نشاط االفراد حفاظا

ر
جابية تتمثل ف

 . 22بحاجات اإلفراد وإشباع رغباتهم
ي  الضبط اإلداري الخاص:  / 2

ر
ي تمنح للسلطات اإلدارية وتمارسها ف

وهو مجموعة من اإلختصاصات التر
 بذاته، 

ً
 بذاته أو نشاطا

ً
ر ومحدد من أنواع نشاطات األشخاص، وذلك إما يخص مكانا نشاط ومجال معير

ي بعض مث
ر

 للتنقل ف
ً

ي مجال تنقل االشخاص، كأن تفرض رخصا
ر

لما تفرضة السلطة العامة من إجراءات ف
ي مواقيت محددة....الخ

ر
 . 23المناطق، أو حظر تنقلهم ف

ي مكان أو أماكن محددة 
ر

بالنسبة للضبط اإلداري الخاص بالمكان فإنه يهدف إىلي حماية النظام العام ف
ي 

ر
هذه االماكن إىلي سلطة إدارية معينة، أما بالنسبة للضبط اإلداري بحيث يعهد بتوىلي سلطة الضبط ف

يعات  الخاص بأنشطه معينة فإنه يقصد به تنظيم ورقابة وممارسة أوجه معينة من النشاط عن طريق تشر
 خاصة. 

ي    ع  ر يصدر بشأنه تشر  بموضوع معير
ً

وقد ذهب رأي إىلي أن الضبط اإلداري الخاص قد يكون خاصا
ر  ر كالضبط اإلداري الخاص  خاص، مثل القوانير  بمحل معير

ً
الخاصة بتنظيم المرور، وقد يكون متعلقا

بالسكك الحديدية فهو ضبط خاص من حيث المكان الذي يمارس فيه، ألنه يعهد به لسلطة إدارية 
 بطوائف معينة من الناس كالقانون الخاص بمزاولة مهنة 

ً
خاصة، وقد يكون الضبط اإلداري متعلقا

 . 24الطب
ي مجاالت عديدة كانت تدخل واإلتجا

ر
ي الضبط اإلداري الخاص ف

ه الحديث للنظم القانونية هو تبتر
ي الحفاظ علي 

ر
ي نطاق سلطة الضبط اإلداري العام، ويرجع ذلك إىلي نجاح الضبط اإلداري الخاص ف

ر
ف

ي مجاالت المرور والمحالت المغلقة للراحة ونظافة 
ر

ع الفرنشي ف النظام العام، وهو ماإنتهجه المشر
 الشوارع والميادين. 

ي إختصاص الضبط اإلداري حماية البيئة، والرقابة علي وسائل 
ر

ي تدخل ف
ومن الصور الحديثة التر

ي عض القنوات الفضائية، وخاصة إذا تضمنت هذه 
ر

االتصال السمعي والبضي، وذلك نتيجة للدخول ف
 الحرية مايهدد النظام العام. 

ي إطار ضيق بتقييد نشاطات األفراد 
ر

والمقصود بالضبط اإلداري الخاص صيانة النظام العام ف
ي مواجهة ضبط إداري خاص من حيث: 

ر
ي مجال و قطاع أو نشاط محدد، فنكون ف

ر
 وحرياتهم ف

 إذا مورس من طرف هيئة مختلفة 
ً

 خاصا
ً

 إداريا
ً

ي تمارس الضبط اإلداري: حيث يكون ضبطا
الهيئة التر

 
ً

عن الهيئة المختصة بالمحافظة عل النظام العام )هيئة ضبط إداري(، كأن تتحول سلطة الضبط  مبدئيا
ي 

، لكن المبدأ العام أن سلطات الضبط اإلداري العام هي نفسها التر اإلداري من رئيس البلدية إىل الواىلي
ع سلطات الضبط اإلداري الخاص.   يمنحها المشر

 إد
ً

ي التدابتر المتخذة: قد يكون ضبطا
 عندما يمارس تدابتر وإجراءات مختلفة عن تلك التر

ً
 خاصا

ً
اريا

 يمارس بموجبها الضبط اإلداري العام. 
 عن هدف الضبط 

ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
الهدف المحدد: يكون الهدف من الضبط اإلداري الخاص مختلفا

 اإلداري العام وهو المحافظة عل النظام العام. 
 
ً

 خاصا
ً

 إداريا
ً

يعات خاصة بالنظر لخطورة الموضوع: يكون ضبطا ر بتشر  إذا تعلق بتنظيم نشاط معير
كتر من سلطة الضبط اإلداري العام،  وأهمية النشاط، حيث تمنح سلطة الضبط اإلداري الخاص سلطة أ
ر تنظيم المرور، وإقامة  ة الضارة بالصحة، المقلقة للراحة، وقوانير  بالنشاطات الخطتر

ً
وهي تتعلق مثال

ي 
 . 25المبائر
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 إذا كان يخص طائفة معينة من الناس كاألطباء أو الصيادلة أو  األشخاص: 
ً

 خاصا
ً

 إداريا
ً

يكون ضبطا
هم.   غتر

ر الضبط اإلداري العام والخاص:  / 3 ر بي   التميب 
ر الضبط اإلداري العام والخاص من أهمها المعيار االقليمي أو  ر بير ي الفقه عدة معايتر للتميتر

تبتر
، إىلي  ر ي ولكنه غتر كاف للتميتر

 ألن الهيئة نفسها قد تتمتع المكائر
ً

 جانب المعيار العضوي الذي يعد قاضا
بصالحيات ضبط إداري عام وخاص مثلما تم ذكره، ومنه تم اإلستناد علي معيار الهدف أو الغاية، فيكون 
 المحافظة علي النظام العام، بينما يكون الهدف من الضبط اإلداري 

ً
الهدف من الضبط اإلداري العام دائما

 وخصوصية لكن بالرغم من ذلك ترد إستثناءات عل هذا المعيار تتعلق ال
ً

كتر تحديدا خاص ذا مضمون أ
ر من الضبط:  ر النوعير  بعناضه التداخل بير

ر يتوىلي  يتوىلي الضبط اإلداري العام تنظيم انشطة مختلفة ومتعددة ومتنوعه / 1 ي حير
ر

لمجموع االفراد، ف
 أو نشاط جماعة معينة من االفراد. 

ً
 الضبط اإلداري الخاص تنظيم نشاط محدد بوضوح كبتر نسبيا

يتسم ميدان الضبط اإلداري العام باإلتساع من حيث الدائرة اإلقليمية وبالضيق من الناحية  / 2
، وباإلتساع من الموضوعية، بينما يتسم ميدان الضبط اإلداري الخاص بالضي ق من حيث المدى األقليمي

ي أماكن مختلفة، أما الضبط اإلداري 
ر

حيث الموضوع إذ أن الضبط اإلداري العام يشمل عدة جهات وف
 بشكل عام. 

ً
 الخاص فإن مدى إتساعه االقليمي يعد ضيقا

ي قسم منه مثل الضبط  / 3
ر

المتعلق قد يكون الهدف من الضبط اإلداري الخاص حماية النظام العام ف
بالمسافرين، واالجانب، كما قد تكون له أهداف أخري غتر النظام العام مثل الضبط المتعلق باالمالك 
ي المحافظة عل هذه االمالك وحمايتها، أما الهدف العام يتمثل 

ر
العمومية: حيث يتمثل الهدف الخاص ف

ر بتنظيم المرور فيها ي حماية أمن المواطنير
ر

ي 26ف
ر

ي  . يتمثل الهدف الخاص ف مجال الصيد البحري أو التر
ي حماية الصيادين 

ر
ي طريقها لالنقراض بينما يتمثل الهدف العام ف

ر
ي هي ف

وة الحيوانية التر ي حماية التر
ر

ف
 . ر  والسياح المتجولير

 حلول الواىلي  / 4
ً

ي ممارسة الضبط اإلداري، مثال
ر

يمكن أن تحل السلطات العليا محل السلطات الدنيا ف
 محل رئيس البلدية. 

 للضبط اإلداري العام والخاص، فال يجب أن تنحرف إىل استعمال ع / 5
ً

ر معا ندما تمتلك الهيئة السلطتير
 سلطات الضبط اإلداري العام ألنها أبسط من حيث 

ً
ي غتر محلها، حيث تستعمل مثال

ر
اجراءات ضبطية ف

ي مجال سلطة ضبط إداري خاص، مثال: يملك
ر

رئيس  اإلجراءات من سلطات الضبط اإلداري الخاص، ف
ي مجال التعمتر ويملك سلطة الضبط اإلداري 

ر
البلدية سلطة ضبط إداري عام بموجب نصوص البلدية ف

ي  04-11بموجب القانون رقم 
ر

قية العقارية المعدل 2011-2-17المؤرخ ف م المحدد للقواعد المنظمة للتر
 . 27والمتمم

: الدور التقليدي للضبط اإلداري:  ي
ر
 المحور الثاب

ر عل أرواحهم وأموالهم وأعراضهم  االمن العام:  / 1 يعرف األمن العام ايجاد الثقة عند األفراد بكونهم امنير
ر واالضطرابات وجميع األخطار المحيطة.   بابعادهم عن الفير

ي المدن والقرى واألحياء بما يحقق االطمئنان 
ر

 يقصد باألمن العام استتباب األمن والنظام ف
ً

أيضا
وأوالدهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له، من أخطار لدى الجمهور عل أنفسهم 

ر عل السلطة العامة توفتر  ها، لذا تعير الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق والفيضانات والزالزل وغتر
األمن والحماية ألرواح األفراد وأموالهم وأعراضهم من أي اعتداء مهما كان مصدره، سواء كان انسان، أو 

ي الظروف العادية أو االستثنائيةحي
ر

ى سواء ف  . 28وان أو الطبيعة أو أي شر
ة  ي يكون مصدره االنسان وتهدد بالتاىلي حياة الفرد أو ماله، وتأخذ صورة كثتر

والحد من المخاطر التر
ي الشوارع العامة والمظاهرات، ومنع التحرش 

ر
منها: الوقاية من جرائم القتل والشقة والمشاجرات ف

ي 
ر

 الشوارع والحدائق العامة. الجنشي ف
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ي قيام اإلدارة بوضع سياسة تتعلق بكيفية 
ر

ي يكون مصدرها الطبيعة تتمثل ف
وللوقاية من المخاطر التر

مواجهة الفيضانات والزالزل وانهيار األبنية القديمة، وهنا يجوز لسلطة الضبط اإلداري أن تتدخل لهدم 
هل يجوز لها أن تتدخل لهدم جدار داخلي يخشر  عقار آيل للسقوط كما يخشر منه عل المارة، ولكن

ي المرحلة األوىل أن هذا العمل ال يعد من أهداف 
ر

ل؟ كان اتجاه القضاء الفرنشي ف ر ي المتر
منه عل ساكتر

الضبط اإلداري ومن ثم الممكن أن يقع الجدار عل ساكنيه دون تدخل سلطة الضبط اإلداري لمنعه رغم 
 عل سلطة الضبط  علمها بذلك، إال أن قضاء مجلس

ً
اما ر ي هذا الشأن وأصبح التر

ر
الدولة الفرنشي تطور ف

 . 29اإلداري بأن تتدخل لهدم عقار أو جدار آيل للسقوط يخشر منه عل المارة وعل ساكنيه
ي رقابة الحيوانات المهملة والخطرة 

ر
ي تهدد اإلنسان من الحيوانات تتمثل ف

والوقاية من المخاطر التر
سة ال سيما  ي المناطق السكنية، والوقاية من الحرائق والكوارث الطبيعية.  او المفتر

ر
 ف

ي الشوارع العامة، 
ر

ي مفهوم األمن العام هو الرقابة عل حركة ستر المرور ف
ر

ولعل من أهم ما يدخل ف
وذلك بتمهيد الطريق وتحديد الحد األدئر واألقىص للشعة ووجود سيارات اسعاف عل الطرق العامة، 

صصة لوقوف السيارات، فمثل هذه اإلجراءات تحول دون وقوع الجرائم لشعور األفراد وتحديد أماكن مخ
ي الشوارع بصورة دائمة، كما أنها ستقلل من المخاطر أو عدم تفاقهما نتيجة لقرب رجال 

ر
بوجود األمن ف

 األمن من وقوع الحوادث المرورية. 
ي كثتر 

ر
ع أجاز لسلطات الضبط اإلداري أن تتدخل ف من حاالت الحفاظ عل األمن  كما أن المشر

ر بأمراض عقلية إذا كان يخشر منهم اإلخالل باألمن  العام، ومن ذلك عل سبيل المثال: حجز المصابير
 العام. 

ي نطاق الحفاظ عل األمن العام كمنع سلطات الضبط اإلداري للمظاهرات العامة طالما 
ر

ويدخل ف
 علي النظام العام، كذلك يجوز ل

ً
خيص الصادر بحمل سالح أو عدم تجديد أنها ستشكل خطرا ها إلغاء التر

دين  ي إطار األمن العام حجز المشر
ر

 لألمن العام، ويدخل ف
ً

خيص يمثل تهديدا الرخصة إذا كان هذا التر
 . 30والمشتبه فيهم لعرضهم عل السلطة المختصة

 
ً

 عل وقد تصل إجراءات الحفاظ عل األمن القيام بإعتقال األشخاص الذين يمثلون خطرا
ً

وتهديدا
 األمن العام كهدف من أهداف الضبط اإلداري إىل أقىص مداها. 

ع الجزائري كلف هيئة الضبط اإلداري البلدي من خالل المادة   10-11من القانون رقم  2-88المشر
المتعلق بالبلدية إتخاذ كافة التدابتر الوقائية واإلجراءات الالزمة إلقرار االمن العام وسالمة االشخاص 

 االموال عل المستوى البلدي، وهذا بالقضاء عل كل ما من شأنه اإلخالل باالمن العام مهما كان مصدره. و 
ام هيئة الضبط اإلداري البلدي بحماية سالمة االشخاص من  ر ع الجزائري عل إلتر كد المشر كما أ

ي  81/267خالل المادة السادسة من المرسوم رقم 
ر

ي تقرر 10/10/1981المؤرخ ف
عل أنه: يجب م التر

ي البلدي أن يتخذ إجراءات االستعجال الرامية إىل دعم أو هدم االسوار والبنايات  عل رئيس المجلي الشعتر
 . 31والعمارات المهددة بالسقوط

ي تهدد صحتهم الصحة العامة:  / 2
ر من االخطار التر المقصود بحماية الصحة العامة حماية المواطنير

وكل مصادر العدوة والتلوث بإتخاذ اإلجراءات والتدابتر الوقائية  من جميع أنواع االمراض واألوبئة
 : ي

ي االئر
ر

 والعالجية ف
وط الصحية الالزمة لحياة االفراد وذلك باإلهتمام بنظافة الشوارع، واالماكن والطرقات  / 1 وضع الشر

 اإلستشفائية منها، والمنشات الصناعية والتجارية
ً

 . 32والمؤسسات العمومية وخصوصا
ي بأمراض مكاف / 2

ي ذلك اإلجراءات الخاصة برقابة االغذية وعزل المرضر
ر

حة االمراض المعدية ويدخل ف
ر من الخارج.  ر من االمراض الوبائية وفرض الرقابة الصحية عل القادمير ر المواطنير  معدية، وتحصير

ي المجتمع، وهي تمثل قيمة تفو  / 3
ر

ي الواقع حماية البيئة من التلوث فالبيئة السليمة قيمة من القيم ف
ر

ق ف
 ولكن تضر 

ً
 واحدا

ً
ار الناجمة عن البيئة غتر السليمة التضر فردا ي أهميتها معظم القيم االخري ألن االضر

ر
ف

ي مجموعه. 
ر

 المجتمع ف



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

79 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي 
ر

، وف ي بعض الدساتتر
ر

ي قوانينها، بل وف
ر

كيد هذه القيمه الجديدة ف لهذا إتجهت معظم الدول لتأ
 من 

ً
 . 33حقوق اإلنساناإلعالنات الدولية بصورة جعلتها حقا

كدت احكام القضاء اإلداري الحديث أن المقصود بالمحافظة عل الصحة العامة هي وقاية  وقد أ
صحة الجمهور من أخطار المرض، ولهذا يقع عل سلطات الضبط اإلداري إتخاذ اإلجراءات الوقائية 

عاتق سلطات الضبط اإلداري رقابة االسواق واالغذية والمطاعم  لمقاومة أسباب المرض، ويقع علي 
اد المبيدات والمحاصيل  ر من االمراض المعدية، وفرض إجراءات تتعلق بإستتر ر المواطنير وتحصير
ىلي وكذلك المياه  ر  تنظيم الضف الصحي للمياه الناتجة عن اإلستعمال المتر

ً
الزراعية من الخارج، أيضا

 . 34لمشاري    ع الصناعيةالناتجة عن المصانع وا
ي تتوىلي الحفاظ عل صحة مواطنيها، حيث 

ع المحافظة هي الجهة اإلدارية التر ي مض جعل المشر
ر

وف
م للمحافظ أن يصدر لوائح الضبط الالزمة لمنع إنتشار 1979لسنة  43أجاز قانون اإلدارة المحلية رقم 

ر لتعليمات الصحة  ي مختلف الدول االوبئة واالمراض المعدية ومعاقبة المخالفير
ر

العامة ويالحظ ف
ايد بمكافحة اسباب ومصادر التلوث للحد من إستخدام المواد الكيماوية المؤثرة عل  ر اإلهتمام المتر
طبقات االوزون المحيطة بالغالف الجوى، والعمل عل تطوير بعض أنواع الوقود ومصادر الطاقة لتكون 

ار بالبيئة كمحاولة طرح ب كتر نظافة أو اقل اضر ين خال من الرصاص الستخدامه وقود للسياراتأ ر  . 35تر
ي قطر بإعتبارها من الدول الجاذبة لاليدي العاملة واالجانب نصت المادتان 

ر
من قانون  100و99وف

م لدولة قطر علي أنه: عل صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط 2004لسنة  14العمل القطري رقم 
وعلي مايستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها،  كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله،

ي مكان ظاهر تعليماته المفضلة بشأن وسائل السالمة والصحة المهنية لحماية العمال من 
ر

وأن يعلق ف
ر تقوم البلديات عل المستوي المحلي  ي يتعرضون لها أثناء تأديتهم عملهم، وبالنسبة للمواطنير

االخطار التر
كد من بدور كبتر لل محافظة عل الصحة العامة من خالل الرقابة عل المطاعم والمقاهي والفنادق للتأ

ر عليها من االمراض من خالل الفحوصات الدورية  . 36نظافة مايقدم فيها وخلو القائمير
 ،

ً
ي االماكن العمومية، ألنه يهدد البيئة واإلنسان معا

ر
ر بمنعه ف وتعمل اإلدارة علي الوقاية من التدخير

 خاصة ببناء المساكن، وذلك بمراعاة اإلجراءات الالزمة لبناء مسكن، ويجب أن وتفر 
ً

ض اإلدارة قيودا
وط الصحية للمسكن بحيث ال يعرض صحة اإلفراد للخطر  . 37تتوفر فيه الشر

ي الطرقات واالماكن العامة ومنع كل ما من  السكينة العامه:  / 3
ر

يقصد بالسكينة العامة توفتر الهدوء ف
ات الصوت والباعة شأنه أن يق لق راحة االفراد أو يزعجهم كاالصوات والضوضاء المنبعثة من مكتر

 . 38المتجولون ومحالت التسجيل ومنبهات المركبات
والحفاظ علي الصحة العامة يعد من االهداف التقليدية للنظام العام المادي.وتوفتر السكينة العامة 

ي 
ر

ات  له صور منها: منع إستعماال أبواق السيارات ف ورة، منع إستخدام مكتر الشوارع العامة إال عند الضر
 الصوت، منع الباعة المتجولون، من إستخدام الشوارع كساحات رياضية. 

ي المناطق السكنية وتزداد 
ر

ي إطار الحفاظ علي السكينة العامة منع التجمعات الليلية ف
ر

كذلك يدخل ف
ي االوقات ا

ر
ي االوقات الصباحية، ويستوي أن سلطات الضبط للحفاظ علي السكينة العامة ف

ر
لليلية عنها ف

 يكون مصدر هذه الضوضاء اإلنسان أو المصانع. 
ي الكنائس، كما 

ر
ي تنظيم إستخدام األجراس ف

ر
كد علي حق هيئات الضبط ف ومجلس الدولة الفرنشي أ

ي العديد من القرارات
ر

ي التدخل لمنع إقالق راحة السكان ف
ر

 . 39أقر حق رئيس البلدية ف
ي ترتب وقد أقر ا

 متر
ً

ي إصدار قرارات هامة تحظر تشغيل المطاحن ليال
ر

لقضاء اإلداري حق اإلدارة ف
 للناس ولذلك تحرص الدول علي نقل المنشأت الصناعية 

ً
 وإزعاجا

ً
ي هذا الوقت قلقا

ر
علي تشغيلها ف

ي حماية للسكينة العامة. 
 والورش خارج النطاق السكتر

كد أن ي دراسة لمنظمة الصحة العالمية، تأ
ر

الضوضاء تصيب اإلنسان باالرهاق النفشي والجسدي  وف
، بل أن للضوضاء أثاره الضارة البالغة لالطفال وإتجاههم  ي وتجعله عرضة للضغط والتوتر والقلق العصتر
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ي تجاه بعضهم البعض، وخاصة مع تقليص دور المدارس بصدد تربية وتكوين 
إىلي نهج السلوك العدوائر

 . 40خالقيةالطالب من الناحية النفسية واأل 
 المحور الثالث: الدور الحديث للضبط اإلداري: 

ة لم تعد متداخلة فقط بل  تطور مفهوم النظام العام بتطور الوظيفة اإلدارية للدولة فهذه االختر
ي المعادلة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، االمر الذي 

ر
 ف

ً
 مهما

ً
 عن وظائفها السابقة طرفا

ً
أصبحت فضال

 ع
ً

ل مفهوم النظام العام، فلم يعد يكتشي طابع اإلستثناء المقيد للحرية الفردية بل أصبح إنعكس إيجابا
 للحفاظ عل صفوة الحياة العامة واستقرارها

ً
 . 41ضابطا

: ) االداب العامة( / 1 ي
 النظام العام الخلق 

ي أو المعنوي للنظام العام، 
وأنها تدخل ان فكرة المحافظة عل اآلداب العامة تمثل الجانب الخلفر

ي مض واإلمارات وقطر. 
ر

 ضمن أهداف الضبط االداري، وقد دللنا عل ذلك بالنصوص القانونية ف
، وإال اتخذنا من الضبط اإلداري ذريعة  ي ي أو األدئر

ي مفهوم النظام العام الخلفر
ر

وأنه ال يجب التوسع ف
ي تحديد مفهوم النظ

ر
ي نوايا األفراد، وبالتاىلي ال يجب التوسع ف

ر
ي ألن للتدخل ف ي أو األدئر

ام العام الخلفر
ر أهدافه تعليم الفضيلة أو طهارة النفوس"  . 42"القانون ليس من بير

ي أن يكون 
ي البداية كان القضاء اإلداري الفرنشي فيما يتعلق بالحفاظ عل اآلداب العامة يقتىصر

ر
وف

ي له مظهر خطتر يهدد النظام العام المادي، وهنا  يكون لسلطات الضبط اإلخالل بالنظام العام األدئر
ي مرحلة الحقة ذهب القضاء اإلداري الفرنشي والمضي إىل إجازة 

ر
التدخل لوقف هذا التهديد، ولكن ف

ي مجاالت السينما 
ر

ي وخاصة ف
ر

ي أو األخالف  لوقاية النظام األدئر
ً

اتجاهات الضبط اإلداري بالتدخل مسبقا
واستقرت األحكام عل جواز حظر عرض  والمطبوعات والمقاالت وصور تخدش اآلداب واألخالق العامة،

ي تخص الجرائم الجنائية بصورة تؤيد 
المطبوعات المخلة باآلداب العامة أو بيعها، وحظر المطبوعات التر

 . 43من نزعة الشر عند بعض األفراد وتحريم ارتداء مالبس الرجال عل النساء
ي أحد أحكامها بأن المد

ر
ي مض ف

ر
ي كتابه تنح ناحية تخالف كما قضت محكمة القضاء اإلداري ف

ر
عي ف

ع بأن أورد فيه ما يعتتر دعوة إىل اإللحاد باألديان السماوية، وأنه قصد بكتابة  األديان وتعاليم أحكام الشر
ر اإللحاد واإلباحية إىل النفوس، فإنه عل هذه الصورة يحتوي عل مناهضة  هذا إىل هدم األديان وتزيير

 . 44داب العامةللنظام العام كما فيه إخالل باآل 
ي الدين اآلخر، وبالتاىلي 

ر
ي قيام رجل دين بالتشكيك ف

ر
ي واألخالف  للنظام العام األدئر

ً
كما يعد تهديدا

ي القرآن واإلدعاء بوصفه بعض اآليات القرآنية 
ر

 لآلداب العامة قيام رجل مسيحي بالتتفتيش ف
ً

سيكون مخال
ي دولة بأنها ال تتفق مع الوقت الحاىلي وكذلك العكس، وبالرجوع إىل

ر
 قضاء المحكمة اإلتحادية العليا ف

ي تؤكد حمايتها لآلداب 
اإلمارات العربية المتحدة، نجد أنها أصدرت مجموعة من األحكام القضائية التر

 ، ي ي أو األدئر
ي مفهوم النظام العامة الخلفر

ر
العامة بإعتبارها أحد مظاهر النظام العام، وإن كانت قد توسعت ف

ي أحد أحكامها قضت بأن
اءة المطعون ضده عل ففر ر من مدونات المطعون فيه أنه قىصر بتر ه "إذا كان البير

سند من دخول المطعون ضده مسكن الشاكي الذي تقيم فيه مطلقته وبناته وركوب  هن لسيارته الخاصة 
ه عبارة )اإلخالل باآلداب العامة( الوارد بنص  ي تفستر

ر
ال يعتتر إخالل باآلداب العامة... وجنح الحكم ف

ي إىل أنها تتضف إىل القول البذئ الفاحش أو  58ادة الم ي إمارة أبوظتر
ر

من قانون العقوبات المعمول به ف
ي التأويل بقضه 

ر
الفعل الذي يستحي أن يأتيه الشخص العادي... وهذا مذهب من الحكم يحمل الخطأ ف

يعة اإلسالم ي يتخذها لعموم اللفظ وتخصيصه وتقييده لمطلق العبارة وابتعاده عن منهج الشر
ية التر

 لسلوك أفراده
ً

 . 45مجتمع الدولة أساس لقوانينه وعمادا
اده  ات ومواد كيماوية بعضها ال يجوز استتر ي حكم آخر قضت فيه بأن "جلب الطاعن لمستحضر

ر
وف

وعية التعامل فيها  اده بقصد تداولها مع علمه بطبيعتها وعدم مشر  استتر
ً

إال بإذن، والبعض اآلخر محظورا
ي حاالت 

ر
 باآلداب العامة ذلك ألن  إال ف

ً
ورة المرضية وبإذن من السلطة المختصة وهذا ال يعد إخالال الضر
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اده تلك المواد  يعة االسالمية حفظ النفس والعقل والمال، وهو ما ال يهدفه الطاعن باستتر من أصول الشر
ي غتر الحاالت المرضية

ر
 . 46وبيعها بدون إذن وف

ر  كيد عل أن الفصل المطلق بير كد هذا ويجب التأ ي القرن الثامن عشر وأ
ر

 القانون واألخالق تم ف
ورة تجريد القانون من كل حالة لها صلة بالدين الذي يعد من روافد المبادئ الخلقية،  الفصل عل ضر
 ، ي

ي عل تطهر األخالقيات التقليدية من خطيئتها األصلية ذات األصل الديتر
كد التيار العلمائر بذلك أ

ي إيجاد والقانون الحديث ال يري
ر

ى للفكرة الدينية، لذلك يجب أن يستأصل كل تأثتر للدين ف د أن يدين بشر
ي عل حرية 

ي تغلو فيه سلطة الدولة وتحل محل الدين فتقىصر
ز خطر قيام نظام خلفر القانون وبذلك يتر

 لالستبداد
ً

را ي تكون متر
 . 47العقيدة وتقيم بقوة القانون أخالقياتها الخاصة والتر

 تعلق بجمال المنظر والرونق: النظام العام الم / 2
ي الحدائق وجمالية البنايات 

ر
ي تتمثل ف

يقصد بجمال المدينة تمتعها بمقومات حديثة للجمال التر
ي تقع عل 

اء والتنظيم المتقن للمدينة، ويعد هذا من مهام سلطة الضبط اإلداري التر والمساحات الخضر
اخيصعاتقها المحافظة عل جمالية المدينة، ووضع معايتر ومو   . 48اصفات للتر

ي عناض النظام العام 
ر

ي الشارع العام يدخل ف
ر

ويذهب إتجاه من الفقه إىلي أن جمال المنظر والرونق ف
عل اساس أن سلطة الضبط اإلداري منوط بها حماية مشاعر الفن والجمال لدى االفراد كما هو مناط 

 .  بها حماية أنفسهم وأموالهم من إعتداءات الغتر
عكس االتجاه السابق، ويرى أن القانون الوضعي اليهتم بجمال المنظر والرونق إال ويوجد فقه أخر 

إذا وجدت نصوص قانونية خاصة مثل: حماية المواقع االثرية وحماية الطبيعة، وهذه االغراض تدخل 
ي أغراض الضبط اإلداري الخاص

ر
 . 49ف

ي من أنه  م بشان1954لسنة  656من القانون المضي رقم  8وقد نصت المادة رقم 
تنظيم المبائر

ي 
ر

ر أو مادة خاصة بمظهر البناء الذي يجب إتباعه ف يجوز أن يحدد بقرار وزاري طابع خاص أو لون معير
بعض الشوارع وبالرجوع لموقف القضاء نجد أنه كان ياخذ بالرأي الذي يؤيد رفض النظر إىلي جمال الرونق 

ر عناض النظام العام، إال  ي الشارع علي أنه من بير
ر

ف لسلطات ف ي هذا الصدد وبدأ يعتر
ر

أن قضاءه تطور ف
ي الشارع

ر
ي الحفاظ عل جمال الرونق ف

ر
 . 50الضبط اإلداري حقها ف

ي يستمتع المارة برؤيتها 
إن المظهر الحسن هو المظهر الجماىلي للشارع العام واألحياء السكنية التر

ي 
ر تقاطعات  المشة للنظر، فيجب المحافظة عليها من خالل ممارسات ترميم المبائر القديمة، وتزيير

ي مفردات المحافظة عل 
ر

ي تدخل ف
الطرق، واإلهتمام بزراعة الميادين والطرق، ومن خالل االعمال التر

ر الغرض المستجد من أغراض الضبط اإلداري ر حماية البيئة وبير  . 51جمال الرونق، تظهر العالقة بير
ي الضبط اإلداري وتنظيم أغراض ا

لضبط اإلداري من خالل قانون النظام لقد عرف القانون السودائر
م، والذي تضمن تنظيم كثتر من المسائل منها علي سبيل المثال: إقامة 1996العام لوالية الخرطوم 

ورة الحصول علي تصديق من الجهات المعنية، كما تضمن القانون قواعد  الحفالت الغنائية وضر
 عن ذلك فقد حظر القان

ً
د. إستخدام المركبات العامة فضال  ون ممارسة التسول والتشر

3 /  :  النظام العام اإلقتصادي واإلجتماعي
ي طرأت عل النظام العام أدت إىلي تداخل بشكل ملحوظ مع النظام العام 

إن التطورات الحديثة التر
ي تمنحها 

اخيص التر ي المجال اإلقتصادي نجد ان التر
ي والحضاري ففر

ر
ي الثقاف

اإلقتصادي واإلجتماعي وحتر
ي تفرضها بمناسبة ممارسة أنشطة محددة ليست فقط لمراقبة اإلدارة لمما

وط التر ر والشر رسة نشاط معير
 52النشاط. 

ي تقديم التسهيالت 
ر

تحقيق نشاط رفاهية االفراد توجيه اإلستثمارات نحو مجاالت معينة تساهم ف
 من العمال وذلك بغية إمتصاص البطالة وبالتاىلي 

ً
ا  كبتر

ً
ي تتطلب عددا

ي التر القضاء عل أي للمعامل الكتر
وط لممارسة نشاط أخر بغية الحد منه، ألن  ي قد تحدث بسببها، أو وضع شر

نوع من اإلضطرابات التر
ي يتحول 

فائدته تعتتر زهيدة بالنسبة لالفراد، أو أنه نشاط وصل االفراد لحد اإلشباع منه، وذلك حتر
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، كا
ً

، واكتر تشجيعا
ً

وطا ن هذا بغية ضمان التوازن أصحاب رؤوس االموال نحو أنشطه أخري أقل شر
وط  كلما نقصت اإلضطرابات، وكلما ساد  اإلجتماعي وإشباع حاجات االفراد، ألنه كلما توفرت هذه الشر

 . 53النظام العام بجميع أبعاده
ي مجال اإلسكان يعد من النظام العام سواء بالعمل 

ر
، أصبح تدخل اإلدارة ف ي المجال اإلجتماعي

ر
وف

ي ا
ي أماكن معينة ألسباب وجيهة مثل كونها أيلة عل توفتر المساكن بشتر

ر
الساليب أو بمنع السكن ف

 للسقوط. 
ائية للمواطن والتدخل للحد من البطالة وحماية االسعار والتموين الدائم  كما أن حماية القدرة الشر

 عل النظام العام مما 
ً

ي وإن تأثرا ستنعكس سلبا
ورية التر كية تعد من المسائل الضر يؤدي  بالسلع اإلستهال

 . 54إىلي اإلخالل به
ها يعد من صميم النظام العام  ائح اإلجتماعية المعرضة للخطر أكتر من غتر كما أن حماية الشر

 كحماية الطفولة واألمومة. 
ي فإن اإلدارة تتدخل بغرض تدريس مادة معينة أو منع تدريس أفكار أخري، يعد 

ر
ي المجال الثقاف

ر
وف

من النظام العام، وذلك ألن إعداد االجيال والمجتمع يجب أال يبتر عل مايناقض أفكار المجتمع نفسه، 
ر بأفكار مختلفة سيؤدي إىلي انفجار المجتمع نفسه  . 55وإال فإن إلتقاء جيلير

 الخاتمة: 

: النتائج: 
ً
 أوال

ها خطورة.   / 1 كتر ي الدولة وأ
ر

 تعد وظيفة الضبط اإلداري من أقدم وأهم الوظائف اإلدارية ف
ي كل دولة هي حماية النظام العام وذلك عن طريق الضبط اإلداري، / 2

ر
 الدور االساشي لإلدارة العامة ف

، أو ي / 3
ً

 عاما
ً

 إداريا
ً

. الضبط اإلداري إما أن يكون ضبطا
ً

 خاصا
ً

 إداريا
ً

الضبط اإلداري يقوم  كون ضبطا
ي منها تنظيم المرور، واإلجتماعات العامة. 

 بمتابعة نشاطات االفراد والتر
تطور مفهوم النظام العام بتطور الوظيفة اإلدارية للدولة حيث لم تعد متداخلة فقط بل أصبحت  / 4

ي المعادلة االقتصادية واالجتماعية 
ر

 ف
ً

 مهما
ً

 والثقافية. طرفا
ي تهدد صحتهم من جميع أنواع االمراض واألوبئة  / 5

ر من االخطار التر يقع علي الدولة حماية المواطنير
 وكل مصادر العدوة والتلوث بإتخاذ اإلجراءات والتدابتر الوقائية والعالجية. 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

يعية حديثة تشمل جميع جهات / 1 يعية إصدار نصوص تشر الضبط اإلداري وذلك  علي الجهات التشر
 من أجل تنظيم وتطوير أعمالها وفق لوائح تنظيمية تواكب الدولة الحديثة. 

ي إستعمال السلطة.  / 2
ر

ي التتعسف ف
ي تقوم بوظيفة الضبط حتر

ورة فرض رقابة عل الهيئات التر  ضر
ر الالزمة لمنع المظاهرات واإلجتماعات إذ / 3 ا كانت تهدف علي الجهات اإلدارية المختصة إصدار القوانير

 لإلخالل باألمن العام. 
ورة إتخاذ التدابتر االمنية الالزمة من قبل سلطات الضبط اإلداري لمنع وقوع الجرائم بمختلف  / 4 ضر

 أنواعها، سواء كانت شقة أو قتل أو حوادث أو الجرائم الماسة باالخالق واألداب. 
وط الالزمة لحي / 5 اة االفراد وذلك باإلهتمام بنظافة الشوارع، عل السلطات اإلدارية الضبطية وضع الشر

 والمؤسسات العمومية والمنشات الصناعية والتجارية. 
 المصادر والمراجع: 

: الكتب: 
ً
 أوال

جمة، القاهرة9ابن منظور، لسان العرب،ج / 1  <، الدار المضية للتأليف والتر
ي المؤسسات اإلدارية، ترجمة د. محمد عرب  / 2

ر
ات ف صاصيال، الجزائر. احمد محيو، محاضر

 م. 1996د.م.ج،
ي الحقوقية، لبنان،  / 3 ، منشورات الحلتر ي

 م. 2012اسماعيل نجم الدين، القانون اإلداري البيتى
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، باتنه، الجزائر،  / 4 ي
ر

ي األمور اإلدارية، مطابع عمار قرف
ر

 م. 1988بشتر بالعيد، القضاء المستعجل ف
داري، التنظيم اإلداري، والنشاط اإلداري الجزء حمدي قبيالت، القانون اإلداري، ماهية القانون اإل  / 5

 م. 2008األول، دار وائل للنشر والتوزي    ع، عمان، 
ة للنشر والتوزي    ع، األردن،  / 6  م. 1997خالد خليل الطاهر، القانون اإلداري، دار المستر
 م. 2004سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  / 7
قاوي، القانون اإلداري، القاهرة، دار النهضة العربية، سعاد  / 8  م. 1983الشر
، جامعة  / 9 ي حماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة ماجستتر

ر
ي اإلداري ف

، دور القاضر ي
السعيد سليمائر

يوزو، كلية الحقوق، الجزائر،  ر  م. 2004مولود معمري، تتر
ي للنشر والتوزي    ع، القاهرة،  د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، / 10 دار الفكر العرئر

 م. 2007
ي تنظيم ونشاطات السلطات اإلدارية، دار النهضة  / 11

ر
طعيمة الجرف، القانون اإلداري والمبادئ العامة ف

 م. 1978العربية، القاهرة، 
يعة  / 12 ي النظم الوضعية المعاضة، والشر

ر
، نظرية الضبط اإلداري، ف ي

عبد الرؤوف هاشم بسيوئر
، اإلسكندرية، ا  م. 2007إلسالمية، دار الفكر الجامعي

وت،  / 13 ي عبد هللا، الضبط اإلداري، الدار الجامعية بتر
ي بسيوئر

 م. 1993عبد الغتر
ي  / 14 ي المحافظة عل جمال المدن ورونقها، منشورات الحلتر

ر
عدنان الزنكة، سلطة الضبط اإلداري ف

 م. 2011الحقوقية، لبنان، 
 م. 2007، بن عكنون، الجزائر، 4، ط2ج نون اإلداري،عمار عوابدي، القا / 15
ي القانون اإلداري، دار ريحانة، الجزائر، / 16

ر
ر ف  م. 1990عمار بوضياف، الوجتر

، أصول النظام اإلداري وتنظيم اإلدارة العامة، دار النهضة 1د. فؤاد العطار، القانون اإلداري، ج / 17
 م. 1976العربية، القاهرة، 

ي  / 18
 م. 2005، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مازن ليلو راضر

ي الحقوقية، لبنان،  / 19 د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات الحلتر
 م. 2005

، اإلسكندرية، دون سنة طبع.  / 20  محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار الفكر الجامعي
 م،. 1978د فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار المعارف د.محم / 21
، مبادئ القانون اإلداري، دار الثقافة الجامعية، القاهرة،  / 22 ر  م. 1997د. محمد سعيد حسير
ي  / 23

ر
ي مجال الضبط اإلداري، دراسة مقارنة ف

ر
محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام ودورها ف

، دار النهضة العربية، القاهرة،القا ر المضي والفرنشي  م. 1992نونير
 م. 2015محمد الهواري، الضبط اإلداري، دن، السعودية،  / 24
 م. 2004محمود سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  / 25
يف، النظرية العامة للضبط اإلداري،  / 26 مقالة منشورة بمجلة الدولة، السنة د. محمود سعد الدين الشر

ة،   م. 1962الحادية عشر
وت، ط / 28  . 3مختار الصحاح، المكتبة المضية، الدار النموذجية، بتر
نت:  / 29 ي متوفر عل الموقع من االنتر ي عرئر ي الجامع، معجم عرئر

 معجم المعائر
www.almaany.com(13-3-2016) 

 م. 2008دار الثقافة للنشر والتوزي    ع، األردن، د. نواف كنعان، مبادئ القانون اإلداري،  / 30
يعة اإلسالمية، مض، مكتبة الوفاء  / 31 ي فكر القانون الوضعي والشر

ر
ر بن بري    ح، الضبط اإلداري ف ياسير

 م. 2014القانونية، 
، ط / 32 ر ، القانون اإلداري، مطبعة جامعة النيلير ر محمد البشتر  م. 1973، 3د. يوسف حسير
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ر محمد البش / 33 ، دراسة مقارنة يوسف حسير ي النظام اإلسالمي
ر

، القانون اإلداري مبادئ ونظريات ف تر
، الخرطوم  ي

 م. 1997السودان، د ن،  –بالقانون السودائر
 
ً
 الرسائل الجامعية:  : ثانيا

ي العلوم  / 1
ر

، رسالة دكتوراه غتر منشورة ف ي
، الضبط اإلداري والحياد الوظيفر فرحات محمد فهمي السبكي

طة، القاهرة مض، األمنية، كلية الدراس كاديمية الشر  م. 2002ات العليا، أ
: المقاالت: 

ً
 ثالثا

ي العام لفكرة النظام العام، مجلة دراسات قانونية، العدد / 1
، 6محمد صالح خراز، المفهوم القانوئر

 م. 2003
، الضبط اإلداري وحماية البيئة، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم  / 2 ي منصور مجاحر

ي جامعة قاصدي مرتاح، ورقلة، 
 م. 2009السياسية، العدد الثائر

 : ر : القواني 
ً
 رابعا

ي لسنة  / 1
 م. 1952الدستور األردئر

، رقم ) / 2 ي
 م. 2003( لسنة 2قانون األمن العام األردئر

ي  08-15القانون الجزائري المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازه، رقم  / 3
ر

، 20/7المؤرخ ف
 م. 2008

 م. 2008لسنة  08-14القانون الجزائري لتنظيم األمالك العمومية رقم  / 4
لسنة  1م والمعدل بالقانون رقم 1998لسنة  12قانون المجلس البلدي المركزي القطري رقم  / 5

 م. 2011

 

 : الهوامش
جمة، القاهرة، ص9ج ابن منظور، لسان العرب، 1  . 214، الدار المضية للتأليف والتر
نت: 2 ي متوفر عل الموقع من االنتر ي عرئر ي الجامع، معجم عرئر

  )13www.almaany.com-3-2016(.معجم المعائر
وت، ط ، المكتبة1ج مختار الصحاح،3  . 15،ص 3المضية، الدار النموذجية، بتر
 . 3م، ص2015محمد الهواري، الضبط اإلداري، دن، السعودية، 4
يعة اإلسالمية، مض، مكتبة الوفاءالقانونية، 5 ي فكر القانون الوضعي والشر

ر
ر بن بري    ح، الضبط اإلداري ف م، 2014ياسير

 . 24ص
، نظرية الضبط اإلداري، 6 ي

، عبد الرؤوف هاشم بسيوئر يعة اإلسالمية، دار الفكرالجامعي ي النظم الوضعية المعاضة، والشر
ر

ف
 . 24م، ص 2007اإلسكندرية، 

، مبادئ القانون اإلداري، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 7 ر  . 644م، ص1997د. محمد سعيد حسير
يف، النظرية العامة للضبط اإلداري، مقالة منشورة بمجلة ال8 ة، د. محمود سعد الدين الشر دولة، السنة الحادية عشر

 . 153من ص1962
 . 570م، ص1978د.محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار المعارف 9

 . 551محمد فؤاد مهنا، القانون اإلداري، دار شباب الجامعة، دت، ص10
 . 550ص م،2004درية، محمود سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، منشأة المعارف، االسكن11
ي للنشر والتوزي    ع، القاهرة، 12  .. 794م، ص2007د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العرئر
، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 13 ي

 . 116م، ص 2005مازن ليلو راضر
 . 7م، ص 2007الجزائر، ، بن عكنون، 4، ط2ج عمار عوابدي، القانون اإلداري،14
ي لسنة 15

 . 127/2م، المادة1952الدستور االردئر
، رقم )16 ي

 . 4م، المادة 2003( لسنة 2قانون االمن العام األردئر
، ط17 ر ، القانون اإلداري، مطبعة جامعة النيلير ر محمد البشتر  . 88م، ص1973، 3يوسف حسير
 . 631بق، صمحمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مرجع سا د. 18
ي المؤسسات اإلدارية، ترجمة د. محمد عرب صاصيال، الجزائر. د.م.ج،19

ر
ات ف  م. 1996احمد محيو، محاضر

ي القانون اإلداري، دار ريحانة، الجزائر،20
ر

ر ف  . 485ص م،1990عمار بوضياف، الوجتر
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ي المؤسسات اإلدارية، مرجع سابق،21

ر
ات ف  . 122ص د. احمد محيو، محاضر

وت، د. محمد رفعت عبد 22 ي الحقوقية، بتر  . 233م، ص2002الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات الحلتر
وت، 23 ي عبد هللا، الضبط اإلداري، الدار الجامعية بتر

ي بسيوئر
 . 379م، ص1993عبد الغتر

م، 1976ربية، القاهرة، ، اصول النظام اإلداري وتنظيم اإلدارة العامة، دار النهضة الع1د. فؤاد العطار، القانون اإلداري، ج24
 . 332ص

ي  08-15القانون الجزائري المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازه، رقم 25
ر

 م. 2008، 20/7المؤرخ ف
 . 59م، المادة 2008لسنة  08-14القانون الجزائري لتنظيم االمالك العمومية رقم 26
ي مجال ا27

ر
ر المضي محمد محمد بدران، مضون فكرة النظام العام ودورها ف ي القانونير

ر
لضبط اإلداري، دراسة مقارنة ف

، دار النهضة العربية، القاهرة،  . 105-103ص  م،1992والفرنشي
ي مجال الضبط االداري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص28

ر
 . 70محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام ودورها ف

، القانون اإلداري مبادئ ونظري29 ر محمد البشتر ، يوسف حسير ي
، دراسة مقارنة بالقانون السودائر ي النظام اإلسالمي

ر
ات ف

 . 101م، ص1997السودان، د ن،  –الخرطوم 
ي تنظيم ونشاطات السلطات اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 30

ر
طعيمة الجرف، القانون اإلداري والمبادئ العامة ف

 . 125م، ص 1978
ي ح31

ر
ي اإلداري ف

، دور القاضر ي
، جامعة مولود معمري، السعيد سليمائر ماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة ماجستتر

يوزو، كلية الحقوق، الجزائر،  ر  .. 12-11م، ص2004تتر
حمدي قبيالت، القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، والنشاط اإلداري الجزء االول، دار وائل للنشر 32

 . 229م، ص2008والتوزي    ع، عمان، 
ي م33

، الضبط اإلداري وحماية البيئة، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الثائر ي نصور مجاحر
 . 62م، ص2009جامعة قاصدي مرتاح، ورقلة، 

وت، 34 ي الحقوقية، بتر  . 263م، ص2003محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات الحلتر
 . 501م، ص2004أصول القانون اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  سامي جمال الدين،35
 م. 2011لسنة  1م والمعدل بالقانون رقم 1998لسنة  12قانون المجلس البلدي المركزي القطري رقم 36
ة للنشر والتوزي    ع، االردن، 37  . 78م، ص1997خالد خليل الطاهر، القانون اإلداري، دار المستر
، الضبط38 ي  . 63اإلداري وحماية البيئة، مرجع سابق، ص منصور مجاحر
ي 39

ر
ي 15/3/1912القرار المؤرخ ف

ر
 م. 26/7/1933م واالمؤرخ ف

 . 501مرجع سابق، ص محمود سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري،40
، اإلسكندرية، دون سنة طبع، ص41  . 272محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار الفكر الجامعي
ر 42 ، مرجع سابق، ص يوسف حسير ي النظام اإلسالمي

ر
، القانون اإلداري مبادئ ونظريات ف  . 105محمد البشتر

ي 27طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص43 ، د. محمد رفعت عبدالوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات الحلتر
 . 237م، ص2005الحقوقية، لبنان، 

 . 27طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص44
 . 136م، ص2008كنعان، مبادئ القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزي    ع، األردن،   د. نواف45
 . 138نواف كنعان، مبادئ القانون اإلداري، المرجع السابق، ص46
ي العلوم االمنية، كلية 47

ر
، رسالة دكتوراه غتر منشورة ف ي

، الضبط اإلداري والحياد الوظيفر فرحات محمد فهمي السبكي
طة، القاهرة مض، الدراسات العلي  . 50م، ص2002ا، اكاديمية الشر

ي الحقوقية، لبنان، 48 ي المحافظة عل جمال المدن ورونقها، منشورات الحلتر
ر

عدنان الزنكة، سلطة الضبط اإلداري ف
 .. 67م، ص2011

 . 139د. نواف كنعان، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق ص 49
قاوي، القانون اإلداري، القاهرة50  . 80م ص1983، دار النهضة العربية، سعاد الشر
ي الحقوقية، لبنان، 51 ، منشورات الحلتر ي

 . 293م،ص2012اسماعيل نجم الدين، القانون اإلداري البيتى
يف، النظرية العامة للضبط اإلداري،مرجع سابق، ص52  . 285د. محمود سعد الدين الشر
ي العام لفكرة النظام العام، م53

، 6جلة دراسات قانونية، العددمحمد صالح خراز، المفهوم القانوئر ، دار القبة للنشر
 م. 2003الجزائر،

، باتنه، الجزائر، 54 ي
ر

ي االمور اإلدارية، مطابع عمار قرف
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ي ظل التحديات العالمية المعاصرةتطورات األمن اإلنساني ف  

 

Human security developments in light of contemporary global 

challenges. 
سابق حفيظة . د   

 
 ملخص: 

ي أسفرت عن بروز مخاطر أمنية جديدة تهدد 
شهد حقل العالقات الدولية العديد من الرصاعات، الت 

ة الحرب الباردة، ما جعل  ي فت 
 
ي طرأت عىل البيئة األمنية ف

ي ظل التحوالت الت 
 
ة، خاصة ف امن الفرد مباشر

ي 
 
 مفهوم األمن لسدددددددددددددددددد المنظور التقليدي لألمن عاجزا عن مواجهتها، وهو ما فرض حتمية إعادة النظر ف

ي حقل الدراسدددات األمنية، وقد  ا  
 
ي يفرضدددها واقل التحديات المسدددتيدة ف

ثغرات مواجهة التهديدات الت 

ية لسنة  نامج األمم المتحدة للتنمية البشر .  1994لتر ي
ي بلورة مفهوم األمن اإلنسان 

 
 األثر البارز ف

 . 1994نامج اإلنمائي لألمم املتحدة لسنة األمن اإلنساني، الحرب الباردة، البر  الكلمات المفتاحية: 

Abstrac  :  

The field of international relations witnessed many conflicts, which resulted in 
the emergence of new security risks that directly threaten the security of the 
individual, especially in light of the transformations that took place in the 
security environment during the cold war period, which made the traditional 
view of security unable to confront them, which imposed the inevitability of 
reconsidering In the concept of security to fill the gaps in confronting the threats 
posed by the reality of the emerging challenges in the field of security studies. 
The United Nations Program for Human Development for the year 1994 had a 
prominent impact on crystallizing the concept of human security. 

Keywords : Human Security, Cold War, 1994 United  

 مقدمة: 

ي تاريددددخ األحداث الدولية و اإلنسانية، أدت إىل انهيار 
 
تشكل نهاية الحرب الباردة  نقطة حاسمة ف

ات مست حقل الدراسات األمنية خاصة  نظام الثنائية و ظهور نظام عالمي جديد احدث جملة من المتغتر
ي بلورة مفهوم األمن الذي  ا  يهدف

 
ي ذلك بقدراتها  ف

 
إىل سعي الدولة لحماية سيادتها مستعينة ف

العسكرية لمواجهة األخطار و التهديدات الخارجية، بهدف تحقيق أمن حدودها، بالرغم من هذا المفهوم 
الضيق لألمن، إال انه توسل إىل إبعاد عديدة ذات جوانب اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، بيئية ...، أو ما 

ي الذي  يسع إىل رؤية جديدة انطالقا من امن األفراد مرورا بأمن دولتهم و االنتهاء يعرف باألمن 
اإلنسان 

، فالرصاعات الدولية لم تقترص عىل تهديد امن الدول فحسب و إنما أصبحت  باألمن اليماعي الدوىلي
ي ظل عيز الدول عىل تحقيق امن أفرادها. 

 
ا عىل حياة الفرد خاصة ف  تشكل خطرا كبتر

: ما هي يعتتر  ي من أهم القضايا العالمية المعارصة، فلذا جاءت إشكالية الدراسة  التاىلي
األمن اإلنسان 

ي ظل األحداث العالمية المعارصة؟. 
 
ي ف

ي مست األمن اإلنسان 
 التطورات الت 

 بعد طرحنا لإلشكالية السابقة نرصد الخطة التالية:  
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ي 
 المحور األول: نشأة وتطور األمن اإلنسان 

ي وأهميته المحور ا
: تعريف األمن اإلنسان  ي

 لثان 

ي حقل الدراسات األمنية انطالقا؛ من امن الدولة و      
 
ي نقطة تحول ف

يعد مفهوم األمن اإلنسان 
 حدودها وصوال إىل امن من يتواجدو  عىل أرضها )األفراد(، هؤالء يشكلو  وحدة أساسية لألمن . 

 : ي
 
 المحور األول: نشأة وتطور األمن اإلنساب

ي اإلعال  العالمي لحقوق اإلنسا  عام 
 
ي ف

حيث ركز  1945يمكن تتبل جذور مفهوم األمن اإلنسان 
ورة تحقيق األمن  عىل إرساء بعض القواعد الكفيلة بحماية حقوق اإلنسا ، و بالتاىلي السعي إىل رص 

، و نظرا لتنوع مدارس الدراسات األمنية، واختالف رؤية  ل مدرسة عىل حدي حول  ي
مفهوم األمن اإلنسان 

ي ظل 
 
ي ف

، هذا من زاوية، ومن زاوية، تماشيا مل عنوا  الملتق  الموسوم ب: " األمن اإلنسان  ي
اإلنسان 

؛ األوىل  ي من خالل مرحلتير  أساسيتير 
التحديات العالمية المعارصة، ارتأينا دراسة تطور األمن اإلنسان 

ة ما ي لسنة بعد الحرب الباردة، و تتمثل المرحلة الثاني شملتها فت 
ي تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

 
ة ف

1994 . 

ة الحرب الباردة:  ي فتر
 
ي ف

 
 أوال: تطور مفهوم األمن اإلنساب

ي 
ي تاريددددخ العالقات الدولية، و الت 

 
ة الحرب الباردة مرحلة حاسمة ف  ا  العالم خاللها يعيش   تعتتر فت 

ة الثنائية القطبية و التنافس بير  القطبير  الرئيسيير   ي  –فت 
ي ميال  -الواليات المتحدة و االتحاد السوفيان 

 
ف

ي التسلح مما نتج عنه غزو الفضاء و صناعة الصواريددددخ العابرة للقارات و 
 
األمن من خالل التسابق ف

 هديد امن و سالمة األفراد عىل حساب  ل طرف. الصواريددددخ النووية و تطوير  ل ما من شانه ت

ي تسليط الضوء عىل مختلف       
 
تماشيا مل ذلك، فقد ظهرت بعض المحاوالت من اجل المبادرة ف

ي الستينات أيد العديد من الفقهاء أمثال 
ي العالم، فق   قطتر

ي ظل الرصاع القائم بير 
 
القضايا اإلنسانية ف

john galtung ي ال ت
قترص عىل غياب العنف المنظم بل تتعداها إىل تحقيق العدالة فكرة األمن الت 

االجتماعية، من خالل إدماج مختلف الميتمعات اإلنسانية القادرة عىل القضاء عىل العنف المنظم و 
 المؤثر عىل وضل الدولة. 

ي سنة       
 
ي كتابه بعنو    W.E.Baltz طرح الفقيه بالتز 1966و ف

 
ا  فكرته حول األمن الفردي  ف

ي أ " مفهوم األمن هو مفهوم شامل 
 
: بعض التأمالت( ، حيث تمثلت فرضينه األساسية ف ي

) األمن اإلنسان 
ي تربط اليماعات و الميتمعات و تمثل تعويضا او بديال عن الشعور 

يضم العالقات االجتماعية  افة و الت 
ي بغياب األمن من خالل قبول أنماط معينة من السلطة(، و قد أكد 

ي الذان 
بالتز أ  الدولة اآلمنة ال تعت 

ورة امن األفراد داخلها أو أنها تحقق امن أفرادها، و يعتتر بذلك أول تحد عىل المستوى النظري  بالرص 
للفكر التقليدي الذي  ا  قائما أساسا عىل امن الدولة، إال أ  نظرية بالتز آنذاك لم تتر أي جدل حولها، 

ي  ا
ة 1نت سائدة نتيية الحرب الباردةو ذلك بسبب الظروف الدولية الت  . وقد  انت فكرة األمن خالل فت 

ي الوقت الذي  ا  فيه امن 
 
الحرب الباردة تتعلق أساسا بقدرة الدولة عىل مواجهة التهديدات الخارجية، ف

الدولة ينصب أساسا عىل حماية الدولة أي حماية حدودها ومواطنيها و مؤسساتها من الهيمات 
 ة. العسكرية الخارجي

ي من خالل        
ين، برز مفهوم األمن اإلنسان  ة السبعينات و الثمانينات من القر  العشر ي فت 

 
و ف

ي من شانها المساس بأمن الفرد،من قبل 
مناقشة معظم التحديات و التهديدات مهما  ا  مصدرها و الت 

القضايا األمنية، اللينة  دراسات و تقارير بعض الليا  المستقلة )  اللينة المستقلة للتنمية الدولية و 
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ها(، حيث أكدت هذه الليا  من خالل تقاريرها عىل أهمية   ع السالح و األمن، )...( و غتر
المستقلة لت 

ي  افة أنحاء العالم
 
ها( ف  . 2تحقيق امن الفرد و ما يعانيه من مشاكل )  الفقر، التلوث، و غتر

ي لسنة ثانيا: تطور مفهوم األمن بعد إصدار تقرير برنامج األم
 
 : 1994م المتحدة اإلنماب

ي من المفاهيم الحديثة النشأة، اذ هو وليد منظمة األمم المتحدة، وقد ظهر      
يعد األمن اإلنسان 

ي إطار األمم المتحدة من قبل محبوب 
 
أوال كيزء من مصطلحات النموذج الكىلي للتنمية ليتبلور بعد ذلك ف

ي األسبق –الحق 
ي االقتصاد عام  –و امارتيا سن  -وزير المالية الباكستان 

 
المتحصل عىل جائزة نوبل ف

ي حقل الدراسات -1998
 
ي و أدرجه ف

، حيث يعتتر هذا التقرير اول من " نظر" لمفهوم األمن اإلنسان 
األمنية الموسعة بما فيها االهتمامات الدولية، مل تعميم استخدامه متياوزا بذلك المنظور التقليدي) 

(، و يعد هذا  ي حقل الدراسات األمنية  الواقعي
 
ي 3التقرير اليوم مرجعية مفهومية ف

 
، خاصة وانه قد أدرج ف
ي ورغم 

(  إذ تنبأ ذات التقرير با  فكرة األمن اإلنسان  ي
ي منه) األبعاد اليديدة لألمن اإلنسان 

الفصل الثان 
ي القر  الحادي و ا

 
ي إدارة الميتمعات  المحلية ف

 
ين،  ما ركز بساطتها قد تؤدي إىل إحداث ثورة ف لعشر

ورة تحول االهتمام من حماية سالمة الدولة إىل حماية أرواح المواطنير  القاطنير   المفهوم اليديد عىل رص 
عىل أراضيها، و اعتتر أ  امن اإلنسا  مسؤولية جماعية ييب عىل النظام العالمي النهوض بها، و أ   ل 

ي أي مكا
 
  من العالم ييب اعتباره تهديدا ألمن اإلنسانية ما من شانه ا  يؤثر عىل امن و سالمة الفرد ف

 . 4جمعاء

ي وأهميته
 
: تعريف األمن اإلنساب ي

 
 المحور الثاب

، البد أ  نقف عند تعريف األمن الذي لطالما تعدد ذكره        ي
ي تعريف األمن اإلنسان 

 
قبل الولوج ف

ي القرا  الكريم من خالل قوله عز و جل:" الذي أطعمهم من جوع و آمنه
 
من  4م من خوف " ) اآلية ف

" ) اآلية   من سورة الحير(.  46سورة قريش(، وقوله تعاىل:" ادخلوها بسالم امنير 

إذ  يمكن القول من وجهة نظر الباحثة أ  القرا  الكريم هو مصدر بامتياز للفظ األمن؛ بمعت      
وريات اإلنسا  إذ يولد معه ويالزمه حت  مماته، و به  أ  اإلسالم قد اهتم بموضوع األمن وجعله من رص 

 ينعم باالستقرار و الطمأنينة كحدا  أساسيا  لألمن. 

األمن لغة: مصدر الفعل امن أمنا وأمانا و أمنه: أي اطمئنا  النفس و سكوت القلب و زوال     
ي موضل آخر يقال: امن فال  عىل كذا أي وثق به و جعله 

 
الخوف، و يقال: امن من الشر أي سلم منه، و ف

ي حرز و حماية من الخطر، و هو بذلك نقيض الخوف ليدل أ
 
ء ف ي

ي االطمئنا  با  الشر
مينا عليه، بما يعت 
 . 5عىل" السالمة"

ط األساسي       وري لنمو حياة اإلنسا  و استقرارها و هو الشر األمن اصطالحا: هو ذلك الظرف الرص 
ي )زراعيا، صناعيا، اقتصاد يا،...(، هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى لنياح أي وجه من أوجه النشاط البشر

ي حفظ كيا  الدولة و تأكيد استقاللها ومن ثمن ضما  سيادتها
 
 . 6فهو يساهم ف

فضال عن ذلك، فقد تعددت التعريفات بشا  موضوع األمن حيث عرفته دائرة المعارف     
يطانية بأنه:" حماية األمة من خطر القهر عىل يد قوة أجنبية ".   التر

ي كيسنير عىل انه:" اي ترصفات يسع الميتمل عن طريقها إىل حفظ حقه       ي حير  عرفه هت 
 
ف
ي البقاء". 

 
 ف

من خالل هذين التعريفير  نستنتج أ  " األمن" قد يفش بالغاية المراد تحقيقها، وهو ما يفهم     
" لألمن" عىل انه الوسيلة  ي

ي يسع من خاللها الميتمل من التعريف األول، بينما يرتكز التعريف الثان 
الت 
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ي البقاء، وا   ا  فا   ال التعريفير  متصال  اتصاال وثيقا بموضوع األمن وغايتهما واحدة 
 
إىل حفظ حقه ف

 إال وهي العيش بسالم وأما . 

لكن قد ينظر " لألمن" من زوايا عدة، حيث اعتتر " ماكنمار" وهو ابرز من نظر لمفهوم "األمن"      
ي التطور و التنمية سواء منها االقتصادية، و ربطه مل ا

لتنمية بعالقة ترابطية عضوية اذ قال:" أ  األمن يعت 
ي ظل حماية مضمونة،

 
ي للدولة ينبل من معرفتها  االجتماعية، أو السياسية ف

)...( و أ  األمن الحقيق 
ي تهدد مختلف قدراتها و مواجهتها إلعطاء الفرصة لتنمية تل

ك القدرات تنمية العميقة للمصادر الت 
ي الحارص  أو المستقبل". 

 
ي  افة المياالت سواء ف

 
 7حقيقية ف
و لما  ا  األمن متصال اتصاال وثيقا بحياة اإلنسا  منذ األزل، بل قد  ا  وال يزال مطلب  ل     

ي  ل ميتمل مهما تعددت مستوياته، ومن وراء  ل هذه الخلفيات، فا  األمن أصبح مرتبط 
 
إنسا  و ف

  و يالزمه عتر طول الزمن حسب تطور الحياة اإلنسانية و مستيداتها، ليطلق عليه مصطلح باإلنسا
 . ي
 األمن اإلنسان 

 : ي
 
 أوال: تعريف األمن اإلنساب

ي تفرض      
ي من أهم مواضيل الساعة، مما ييعله ضمن المفاهيم الحديثة الت 

يعتتر األمن اإلنسان 
ي ظل التطورات العالمية المعارصة، خاصة بعد نهاية  تداولها من اجل إعادة ضبط المفاهيم األمنية
 
ف

 ، ي
الحرب الباردة، و لما  ا  الوضل هكذا فانه بات من الصعب تحديد تعريف متفق عليه لألمن اإلنسان 

ي تصنيف 
 
ي و تباينها، لتساهم  بدورها ف

وهذا ما نفهمه من خالل تعدد التعاريف بشا  مفهوم األمن اإلنسان 
ي إىل

؛ المستوى األول يأخذ بالتعريف الضيق لألمن، حيث يرتكز عىل حماية األمن اإلنسان   مستويير 
ي تزعزع أمنه واستقراره )  اإلرهاب، اليريمة المنظمة، العنف، تيارة 

اإلنسا  من خطر التهديدات الت 
ي ليشمل الحماية من  افة التهديدات المحتملة ل

ها( ، بينما يتسل المستوى الثان  ألمن المخدرات،...و غتر
ي من شانها المساس بأمن و سالمة اإلنسا ، و مهما  ا  مصدرها سياسي ،  عسكري ) 

ي و الت 
اإلنسان 

ها .  اعات المسلحة(، اقتصادي و  ل ما تعلق بالتنمية)  الغذاء، الصحة، البيئة( و غتر   الحروب و الت  

ة ذات نطاق واسل ل/ 1 : هناك تعريفات كثتر ي
ي نذكر التعريف الواسل لألمن اإلنسان 

ألمن اإلنسان 

 :  منها ما يىلي

ي تكو  8تعريف للويد اكسورد -
ي عىل انه:" حماية األفراد من التهديدات الت 

: عرف األمن اإلنسان 

مصحوبة أم ال بالعنف و هي وضعية تتمتر  بغياب للحقوق األساسية لألشخاص، ألمنهم و لحياتهم، أي 

  متاع بحقوقه األساسية"أ  يكو  الفرد بمنأى عن الحرما  و أ  يضمن االست

ي يرتكز عىل حماية األفراد من التهديدات سواء      
من خالل تعريف للويد نستنتج أ  األمن اإلنسان 

، حق  ة خاصة تلك المتعلقة بالحقوق السياسية ) كحرية التعبتر ة ) العنف( أو غتر المباشر المباشر
 المشاركة السياسية(. 

أ  تعريف للويد قد يرتكز عىل اليانب االقتصادي، حيث يتضمن  9و يرى جانب من الفقه      
األمن ضد الحرما  االقتصادي، نوعية مقبولة من الحياة ضمانا لحقوق اإلنسا  األساسية، و يعتر عن 
ي حياة 

 
ي ذلك حفظ كرامته، من خالل المشاركة الفعالة ف

 
وجود أهم االحتياجات األساسية له بما ف

ايدة جعل الشعوب من أولويات االهتمام الميتمل، بيد أ  التغ ي طبيعة الرصاعات و العولمة المت  
 
تر ف

ي . 
 الدوىلي و أ  سالمة البشر من سالمة األمن اإلنسان 

ي -
 
 PNUD تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنماب
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ي لسنة       
ي من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

صدرت أول محاولة لتعريف األمن اإلنسان 
ي سالمة اإلنسا  من التهديدات المزمنة  اليوع و المرض و القمل،  1994

ي يعت 
ي با : األمن اإلنسان 

تقض 
ي أنماط الحياة اليومي

 
ي المنازل، أو باإلضافة إىل حمايته من االضطرابات المفاجئة و المؤلمة ف

 
ة سواء ف

ي الميتمعات
 
ي يتكو  من شقير  هما " التحرر 10مكا  العمل، أو ف

نامج فا  األمن اإلنسان  ، و حسب هذا التر
ي البعد السياسي لمفهوم األمن 

 
من الخوف و التحرر من الحاجة"، أما التحرر من الخوف فيتمثل ف

ي أوقات ال
 
، و عىل وجه الخصوص حماية األفراد ف ي

ي حير  يمثل التحرر من اإلنسان 
 
اعات المسلحة، ف ت  

ي الحماية من الفقر و الحرما  
 
، ممثال ف ي

الحاجة البعد االقتصادي و االجتماعي لمفهوم األمن اإلنسان 
ي الحصول عىل التعليم و الرعاية الصحية اآلمنة و الدائمة

 
 . 11االقتصادي و حق األفراد ف

: أشار جان – 2 ي
إىل أ  معظم التعاريف المقدمة حول  12ب من الفقهالتعريف الضيق لألمن اإلنسان 

ي العالم، إال انه لم 
 
ه ف ي واسعة للغاية، و منذ ظهوره تم بذل العديد من اليهود لنشر

مفهوم األمن اإلنسان 
ي ظل انعدام 

 
ينتشر بشكل  اف، و يعتقد ا  احد أسباب عدم انتشار هذا المفهوم هو اتساعه و غموضه، ف

، هذا الوضل أدى إىل تضافر اليهود من اجل ترسيخ تطابق وجهات النظر حو  ي
ل مفهوم األمن اإلنسان 

ي . 
ي  ل دولة، من خالل تضييق مفهوم األمن اإلنسان 

 
 مضمونه ف

:" التحرر من الخوف دو  التحرر من 13تعريف كيث كريشي - ي
ي يعت 

: حيث أ  األمن اإلنسان 

ي مرادفا لحماية األفراد 
من الحروب والرصاعات، وا  المطلوب عىل  الحاجة"، أين يصبح األمن اإلنسان 

المستوى الرسمي يقترص عىل محاولة البحث عن آليات مالئمة لحماية األفراد من مختلف مصادر 
اعات المسلحة.  ي أوقات الت  

 
كتر  عىل حماية المدنيير  خاصة ف

 التهديد مل الت 

ي بمفهومه الضيق ي     
قترص عىل ميرد "التحرر يتبير  من خالل تعريف كريشي أ  األمن اإلنسان 

ي لسنة 
ي مفهومه الواسل لألمن  1994من الخوف"، عكس ما تناوله برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

 
ف

، با  هذا األختر يشمل  ال من " التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة"، وهذا راجل إىل مدى  ي
اإلنسان 

،  ل حسب وجهة نظره ي
، حسب رأي الباحثة. توسيل أو تضييق مفهوم األمن اإلنسان  ي

 ، وهو أمر منطق 

ي لسنة -
ي بأنه:" حماية األفراد والميتمعات من  : 14 2006تقرير األمن اإلنسان 

عرف األمن اإلنسان 
ي يشمل  ل أنواع العنف اليماعي 

، وأ  التعريف المالئم لألمن اإلنسان  أي شكل من أشكال العنف السياسي
ي صحتها 

 
ي تهدد األفراد والميتمعات ف

 ومعيشتها". الت 

ي بالمفهوم الضيق يقترص عىل فكرة تحرر      
نفهم من خالل تعريف التقرير أعاله، أ  األمن اإلنسان 

ي تحقق األمن 
،  استعمال القوة، وبالتاىلي  لما تحقق األمن اإلنسان  األفراد وحمايتهم من العنف السياسي

 .  اليماعي

ي سوا      
ي مفهومه الضيق أو الواسل، يمكن لنا أ  بعد عرضنا لمختلف تعاريف األمن اإلنسان 

 
ء ف

: حماية الفرد وانعتاقه من الخوف سواء  ا  مادي ) العنف  ي
ي لألمن اإلنسان 

نقدم تعريف إجران 
اليسدي(، أو معنوي )التهديدات المزمنة  اليوع، الحرما ، الفقر(، بمعت  أخر فا  مفهوم األمن 

ية.  ي يساير فكرة التنمية البشر
 اإلنسان 

ي ثاني
 
 ا: خصائص األمن اإلنساب

     : ي انطالقا من التعريفات السابقة نوجزها فيما يىلي
 يمكن استخالص خصائص األمن اإلنسان 

 انطالقا من فكرة حفظ بقائه عن طريق ، ي
يعتتر الفرد جوهر تحليل مفهوم األمن اإلنسان 

 حفظ كرامته وضما  أمنه واستقراره. 
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إذ ا ، ي
ك الطابل الشموىلي لألمن اإلنسان  نه ال يقترص عىل فرد معير  أو فئة معينة بل يشت 

ي  ل مكا  وزما . 
 
 فيه  ل البشر ف

 ، ، االجتماعي ي
 
، الثقاف ي )البعد السياسي

عدم قابلية الفصل بير  مكونات األمن اإلنسان 
ها( ، فهي إذ  عالقة تأثتر و تأثر.    االقتصادي،  )...( وغتر

 الخاتمة: 

، نستنتج انه ال يوجد تعريف متفق عليه وذلك       ي
من خالل ما تقدم حول مفهوم األمن اإلنسان 

ي تباينت فيما بينها هذا من جهة، ومن جهة أخرى كو  أ  موضوع األمن 
راجل إىل تعدد وجهات النظر الت 

ي لم تع
ة الت  ي حقل الدراسات األمنية، هذه األختر

 
ي من المفاهيم الحديثة ف

د تقترص عىل امن الدول اإلنسان 
اعات بير  دول  ة الت   ي ظل التهديدات األمنية و تزايد وتتر

 
فحسب بل تتعداها إىل فكرة بقاء اإلنسانية ف

 العالم. 

ي سياق طرحها لإلشكالية     
 
وعىل ذلك، فقد توصلت هذه الدراسة بإتباع الخطة المقصودة ف

 السابقة إىل ميموعة من النتائج لعل أهمها: 

ي التحليل. *يعتتر ا
 
، باعتباره الوحدة األساسية ف ي

 لفرد محور األمن اإلنسان 

ات  ي ظل المتغتر
 
*إ  فكرة األمن لم تعد تقترص عىل امن الدولة فقط بل تتعداها إىل امن األفراد، ف

ي طرأت عىل البيئة الدولية خاصة بعد الحرب الباردة و هو 
ورة إعادة النظر  الت  الوضل الذي استدع رص 

ي مفهوم األمن. 
 
 ف

*إ  مبدأ المساواة بير  أفراد الميتمل والعدالة المنصفة بير  مختلف السياسات دو  أي تهميش 
لفئة عىل حساب فئة أخرى، من شانه الحفاظ عىل حقوق وحريات األفراد، فإذا تحقق  ل ذلك تحقق 

ي ولو بصفة تدري
 يية. معه األمن اإلنسان 

؛ األوىل تشمل فكرة التحرر من الخوف، والثانية  ي تحقق فرضيتير 
ي يقتض 

*إ  مفهوم األمن اإلنسان 
 مفادها التحرر من الحاجة. 

ي حقل الدراسات األمنية إذ ال تزال تتضمن 
 
ي من أولويات المفاهيم البارزة ف

*تبق  فكرة األمن اإلنسان 
ي ظل قائمة طويلة من 

 
ي ميال رؤى مستقبلية جديدة، ف

 
التهديدات المستهدفة للبيئة الدولية خاصة ف

ي و األمن الصحي )وهو ما يشهده العالم اليوم جراء جائحة كورونا
 (. 19كوفيد   -األمن البيت 
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 : الهوامش
 

، جامعة نايف العربية للعلوم االنسددددددددددددددانية،  -1 ي و الدوىلي ي الواقل العرنر
 
ي المفهوم والتطبيق ف

خديية عرفة، االمن االنسددددددددددددددان 
 .  21، ص 2009الرياض، 

ي االسدددددالم، دار السدددددالم  -2
 
ي المحافل الدولية مل اضددددداءة حول مكانته ف

 
ي وتطبيقاته ف

ي رضدددددوا ، االمن االنسدددددان 
عبتر بسددددديون 

جمة، د.ط، القاهرة،   .   20، ص 2011للنشر والتوزيددددل و الت 
، البعد المتوسدددددددداي لالمن اليزائري، اليزائر   -3 دددددددية  اوربا و الحلف االطلشددددددددي ،–عبد النور بن عنت  اليزائر، المكتبة العرصد

 .  25، ص2005للطباعة، 
ي رضوا ، المرجل السابق، ص  -4

 .  20عبتر بسيون 
، ميمل اللغة العربية، القاهرة،  -5  . 25، ص 1989ابراهيم مدكور، المعيم الوجتر 
ي االسالم، ميلة الدراسات االمنية، العدد االول، حزيرا ،  -6

 
 . 01، ص 2004محمد ختر العيش، مفهوم االمن ف

 . 10/4/2008، بتاريددددخ 13700احمد عودة القرارعه، االمن الشامل كيف نحافظ عىلي تيربتنا، صحيفة الراي، العدد  -7
8- la sécurité humain la sécurité des individus un monde en mutation  , « lioyd  Axworthy

politique étrangère ,  N2 3 ».1999 P.333. 
   
وت، ا  -9 ددددددر و التوزيددددل، بتر ي و سددددددديادة الدول، د.ط، المؤسدددددددسدددددددة اليامعية للدراسدددددددات و النشد ددددددر لياس ابو جودة، االمن البشد

 . 45، ص 2008
10 -.23.P 1994, NEW YORK  1994Human Development report  , Nation development United 
ي الواقل ال -11

 
ي المفهوم و التطبيق ف

، جدامعددة ندايف العربيددة للعلوم االمنيددة، خددييددة عرفدة، االمن االنسدددددددددددددددان  ي و الددوىلي عرنر
 . 39، ص 2009الرياض، 

12-  : the pros and cons of Expansion and convention,  Bjorn moller, the concept of Security 
copenhagen peace Research Institute, 2000.p11. 

 . 41-40خديية عرفة، المرجل السابق، ص   -13
دددددد العولمة، طن -14 ي عرصد

 
ي ف

ة سدددددددالم، تحديات االمن االنسدددددددان  ددددددر والتوزيددددل، عما ، 1قال عن سدددددددمتر ، 2018، دار حامد للنشد
 . 33ص
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 أثر النزاعات المسلحة الداخلية المدولة على األمن اإلنساني

The impact of internationalized internal armed conflicts on 

human security 
 

ي 
 
 خالد تركماب

الجزائرطالب دك توراه المركز الجامعي تسيمسيلت،    
قتصادية  عضو مخبر تطوير التشريعات الإ

 terkemani.khaled@cuniv-tissemsilt.dzالبريد المهني: 

د خالد روشو-أ  
المركز الجامعي تسيمسيلت، الجزائر   

لك تروني:                                                                          Rouchoukha@gmail.comالبريد الإ

 
 ملخص: 

اعات المسلحة بصفة  ز ، ومع العلم أن النز ز اعات الداخلية كسبب لإلخالل باألمن والسلم الدوليي  ز النز
ز ، نزاعات مسلحة دولية، ونزاعات مسلحة غن  دولية، إال أنه ظهر نوع جديد من  عامة تنقسم إىل فئتي 

اعات المسلحة الداخلية  ز اعات المسلحة غن  الدولية وهو مايعرف بالنز ز
ي كان لها تأثن  كبن  النز

المدولة والت 
ز  ي جراء فقدان الكثن  من الحقوق نتيجة الحروب الداخلية واإلنتهاكات الجسيمة للمدني 

عىل األمن اإلنسانز
ي كل 

ز
ي حقهم من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية وهو ماحدث ف

ز
من خالل الجرائم المرتكبة ف

ي ميانمار 
ز
 . من رواندا ويوغسالفيا وف

.  لكلمات المفتاحية: ا ي
اعات المسلحة الداخلية المدولة، األمن اإلنسانز ز  النز

Abstrac     :  
Internal conflicts are a reason to disrupt international peace and security, knowing that armed 
conflicts in general are divided into two categories, international armed conflicts and non-
international armed conflicts. However, a new type of non-international armed conflict has 
arisen known as internationalized internal armed conflicts which have had an impact. 
Excellent for human security due to the loss of many rights as a result of internal wars and 
serious violations of civilians through crimes committed against them, including genocide and 
crimes against humanity, which has happened produced in Rwanda, Yugoslavia and Myanmar  

Keywords: internationalized internal armed conflicts, human security. 
 
 

 مقدمة: 

ي منذ الحرب الباردة، حيث كان 
ي تهدد األمن اإلنسانز

اعات المسلحة أحد أهم األسباب الت  ز تعتنر النز

، ومع إنتشار  ز ي حماية المدنيي 
ز
األسلحة البيولوجية  للرصاعات الدولية والداخلية اآلثر المباشر ف

ورة إىل وجود رصاعات  ي السباق نحو التسلح، أدى بالرصز
ز
ى ف والكيميائية والتقليدية وتنافس الدول الكنر

ي أمن األشخاص حقوقهم األساسية. 
ز
 دولية وداخلية اثرت ف

ي نصت عليها 
اعات المسلحة الدولية والت  ز ، الفئة األوىل وهي النز ز اعات المسلحة تنقسم إىل فئتي  ز

النز

ي األول لعام 1949اتفاقيات جنيف لعام 
ز
وتوكول اإلضاف اعات 1977، والنر ز ، أما الفئة الثانية وهي النز

ي لعام 
ي الثانز

ز
وتوكول اإلضاف ي نص عليها النر

 انه ظهر نوع جديد من ، إال 1977المسلحة الداخلية والت 

ي تشكل تهديد 
ي والت 

ي القانون الدوىلي اإلنسانز
ز
ي ليس لها تأطن  ف

اعات المسلحة الداخلية المدولة، والت  ز النز
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هم من الفئات األكنر تأثرا من  ز وللمرضز والجرىح وغن  ار للمدنيي  ألمن الدولة واألفراد مما تسببه من أرصز

اعات المسلحة.  ز  النز

اعات تكمن اهمية هذا البح ز ي أنه موضوع جديد وحديث الساعة حول هذا النوع الجديد من النز
ز
ث ف

اع الذي يتدخل فيه  ز ز من هذا النز ي لحماية المدنيي 
ي القانون الدوىلي اإلنسانز

ز
ي ف

ي يحتاج إىل تأطن  قانونز
الت 

 ، ي ي هذا الموضوع. اطرف أجنتر
ز
 ضافة إىل قلة المراجع وندرتها ف

ي هذا 
ز
الموضوع هو المنهج التحليىلي وذلك من خالل معرف القواعد أما بالنسبة للمنهج المتبع ف

اعات.  ز ي هذا النوع، إضافة إىل ذكر بعض تطبيقات هذا النمودج من النز
ز
 المطبقة ف

 : ي
ي كاآلن 

ز
 أما بالنسبة إلشكالية البحث ف

؟ ي
ي األمن اإلنسانز

ز
اعات المسلحة الداخلية المدولة أن تؤثر ف ز  إىل أي مدى يمكن للنز

 إلشكالية عدة إشكاالت فرعية نذكر منها: وتتفرع عن هذه ا

اعات المسلحة الداخلية المدولة؟-1 ز  ما مفهوم النز

؟ -2 ي
 ما مفهوم األمن اإلنسانز

اعات المسلحة الداخلية المدولة؟ -3 ز ي للنز
 ماهو التأطن  القانونز

؟  -4 ي
اعات المسلحة التأثن  عىل األمن اإلنسانز ز

 كيف يكمن للنز

:  ولإلجابة عىل هذه اإلشكاليات ز  الفرعية، تم تقسيم موضع هذا البحث إىل مبحثي 

 

 المبحث األول: اإلطار النظري للدراسة. 

 : ي
اعات المسلحة المبحث الثانز ز ي ونماذج للنز

اعات المسلحة المدولة عىل األمن اإلنسانز ز تأثن  النز

 المدولة

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للدراسة

ي 
 
 المطلب األول: مفهوم األمن اإلنساب

ي إهتمت بدراسة هذا 
ي بتعدد المصادر والهيئات الت 

لقد تعددت التعاريف المقدمة لألمن اإلنسانز

، غن  أن اإلجماع كان منهجيا باعتبار الفرد وحدة التحليل  ز المفهوم وكذا باختالف توجهات الباحثي 

ن األفراد وذلك األساسية بدال من الدولة ومحور أي سياسة أمنية أو إقتصادية أو سياسية هو تحقيق أم

 . 1من خالل مراعاة األبعاد اإلنسانية للقرارات اإلقتصادية والسياسية والعسكرية

ي 
 
 الفرع األول: تعاريف الهيئات الدولية لألمن اإلنساب

ية لعام   ي للتنمية البشر
 
 1994أوال: برنامح األمم المتحدة اإلنماب

ي تق
ز
حول التنمية المستدامة،  1994ريره لعام لقد عرفه برنامج األمم المتحدة للتنمية ألول مرة ف

: التحرر من الخوف، والوقاية من الحاجة ز ي أمرين رئيسي 
ى أنه يعتز  . 2فن 

نامج أيضا أنه ثمة تهديدات جديدة يجب أخذها بالحسبان وإيجاد آليات مناسبة  أكد النر

، سواء من حيث مضمونه  ي يجب أن يتغن 
باإلنتقال من األمن الذي لمواجهتها، فمفهوم األمن اإلنسانز

 . 3يرتكز عىل السالمة اإلقليمية واإلستقالل السياسي للدولة، إىل األمن الذي يرتكز عىل أمن األفراد

أما من حيث آلية تحقيقه فال بد من اإلنتقال من ضمان األمن عن طريق التسلح إىل ظمان األمن 

 . 4عن طريق تحقيق التنمية المستدامة

ي أن مفهوم األمن يجب أن يقوم عىل ظمان وقد أدرك العاملون 
عىل برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

، أي الموارد الطبيعية  ر برأس المال الطبيعي ية دون إلحاق الرصز قدرة األفراد عىل التمتع بثمار التنمية البشر

ي أبعادا حسب فلسفة الحاجات 5الالزمة لحياة األجيال القادمة
 اإلنسانية؛، ومن هنا حدد لألمن اإلنسانز

 . 6األمن اإلقتصادي: أي ضمان الحد األدنز من المدخول لكل فرد-1
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: أي ضمان الحد األدنز من الغذاء لكل فرد -2 ي
 . 7األمن الغذان 

ي يعيش فيه الناس بأمن وكرامة وبشكل 
ي السعي لخلق عالم إنسانز

ز
ي ف

ورة األمن اإلنسانز ويتجىل رصز

ي أن يتمتع
 به الجميع.  خال من الفقر واليأس وهو ماينبعز

ي  
 
 ثانيا: تعريف لجنة األمن اإلنساب

ي لعام 
ي وفقا للجنة األمم المتحدة حول األمن اإلنسانز

عىل أنه:"  2003تم توضيح األمن اإلنسانز

، ويقصد به  ي حاجات البشر  عنر إعتماد طرق تعزز الحريات وتلتر
حماية الكيفية األساسية لحياة البشر

 . 8قوق اإلنسان وسالمتهم وحياتهمالتحرر من التهديدات الشاملة لح

 ثالثا: اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول: 

ام  ي أمن الناس، أي سالمتهم البدنية ورفاهيتهم االقتصادية واإلجتماعية واحن 
ي يعتز

أن األمن اإلنسانز

, وحماية حقوق اإلنسان المملوكة لهم وحرياتهم األساسية  . 9كرامتهم وقدرتهم كبشر

ي الفر 
 
: التعاريف الفقهية لألمن اإلنساب ي

 
 ع الثاب

ي نذكر منها: 
 
 ظهرت عدة تعاريف فقهية لألمن اإلنساب

: كلويد أكسورد
ّ
 أوال

ي جوان 
ز
ي ف

ي تكون مصحوبة  1996عرف األمن اإلنسانز
عىل أنه:" حماية االفراد من التهديدات الت 

ز بغياب الخروقات للحقوق األساسية لألشخ اص، ألمنهم ولحياتهم، وهي رؤية بالعنف، وهي وضعية تتمن 

ي الحماية
ها من سياسات األمن فهي تعتز  . 10للعالم تنطلق من الفرد وكغن 

ي بروتوغراس
 ثانيا: الفيلسوف اإلغريق 

، وبالتاىلي ال يمكن قياس أمن الدولة إال بدرجة قياس أمن 
ي هو مقياس كل شت  

إن األمن اإلنسانز

ا ز ل ذلك بجانب واحد؛ فاألمن بشكل عام يتجسد بالجانب الفرد من زواياه المختلفة، واليمكن إخن 

ام  ة بحكم القانون واحن  ام حقوق اإلنسان وهذه المسألة ترتبط إىل حدود كبن 
ي وماله عالقة باحن 

اإلنسانز

عية الدستورية والقانونية  . 11الشر

 ثالثا: لنكولم شان

 " : ي يتشكل من ثالثة عنارص حيوية أال وهي
بقاء اإلنسان، رفاه اإلنسان، وحرية يتكون األمن اإلنسانز

 . 12اإلنسان"

 رابعا: بوكيو تاكسي 

:" الحرية إزاء الخوف والحرية إزاء الحاجة، هنالك من يرى أن األمن  ز ي جانبي 
يرى أن لألمن اإلنسانز

ي مفهوم يتعلق بالتحرير من الخوف وناتج عن قاعدة أتخاذ 
هو الحرية من الخوف، بالتاىلي األمن اإلنسانز

اعات افعال  ز ي طبيعة النز
ز
اعات من خالل التحوالت ف ز ي النز

ز
تهدف للمحافظة عىل حياة وكرامة اإلنسان ف

 . 13لما بعد الحرب الباردة

اعات المسلحة المدولة : مفهوم الن   ي
 
 المطلب الثاب

ي إتفاقيات جنيف األربعة لعام 
ز
اعات المسلحة ف ز ، والمتعلقة بحماية 1949ظهر مصطلح النز

ز  اعات المسلحة.  األشخاص غن  المشاركي  ز ي القتال أثناء النز
ز
 ف

اعات المسلحة الداخلية المدولة  الفرع األول: تعريف الن  

اع المسلح غن  الدوىلي الذي يصبح دوليا ألسباب عديدة 
ز اع المسلح المدول ذلك النز ز يقصد بالنز

ز ال اع المسلح غن  الدوىلي مدول بموجب اإلحتمالي 
ز ، إذ يصبح النز ي القانون الدوىلي

ز
ز ومعقدة ف  14تاليي 

 إذا قامت دولة أجنبية أو أكنر بتقديم المعونة ألحد األطراف بقواتها المسلحة.  -1

ز  -2  . 15إذا تدخلت دولتان أجنبيتان بقواتهما المسلحة وقدمت كل منها المعونة ألحد الطرفي 
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ي تثو 
اعات المسلحة الت  ز اعات المسلحة الداخلية إنما ينرصف كقاعدة عامة إىل النز ز ر إن اصطالح النز

ز السلطة القائمة من جانب وجماعة من الثوار والمتمردين من جانب آخر  . 16داخل إقليم الدولة بي 

ي  اع المسلح المدول لوصف تدخل طرف خارىحر ز ي نزاع  يطلق مصطلح النز
ز
) دولة أو منظمة دولية(، ف

وف ز أطراف داخلية متحاربة، ويتخذ هذا التدخل مضاهر عديدة تتجىل فيها الرصز المعقدة  مسلح يدور بي 

اع ز ي أدت إىل تدويل النز
 . 17الت 

اعات المسلحة المدولة : خصائص الن   ي
 
 الفرع الثاب

ي أقرتها إتفاقيات جنيف 
اعات الت  ز ز بها النز ي تتمن 

اعات المسلحة المدولة بخصائص غن  الت  ز ز النز تتمن 

ز لعام 1949األربعة لعام  ز اإلضافيي  وتوكولي  ز هذه الخصائص نذكر منه1977، والنر : ، ومن بي   ا مايىلي

 01أوال: الخاصية رقم: 

ز جماعات  ز قوات حكومية نظامية وجماعات مسلحة، أو بي  ي دولة ما بي 
ز
وجود نزاع مسلح داخىلي ف

 . 18مسلحة دون أن تكون الحكومة طرفا فيها )حاالت الحروب األهلية(

 02ثانيا: الخاصية رقم: 

اع بشكل قوة عسكرية مسلحة ز ي هذا النز
ز
ي ف  . 19تدخل طرف خارىحر

 . 03ا: الخاصية رقم: ثالث

اع ز اع بهدف التأثن  عىل نتيجة النز ز  . 20أن يكون الهدف من هذا التدخل هو مساندة أطراف النز

اعات المسلحة المدولة.   الفرع الثالث: معاينر تصنيف الن  

اع  ز ي قظية تاديش، حول كيفية تدويل النز
ز
واجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ف

إعتمد القضاء الدوىلي عىل إختيار عدة معاين  أصبحت تسىم بما يصطلح عليه إختبارات المسلح، حيث 

اعات المسلحة الداخلية ونذكر منها ز  : 21تدويل النز

 أوال: معيار السيطرة الفعالة

) أفراد أو جماعات، منظمة(، الذي يحارب باسم  ويستند هذا المعيار عىل فكرة مدى إعتبار الكيان

ي نز 
ز
، وللتأكد من ذلك يمكن اإلعتماد عىل عدة إحتماالت منهادولة أجنبية ف اع داخىلي

22 : 

 . 23التحقق مما إذا كانت التعليمات قد صدرت من تلك الدولة إىل الفرد أو الجماعة للقيام بذلك -1

ي تقوم بها  -2
ي تنظيم أو تنسيق أو تخطيط األعمال العسكرية الت 

ز
التحقق من أن الدولة لها دور ف

ي الجماعة العسكر 
 . 24ية، باإلضافة إىل تمويل وتدريب وتسليح تلك الجماعة أو إمدادها بالدعم العمليان 

 ثانيا: معيار التعليمات الخاصة

عندما يتعلق األمر بأعمال قام بها شخص بمفرده أو قامت بها مجموعة غن  منظمة تنظيما عسكريا 

وري التحقق مما إذا كانتويدعي بانها تعمل بحكم الواقع، بصفتها هيئة تابعة للدولة يغدو   25من الرصز

التعليمات الخاصة المتعلقة بارتكاب ذلك الفعل بعينه قد صدر من تلك الدولة إىل الفرد أو الجماعة 

وع قد أقر أو تمت الموافقة عليه  محل النظر، أو يجب بدال من ذلك إثبات ما إذا كان الفعل غن  المشر

 .  26بأثر رجعي من جانب الدولة المعنية

اعات ال ي ونماذج للن  
 
اعات المسلحة المدولة عىل األمن اإلنساب : تأثنر الن   ي

 
مبحث الثاب

 المسلحة المدولة

 .  المطلب األول: الرصاعات الداخلية والحروب األهلية كمهدد لألمن اإلقليمي والداخىلي

 الفرع االول: األمن اإلقليمي 

ق آسيا، لحد اآلن الكثن  من المنازعات اإلقليمية لم تحسم بعد سوا  ي جنوب آسيا وشمال شر
ز
ء ف

ز   . 27وهي تعد تهديد واقعي وملموس تجاه السالم واألمن الدوليي 
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 ، ابطة اليوم أكنر من أي وقت مضز ي تمس األشة الدولية هي تهديدات من 
الشك أن التهديدات الت 

ي تتعرض لها الدولة الواحدة هي تهديد للمجتمع الدوىلي بأشه
 . 28فالتهديدات الت 

ي العالم متقدم للتو تكون له عواقب وخيمة عىل رفاه حيث أن 
ز
ي أي مكان ف

ز
هجوما إرهابيا رئيسيا ف

ي سبتمنر لعام 
ز
ي وقعت ف

، حيث يقدر البنك الدوىلي أن الهجمات الت  ي العالم النامي
ز
ز البشر ف  2001ماليي 

ي الفقر بمقدار 
ز
ز نسمة 10زادت من عدد األشخاص الذين يعيشون ف  . 29ماليي 

ي سعيه تعد جريمة اإلر 
ز
ها تحديا للمجتمع الدوىلي ف

هاب من الجرائم شديدة الخطورة وأكنر

ي 
المتواصل لمكافحتها، تتضح وتزداد من خالل إمكانيات مرتكبيها، فضال عن الوسائل الحديثة الت 

ي تخلفها عىل مختلف 
ار الت  ي تتخىط أحيانا إقليم الدولة الواحدة، كذلك األرصز

ي أعمالهم الت 
ز
يستخدمونها ف

ز القوا  . 30ني 

ي هذه الدول للمالذ 
ز
ر بالدول الضغيفة إلتماسا منها ف حيث تخلف الجماعات اإلرهابية الدولية الرصز

ي يغذيها الفقر واالحتالل 
ي تعانيها الشعوب الت 

ز عوامل الظلم لت  اآلمن، ويساعد عىل تجنيد المسلحي 

ي  األجنتر
ه من 31 ي وغن 

أشكال التعصب والعنف ، وانتهاك حقوق اإلنسان والديمقراطية والتعصب الديتز

ي ترتبط فيها الحروب بالرصاع اإلقليىمي 
ي تلك المناطق الت 

ز
ي وهو خليط مفزع ينتشر ف

 . 32المدنز

ي ظل دد غن  
ز
وقد أدى حصل الكثن  من الدول النامي عىل إستقاللها نتيجة للمعارضة المسلحة ف

واإلقتصادية، شجع ذلك القوى طبيعية موروثة عىل اإلستعمار، لم تراع فيها اإلعتبارات اإلجتماعية 

ي عالقاتها بالدول النامية وأخذت 
ز
الدولية عىل استغالل هذه الظروف للعمل عىل توسيع إطار نفوذها ف

 . 33م الرصاعات الطائفية والدينية داخل هذه الدول كأداة للضغط عليها

ي 
ز
ي والحروب الواحد منها اآلخر ف

دورة مهلكة الفقر  ويغذي الفقر واألمراض المعدية والتدهور البيت 

وس نقص المناعة)  ويرتب ارتباطا قويا بنشوب الحرب األهلية، وتواصل األمراض من قبيل المالريا وفن 

 . 34اإليدز( إزهاق أعداد كبن  من األرواح وزيادة الفقر

كما أن المرض والفقر بدورهما يرتبطان بتدهور البيئة ويؤدي تغين  المناخ إىل تفاقم حدوث 

 . 35عدية من قبل المالريااألمراض الم

ي  40إن إستمرار هذه الرصاعات الدولية حتما تؤدي إىل إلغاء 
ز
ي بذلت ف

ة الت  عاما من الجهود الكبن 

ية الكثن   75محاولة إنتشار األسلحة النووية وأكنر  ي تجنيب البشر
ز
ز ف عاما من جهود الكثن  من المختصي 

ي تسببها األسلحة البيولوج
ي غالبا ما من الويالت والمآسي الت 

ية والكيميائية، وبشأن الحروب الداخلية الت 

ي السيطرة عىل بعض المناطق وتؤدي إىل تفاقمهما
ز
وعة ف ، مما 36تكون بسبب منافس الدول غن  المشر

اء المزيد من  ي إنهائها، هذا النوع من المنافسة يدفع الدول إىل تشجيع تعزيز وشر
ز
يجعلها أكنر صعوبة ف

 . 37األسلحة التقليدية

ي واحتمال توفن  الجماعات اإلرهابية وه
اع المدنز ز كذا تهت   هذه األنشطة بيئة تسمح باندالع النز

ز   . 38المنظمة األسلحة النووية أو اإلشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية لإلرهابيي 

:األمن الداخىلي  ي
 
 الفرع الثاب

ي من خالل الع
ي األمن اإلنسانز

ز
اعات المسلحة تؤثر أثرا واضحا ف ز ي تقود إن النز

ديد من العوامل الت 

ي 
ي المجتمع، وتؤدي إىل تعطيل التمتع بتلك الحقوق الت 

ز
إىل التأثن  عىل حياة األفراد وحقوقهم األساسية ف

ي التعليم 
ز
ي الحياة، وحرمانه من الحرية أو الحق ف

ز
اعات كالحرمان من الحق ف ز يمر بها الفرد خالل النز

ي أدت بدورها إىل والصحة والرعاية الصحية الالزمة كبقية األ
فراد وربما تؤدي التدخالت اإلنسانية والت 

ي عموما مما يخدم األفراد 
ي عىل مفهوم حقوق اإلنسان واالمن اإلنسانز زيادة معاناة األفراد والتأثن  السلتر

اعات قادت األفراد نحو مزيد من المعاناة وعدم قدرتهم عىل  ز ي ان تلك النز
ي داخل تلك الدول، مما يعتز

ز
ف
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أعدادهم من الفقراء وحاجتهم الماسة للمزيد من التعاون الدوىلي من اجل  39بحقوقهم وتزايدالتمتع 

ز ثانيا داخل دولهم  . 40الحفاظ عىل وجودهم وبقائهم كأفراد أوال ومواطني 

ي الدولة ولتوضيح 
ز
ة عىل مجمل األوضاع ف ة وغن  مباشر ات مباشر الشك أن للرصاعات الداخلية تأثن 

وضوحا سنأخذ دولة اليمن كنموذج باعتبارها شهدت رصاعات داخلية كان لها آثر  هذه اآلثار بشكل كبن  

 41خطن  عىل أمنها بشكل مباشر 

ك  ز البد أن تن  اع فيها خمس جوالت عىل مدار أرب  ع سني  ز ي اليمن حربا أهلية استغرق النز
ز
إندلعت ف

ي كافة مناىحي الحياة من عدة جوانب: 
ز
 آثارها عىل المجتمع والبلد ككل، وف

ز أبناء الشعب. ا- : خلقت الحرب حالة اإلنقسام بي   42لجانب السياسي

ة،  - الجانب اإلقتصادي: إن إقتصاد اليمن ليس بالصلب الذي يمكنه من مواجهة األزمات الكبن 

ات الحالة اإلقتصادية وتضاعف  ي إنحدار مؤشر
ز
ي سببا ف

مما يجعل حدوث أزمة داخلية كالتمرد الحونر

ي نتي
دي المعيشر جة ما تتكبده الدولة من خسائر وتبعات وتكاليف مالية ومادية، حيث تلقت الوضع المن 

ي المنازل واألشخاص حيث تم: 
ز
ار ف ، حيث لحقت أرصز اع مبالغ قدرت بمليون دوالر أمريكي

ز  خسائر هذا النز

- . ز يد آالف األش من المواطني   تشر

 فقك الكثن  من أش أفراد الجيش لمن يعولهم.  -

ز وخالفات مذهبية بسبب   -  43تأجيج في 

اعات المسلحة المدولة.  : نماذج تطبيقية حول الن   ي
 
 المطلب الثاب

، أبرزها  ي المباشر وغن  المباشر ي خضعت للتدخل الخارىحر
اعات المعارصة الت  ز هنالك الكثن  من النز

 . 44لآلن 2011سوريا منذ 

ي سوريا واليمن وليبي
ز
ا منذ أعوام وكلها حروب باإلنابة، تدار هنالك ثالث نزاعات مدولة تتواصل ف

اعات كلها درجة عالية من حيث طبيعتها المعقدة من  ز لمصلحتها جهات خارجية، وقد بلغت هذه النز

ي الدعم 
 
ي تالف

جراء تعدد األطراف المتدخلة سواء القوى اإلقليمية، أم العظىم، أم المليشيات المنظمة الت 

 . 45العسكري والمادي من مختلف هذه القوى

ي سوريا باندالع الثورة السورية أو الحروب األهلية السورية، وهي 
ز
اع الداخىلي ف

ز بدأت أحداث النز

ي مدينة درعا، حيث قام األمن باعتقال خمسة عشر طفال إثر كتابتهم شعارات 
ز
ارتها ف أحداث بدأت شر

 . 462011-02-26تنادي بالحرية وتطالب بإسقاط النظام عىل جدار مدرستهم بتاري    خ: 

ات إن لم يكن المئات من حي ي سوريا عىل عدد ال يحضي من الجبهات والعشر
ز
ث يحوي الرصاع ف

ي التعقيد تتظم روايات سياسية ودينية وطائفية 
ز
المعارك الموضعية، حيث أصبح الرصاع مسألة غاية ف

 . 47وعرقية وقبلية متداخلة

ي سوريا لم يعد نزا
ز
اع ف ز ز لنا جليا بأن النز عا داخليا رصفا بالمفهوم المحدد من خالل ماتم عرضه يتبي 

اع  ز اع قد غن  من طبيعة هذا النز ز
ي هذا النز

ز
ز ف ، بل إن تدخل أطراف خارجيي  ي

ي القانون الدوىلي اإلنسانز
ز
ف

 . 48وجعله نزاعا مدوال بامتياز

ي 
ي لها تأثن  مباشر عىل االمن اإلنسانز

اعات المسلحة المدولة والت  ز من خالل ما تم دراسته حول النز

أنه م االجدر عىل المنظمات غن  الحكومية كاللجنة الدولية للصليب االحمر ان تعمل  ، يرى الباحث

اعات  ز زع الجديد من هذه النز ي لهذا النز
اعات والمطالبة بالتاطن  القانونز ز

جاهدة عىل السعي إلحتواء هذه النز

ز والتهرب من الم ى لقضاء مصالحها الشخصية عىل حساب المدنني  ي تستغله الدول الكنر
سؤولية الت 

 الجنائية. 
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 : خاتمة 

ي كان 
اعات المسلحة الداخلية المدولة، والت  ز ي خاتمة هذا البحث والذي تناولنا فيه موضوع النز

ز
وف

، سوف نتطرق إىل بعض اإلستنتاجات والتوصيات.  ي
ي عىل األمن اإلنسانز  لها تأثن  سلتر

 

 : النتائج

اعات المسلحة المدولة - ز اع تأثن  عىل األمن  مصطلح النز ز
مصطلح جديد، حيث كان لهذا النز

ي وأمن الدولة. 
 اإلنسانز

-  . ي
ي القانون الدوىلي اإلنسانز

ز
ي ف

اعات المسلحة المدولة تحتاج إىل تأطن  قانونز ز
 النز

-  . ي ي سوريا يعتنر نزاعا مسلحا مدوال بتدخل أجنتر
ز
اع ف ز  النز
 التوصيات: 

اعات المسلحة ا- ز ي للنز
. العمل عىل وضع تأطن  قانونز ز  لمدولة وذلك من اجل حماية المدنيي 

اعات المسلحة المدولة - ز  . وضع بروتوكول للنز

اعات  - ز ز من خطر النز تعاون كل من المنظمات الحكومية وغن  الحكومية للعمل عىل حماية المدنيي 

 المسلحة المدولة. 

 الهوامش: 

، كلية العلوم السياسية واإلعالم،  1 ي الدراسات األمنية، مذكرة ماجستن 
ز
ي مدخل جديد ف

عبد لسالم قريفة، األمن اإلنسانز
 . 44، ص 2003الجزائر، ، 1جامعة الجزائر

ي ومبدأ عالمية حقوق اإلنسان، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،   2
حموم فريدة، األمن اإلنسانز

 . 757، ص 2018، 09، العدد 02المجلد
ي القانون الدوىلي العام، مجلة جامعة د -خولة محي الدين يوسف  3

ز
ي وأبعاده ف

، األمن اإلنسانز ي مشق للعلوم أمل يازىحر
، 28اإلقتصادية والقانونية، المجلد  ي

 . 527-526، ص 2012، العدد الثانز
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   4
 . 527مرجع نفسه، ص   5
، العدد   6 ي

، المجلة الجزائرية لالمن اإلنسانز ي
 . 131، ص 2017، 04حسن عبد هللا الدعجة، مهددات االمن اإلنسانز

 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   7
ية وحقوق اإلنسان، مركز لدراسات العربية، العدد  8 ي وعالقته بالتنمية البشر

، األمن اإلنسانز ز جاسم عبد األمن  ، 24حسي 
 . 540، ص 2019

، مرجع سابق، ص  -خولة محي الدين يوسف  9 ي  . 527أمل يازىحر
 . 44حموم فريدة، مرجع سابق، ص   10
11  ، ي

ز شعبان، حكم القانون واالمن اإلنسانز -06منشورة عىل موقع مؤمنون بال حدود، تاري    خ الزيارة:  2019 عبد الحسي 
 . 9:00عىل الساعة:  11-2020

 . 46حموم فريدة، مرجع سابق، ص   12
 مرجع نفسه، نفس الصفحة  13
اعات المسلحة المدولة  14 ز ، دراسات قانونية  -عبد هللا عىلي عبو، النز ي ضوء قواعد القانون الدوىلي

ز
دراسة تحليلية ف

 . 45، ص 2015سنة الثالثة، العدد السادس، وسياسية، ال
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   15
(، دراسات وأبحاث،   16 ي

القانونز اعات المسلحة الداخلية المدولة )أشكال جديدة تستدعي التأطن  ز فخار هشام، مشكلة النز
 . 77، ص 2020، 12، السنة 03، العدد 12المجلد

اعات   17 ز ، تصنيف النز ي ، 2018، 04المسلحة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، السنة الثامنة، العدد نزار جاسم العنكتر

 . 42ص 
 . 46عىلي عبد هللا عبو، مرجع سابق، ص   18
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 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   19
 . 47مرجع نفسه، ص   20
 . 79فخار هشام، مرجع سابق، ص   21
 . 74عبد هللا عىلي عبو، مرجع سابق، ص  22
 مرجع نفسه، نفس الصفحة  23
 . 74عبد هللا عىلي عبو، مرجع سابق، ص  24
، مرجع سابق، ص  25 ي  . 18نزار جاسم العنكتر
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   26
ي نطاق القانون الدوىلي   27

ز
ي ف

ي تواجه االمن اإلنسانز
دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت  -خالد عكاب حسون، التهديدات الت 

 . 06، ص 2012، 13، العدد 04للعلوم القانونية والسياسية، المجلد
، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية   28 ي

اعات المسلحة الداخلية عىل االمن الدوىلي اإلنسانز
ز ناظر أحمد منديل، تأثن  النز

 . 14، ص 2020، 33، العدد 09والسياسية، المجلد
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   29
 . 09خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص   30
 15مرجع سابق، ص ناظر أحمد منديل،   31
 .مرجع نفسه، نفس الصفحة  32
 78فخار هشام، مرجع سابق، ص   33
 . 16ناظر احمد منديل، مرجع سابق، ص   34
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   35
 . 07خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص   36
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   37
 . 16ناظر أحمد منديل، مرجع سابق، ص   38
، مقال بعنوان   39 ،زياد عبد الوهاب النعيىمي ي

 
اعات عىل االمن االنساب عىل موقع  2020-02-23منشور بتاري    خ:  أثر الن  

 2020-10-23تاري    خ الزيارة https://elaph.com/Web/opinion/2020/02/1280657.html  إيالف المغرب

 13:45عىل الساعة: 
 موقع نفسه.   40
 . 16ناظر احمد منديل، مرجع سابق، ص   41
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   42
 مرجع نفسه، نفس الصفحة.   43
ي سورية، مركز حرمون للدراسات المعارصة  44

ز
اع المسلح ف ز تبة عىل النز وحدة المقاربات  -نزار أيوب، اآلثار القانونية المن 

 . 11، ص 2013القانونية، 
 . 11أيوب، مرجع سابق، ص   45
 . 51عبد هللا عىلي عبو، مرجع سابق، ص   46
 .. 53مرجع نفسه،ص   47
 . 55مرجع نفسه، ص   48

 : المراجع قائمة

 أوال: الرسائل العلمية

، كلية العلوم  -1 ي الدراسات األمنية، مذكرة ماجستن 
ز
ي مدخل جديد ف

عبد لسالم قريفة، األمن اإلنسانز

 2003، الجزائر، 1السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر

 ثانيا: المجالت العلمية

https://elaph.com/Web/opinion/2020/02/1280657.htmlتاريخ%20الزيارة%2023-10-2020
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ي ومبدأ عالمية حقوق اإلنسان، مجلة األستاذ -1
الباحث للدراسات حموم فريدة، األمن اإلنسانز

 2018، 09، العدد 02القانونية والسياسية، المجلد

ي القانون الدوىلي العام، مجلة جامعة  -خولة محي الدين يوسف -2
ز
ي وأبعاده ف

، األمن اإلنسانز ي أمل يازىحر

، 28دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد  ي
 2012، العدد الثانز

، العدد حسن عبد هللا الدعجة، مهددات االم  -3 ي
، المجلة الجزائرية لالمن اإلنسانز ي

، 04ن اإلنسانز

2017 

ية وحقوق اإلنسان، مركز لدراسات  -4 ي وعالقته بالتنمية البشر
، األمن اإلنسانز ز جاسم عبد األمن  حسي 

 2019، 24العربية، العدد

اعات المسلحة الداخلية المدولة )أشكال جديدة تستدعي التأطن   -5 ز (، فخار هشام، مشكلة النز ي
القانونز

 2020، 12، السنة 03، العدد 12دراسات وأبحاث، المجلد

اعات المسلحة المدولة -6 ز ،  -عبد هللا عىلي عبو، النز ي ضوء قواعد القانون الدوىلي
ز
دراسة تحليلية ف

 . 2015دراسات قانونية وسياسية، السنة الثالثة، العدد السادس، 

اعات المسلحة، -7 ز ، تصنيف النز ي مجلة العلوم القانونية والسياسية، السنة الثامنة،  نزار جاسم العنكتر

 . 2018، 04العدد 

، مجلة كلية القانون  -8 ي
اعات المسلحة الداخلية عىل االمن الدوىلي اإلنسانز

ز ناظر أحمد منديل، تأثن  النز

 . 2020، 33، العدد 09للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

ي تواجه  -9
ي نطاق القانون الدوىلي خالد عكاب حسون، التهديدات الت 

ز
ي ف

دراسة مقارنة،  -االمن اإلنسانز

 . 2012، 13، العدد 04مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

ونية:   المواقع اإللكن 

 :https://elaph.com/Web/opinion/2020/02/1280657.html1 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز االمن 

-مقاربة مفاهيمية–اإلنساني   

Environmental citizenship and its role in achieving sustainable 

development and enhancing human security - a conceptual 

approach  -  

بوجحفة رشيدةد.   
ستاذة محاضرة بقسم ألعلوم ألسياسية

 
 أ

)ألجزأئر(-مستغانم–جامعة عبد ألحميد بن باديس   
 

 
 ملخص: 

ي نفس الوقت، قديمة ألنه ظهر بعد       
 
ي من المواضيع القديمة والجديدة ف

يعد موضوع األمن اإلنسان 
ة الحرب الباردة اعات، جديدة ألنه ارتبط بأبعاد أخرى   فتر كونه تعلق باألمن من الرصاعات والحروب والت  

ها  . وألنه ظهرت تهديدات جديدة أكتر ي والمجتمعي والصحي
ي االمن االقتصادي والسياسي والبيئ 

 
تتجىل ف

 محلية وداخل المجتمع. 
ي كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق 

ي هذه الدراسة عىل األمن البيئ 
 
كت   ف

ومن بي   هاته األبعاد تم التر
، لكن عن طريق  ي

التنمية المستدامة من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتباطهما له انعكاس عىل األمن اإلنسان 
ي 
إىل غرس مجموعة من القيم تهدف بصفة عامة تجسيد ما يعرف بالمواطنة البيئية كقيمة وسلوك والئر

ي أن يكونوا صالحي   وقادرين عىل المشاركة والمبادئ والمثل لدى أفراد
 
 المجتمع كافة، لتساعدهم ف

 . ي
ي كافة قضايا البيئة ومشكالتها من أجل حلها وضمان ما يعرف باألمن اإلنسان 

 
 الفعالة والنشطة ف

Abstract  : 
The issue of human security is one of the old and new topics at the same time, old because 

it appeared after the Cold War period as it related to security from conflicts, wars and conflicts, 

new because it was linked to other dimensions that are reflected in economic, political, 

environmental, community and health security. And because new threats appeared, most of 

them local and within society. 

Among these dimensions, the focus of this study was on environmental security, as it is 

closely related to achieving sustainable development on the one hand, and on the other hand 

their link has a reflection on human security, but by embodying what is known as environmental 

citizenship as a value and behavior that generally aims to instill a group of The values, principles 

and ideals of all members of society, to help them to be good and able to participate effectively 

and actively in all environmental issues and problems in order to solve them and ensure what 

is known as human security. 

 

 مقدمة: 

وط األساسية لتحقيق التنمية بكل أشكا ي من الشر
ي مختلف المجاالت، يعتتر األمن اإلنسان 

 
لها وف

وري إال أنه تقف أمامه عقبات تحول دون اكتماله، البد من التصدي لها ومواجهتها ضمانا  وهو ض 

ي بعض المرات يكون الفرد طرفا فيها وسببا لها 
 
ي ف

ي تواجه األمن اإلنسان 
الستمراريته، هذه التحديات الئر

 نتيجة تهور وسوء ترصف واستغالل.          

استغالله  فاإلنسان دائما وأبدا يعمل عىل استغالل موارد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته، إال أن

لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة األمر الذي أدى إىل اختالل توازن جودة حياته، وأض  البيئة بشكل عام 
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خاط  بأن  اعتقاد  فأصبحت ضعيفة هشة ال تستطيع الوفاء بمتطلباته وتحقيق أمنه، وأصبح هناك

ي النهوض بالبيئة من جديد وليس
 
العمل عىلي تنمية مواردها  القضاء عىل مصادر التلوث هو األساس ف

. لهذا أضحت مسألة الحفاظ عىل البيئة مسؤولية مجتمعية وليس وتحسي   استخدام مثل هذه الموارد 

ر وجمعيات مجتمع فردية، وهي تتطلب تضافر جهود المجتمع بجميع أطيافه، مواطني   ومتخذي القرا

ي رسم السياسات الخاصة بالحد أو التخفيف منها  
 
ي التعرف عىل أهم القضايا البيئية والمشاركة ف

 
ي ف

مدن 

 أو التكيف مع آثارها وتطبيق هذه السياسات. 

المحلية والعالمية وإسهامه فيها،  لهذا يعد موضوع رفع درجة وعي المواطن بالمشكالت البيئية         

ي الحد منها  أو تخفيف آثارها  وآثار ذلك
 
عىل وطنه ومواطنيه بيئيا واقتصاديا وصحيا واجتماعيا ودوره ف

ي هي 
ي من أهم أهداف المواطنة البيئية الئر

ي اتخاذ القرار البيئ 
 
والتكيف معها، وكذلك تفعيل دور الرقابة ف

 . ي
 جزء ال يتجزأ من األمن اإلنسان 

ي مسألة إن مسألة حماية البيئة والمحاف         
ظة عليها والتنمية المستدامة لمواردها ضمانا لألمن اإلنسان 

يعات البيئية واإلجراءات التكنولوجية وحدها فقط، وإنما هي مسألة  معقدة ال يمكن أن تنظمها التشر

تربوية بالدرجة األوىل. فالقواني   وحدها ال تستطيع أن تحقق الغرض المرجو منها إن لم تستند إىل وعي 

يصل إىل ضمت  اإلنسان ويتحول إىل قيم وضوابط للسلوك من أجل المحافظة عىل البيئة، وبالتاىلي  وإدراك

ي هذا 
 
فإننا نحتاج إىل ثورة لتغيت  االتجاهات البيئية السلبية، وال يتم هذا التغيت  إال بحسن إعداد االفراد ف

ي اطار للخروج من دائرة االهتمامات الشخصية المجال وتربيتهم تربية بيئية 
 
إىل االستثمار والتعاون ف

ي 
 المجتمع من اجل دعم األمن اإلنسان 

ي تحقيق ومما سبق يمكننا طرح اإلشكالية التالية:            
 
كيف يمكن للمواطنة البيئية أن تساهم ف

؟ ي
 
 التنمية المستدامة وتعزيز األمن اإلنساب

 عن هذه اإلشكالية سيتم التطرق للنقاط التالية:  ولإلجابة           

ي  .1
 ضبط المفاهيم: المواطنة البيئية، التنمية المستدامة، األمن اإلنسان 

ي  عالقة المواطنة البيئية بالتنمية المستدامة .2
ي تحقيق األمن اإلنسان 

 
 ودورها ف

ي المواطنة البيئية، التنمية المستدامة، ضبط المفاهيم:  .1
 
 -األمن اإلنساب

  :المواطنة البيئية 
ي لقمة جوهانسبورغ             للتنمية المستدامة   2002إن مفهوم المواطنة البيئية تبناه المؤتمر التحضت 

، ويقصد بالمواطنة 2003للمنظمات غت  الحكومية الذي عقد بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة 
البيئية  ذلك السلوك الذي ينتهجه الفرد  لحماية البيئة المحلية والعالمية ومواردها  الطبيعية وصونها 

الطبيعية أحيانا، ومحدودية قدرتها  عىل التجدد أو من التلوث، مما يعكس معرفة ووعيا بندرة الموارد 
ي أحيانا أخرى، وأهمية المحافظة عليها  وتنميتها باستدامة

 . 1إعادة التأهيل  الذانر
ام الشخصي لسكان كوكب األرض لتعلم  المزيد عن البيئة              كما عرفها  "ديريك" و"يال "بأنها االلتر 

ة لصالح البيئة باستمرار، وتشجيع األفراد والجماعات والمنظمات للتفكت  وحمايتها، وإجراء افعال إيجابي
ي حي   عرفها "دوبسون "و"ديريك" بأنها المشاركة الفعالة للمواطني   

 
ي الحقوق والمسؤوليات البيئية. ف

 
ف

ي تعكس طبيعة المشكالت البيئية. 
ي التحرك نحو تحقيق االستدامة ومواجهة التحديات التقليدية الئر

 
ف
" فيقول إنها ذلك اإلحساس بالبيئة المحيطة والناتج عن معرفة التلميذ بمشكالت بيئته وقدرته أم ي

ا "جنف 
ي اتخاذ قرارات إيجابية نحو البيئة من خالل إدراكه 

 
ي طرح اساليب حله، والمشاركة ف

 
عىل المشاركة ف

ي يحيا فيه
يطة لحقوقه وواجباته اتجاه بيئته مما يؤدي إىل االنتماء للبيئة الئر ا وينعم بمواردها المتعددة، شر

ي التنمية البيئية المستدامة. 
 
 2أن ينجم عن هذا االنتماء المشاركة الفعالة ف
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 المواطنة البيئية تهدف بصفة عامة إىل غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفرادف         
ي أن يكونوا صالحي   وقادرين عىل المش

 
ي كافة قضايا  اركةالمجتمع كافة، لتساعدهم ف

 
الفعالة والنشطة ف

له مدلول اشمل يتعدى كون االنسان مواطنا  البيئة ومشكالتها، وبذلك يتطور مفهوم المواطنة ويصبح
ي ككل، أي أن عليه واجبات اتجاه  داخل وطنه فقط، اىل كونه عضوا نشيطا وفاعال وسط المجتمع البشر

اىلي يصت  مواطن ذو صبغة عالمية يحمل عىل عاتقه مسؤولية وطنه، بالت العالم كله مثلما له واجبات نحو
 نحو

ً
ورة  أوسع نطاقا ي الصحيح ض 

بيئته ككل، وبذلك يصبح مفهوم المواطنة البيئية والسلوك البيئ 
 لبقاء االنسان وليس مجرد رغبة أو شعار له أن يختاره أو يرفضه.  وجودية

: المسؤولية الشخصية أما عن أبعاد المواطنة البيئية فقد حدده          ي
 
ي أربعة تتمثل ف

 
ا الساعدي ف

ات المواطنة البيئية  البيئية، العدالة البيئية، المشاركة البيئية، واألخالقيات البيئية.  وفيما يخص مؤشر
ي تستهدف بناء

بية البيئية الئر ي عناض التر
 
:  فهي تتمثل ف ي

 
 المعرفة البيئية، وتنمية العناض المتمثلة ف

، واإلدراك الوعي  ي
، السلوك البيئ  ي

، التنور البيئ  ي
ي  البيئ 

ات مهمة تمثل .البيئ  وط األساسية  وهي مؤشر الشر
 3.المحركة لسلوك اإلنسان وأخالقه البيئية

ي أوال معرفة القضايا والمشكالت البيئية ثم ترسيخها معتقدات           
وعليه فإن المواطنة البيئية تقتص 

ي استهالك  مواردها، والبد  وقيما تعمل عىل توجيه سلوك
 
الفرد ليكون أكتر حماية للبيئة، وأكتر ترشيدا ف

ي المراقبة 
 
اكه ف كذلك  للفرد أن يمتلك وعيا بالمشكالت البيئية العالمية وأولوياتها ، دون أن ننىس إشر

 . ي
 البيئة واتخاذ القرار البيئ 

  :التنمية المستدامة 

مفهوم بديل وموسع لمفاهيم تنموية سابقة، حيث يتمثل جوهر جاء مفهوم التنمية المستدامة ك          
ي كيفية تحقيق التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية بأقل قدر من استهالك الموارد 

 
هذا المفهوم ف

ي وثيقة 
 
. وقد تأكد مفهوم التنمية المستدامة ف ي

ر البيئ  الطبيعية وبالحد األدن  من إحداث التلوث والرص 
ي 
و عام األرض الئر ي ريودي جنت 

 
   4.  1992صدرت ف

ي عام تعرف            
 
بعنوان "مستقبلنا  1987برونتالند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية ف

ي احتياجات الحاض  دون أن يعرض للخطر قدرة  ي تلئر
ك"التنمية المستدامة بأنها "التنمية الئر المشتر

 5إشباع احتياجاتها".  األجيال التالية عىلي 

ي الوقت الحاىلي دون المساس بقدرة األجيال            
 
ي احتياجات البشر ف ي تلئر

كما تعرف بأنها التنمية الئر
ي والمسؤولية 

اف البيئ  القادمة عىل تحقيق أهدافها، وتركز عىل النمو االقتصادي المتكامل المستدام واإلشر
ة تطوير األرض والمدن والمجتمعات، وكذلك األعمال التجارية االجتماعية. فالتنمية المستدامة هي عملي

ي احتياجات الحاض  بدون المساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها.  ط أن تلئر
وتعرف  بشر

ي عام 
 
: "التنمية 1989منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التنمية المستدامة )الذي تم تبنيه ف ( كما يىلي

ي والمؤسىسي بطريقة تضمن المستدامة هي إدار 
ة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغت  التقئ 

ي 
 
ية لألجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة )ف تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشر

انية وال ترص  الزراعة والغابات والمصادر السمكية( تحمي األرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيو 
بالبيئة وتتسم بأنها مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية 

 6االجتماعية". 

فالتنمية المستدامة عملية تراكمية تتأسس عىل ما هو قائم، وتحقيقها هو بمثابة عملية بقدر ما           
ك أمر تحقيقها للمدى الطويل، بل هي كناية هو هدف محدد، وهي ليست نشاطا من األنشط ي يتر

ة الئر
ة والمتوسطة والطويلة االجل واالنشطة والممارسات يتطلب اتباع  عن مجموعة من األعمال القصت 
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سياسات عميقة األثر، وإجراء إصالحات مؤسسية، وانخراط جميع القطاعات فيها عىل مستوياتها كافة، 
ت من مسؤولية الحكومة أو قطاع واحد أو قطاعي   من المجتمع، بل ومسؤولية التنمية المستدامة ليس

هي مسؤولية الكل. 
7 

ي أما عن أبعاد التنمية المستدامة          
 
ابطة ومتكاملة ف فهناك من يعرفها عىل انها تنمية بأبعاد ثالثة متر

شيد للموارد إطار تفاعىلي يتسم بالضبط والتنظيم والتر
أن من أهم الخصائص ، ويرى باحثون آخرون عىل 8

ي جاء بها مفهوم التنمية المستدامة هو الربط العضوي التام بي   االقتصاد والبيئة والمجتمع
 9. الئر

ي البعد االقتصادي          
ة زمنية فف  ي االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول فتر

تعئ 
ي بأفضل نوعية مثل: الطعام، المسكن، النقل، الملبس، 

ممكنة من خالل توفت  مقومات الرفاه اإلنسان 
ي          الصحة، والتعليم. أما 

ي حدود  البعد البيئ 
كز عىل مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئ  فت 

ي حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إىل تدهور 
 
اف، أما ف معينة ال يمكن تجاوزها من االستهالك واالستت  

ي والتلوث وأنماط 
، وعىل هذا األساس يجب وضع الحدود أمام االستهالك والنمو السكان  ي

النظام البيئ 
ي حي   ير 

 
بة. ف اف المياه وقطع الغابات وانجراف التر عىل أن  البعد االجتماعي كز اإلنتاج السيئة واستت  

ي من خالل االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر 
اإلنسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهان 

وتوفت  الخدمات االجتماعية إىل جميع المحتاجي   لها باإلضافة إىل ضمان الديمقراطية من خالل مشاركة 
ي اتخاذ القرار بكل شفافية. 

 
 10الشعوب ف

ي العنارص التالية:              
 
ات التنمية المستدامة فإنها تتحدد ف  وعن مؤشر

: وذلك بتوسيع قدرات المواطني   وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة  .1 التمكي  
ومستوياتها عب  االنتخابات العامة لمؤسسات الحكم، وعب  تفعيل دور االحزاب السياسية 

. وضمان تعددها وتنافسها، وعب  ضمان  ي
 
ي واستقاللية المجتمع المدب  حرية العمل النقاب 

ي  .2
 
التعاون: وفيه تضمي   لمفهوم االنتماء واالندماج والتضمينية كمصدر اساسي لإلشباع الذاب

وري.   الفردي، حيث التعاون هو التفاعل االجتماعي الض 
ي الح .3

 
ي التوزي    ع: وتشمل اإلمكانات والفرص وليس فقط الدخل، كحق الجميع ف

 
صول العدالة ف

 عىل التعليم. 
ي حياة  .4

 
االستدامة: وتتضمن القدرة عىل تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثب  سلبا ف

ي العيش الكريم
 
 األجيال الالحقة وحقها ف

ي الحياة بعيدا عن أي تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو  .5
 
: ويتضمن الحق ف األمان الشخصي

 .  11تهجب 
ي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها لألجيال القادمة،  فالتنمية المستدامة          

هي التنمية الئر
ي تدهور عناض ومكونات األنظمة البيئية وال تخل بالتوازن 

 
ي وال تتسبب ف

وتحافظ عىل التكامل البيئ 
 . تنمية بيئة عالمية جيدة، وتمويل بعيد األجل، من خالل التسيت  الفعال للطاقات المتجددة 12بينها

 الصديقة للبيئة. 

  : ي
 
 األمن اإلنساب

األمن من الحاجات األساسية للنفس، وبمفهومه العام هو االطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن           
ي 
اإلنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف، وعىل الّرغم من أهمية مفهوم أمن الدولة إال أنه ال يكف 

ي نظرا لتطور المجتمعات وتزايد التهديدات  لتحقيق أمن األفراد، لذلك فقد تطور 
مفهوم األمن اإلنسان 

ي المجتمع
 
ا واهتماما باإلنسان كفرد فاعل ومؤثر ف  13.الداخلية والخارجية، مما تطلب تركت  
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ي ظهرت عىل الساحة الدولية، وقد طرح من خالل          
ي أحد المفاهيم الئر

يشكل مفهوم األمن اإلنسان 
ية لعام  ي تبئ  المفهوم كأحد أدوات سياستها الخارجية 1994تقرير التنمية البشر

 
، ثم أخذت بعض الدول ف

 عام 
 
اتيجية األو  2004ومن بينها اليابان وكندا، وف ي لإلستر روبية لتحقيق األمن طرح االتحاد األورونر

 . ي
 اإلنسان 

لكنه وعىل الرغم من مرور أكتر من عقدين عىل نشأة المفهوم إال أن العلماء لم يتفقوا عىل           
ي تهدد أمن األفراد 

، فهناك وجهة نظر ضيقة تركز عىل التهديدات الئر ي
تعريف موحد لألمن اإلنسان 

 توسع من نطاق وتكون ذات طبيعة عنيفة مثل انتهاكات حقوق اإلنسان. أما وجهة النظر الثانية فهي 
كز عىل التهديدات التقليدية إىل جانب التهديدات  ، فتر ي

ي يتعرض لها األمن اإلنسان 
التهديدات الئر

ية لألمم المتحدة عام  هذا االتجاه فوضع سبعة  1994البيئية والتنموية. وقد تبئ  تقرير التنمية البشر
 14. أبعاد لمفهوم األمن اإلنسان

ي          
 هو حالة شعوریة یصل إلیها اإلنسان بتحرره من الخوف من جمیع أشكال إذن األمن اإلنسان 

ي األخت  إىل الوصول 
 
ي تتطلبها استمراریة الحیاة. وكل هذا یصل بنا ف

التهدیدات، والتحرر من الحاجة الئر
 باإلنسان للعیش بمستوى من الكرامة والرفاه. 

ي عىل أن جوه        
ره الفرد، إذ يعئ  بالتخلص من كافة ما يهدد أمن يمكننا تعريف مفهوم األمن اإلنسان 

كت   عىل اإلصالح المؤسىسي وذلك بإصالح 
األفراد السياسي واالقتصادي واالجتماعي من خالل التر

المؤسسات األمنية القائمة، وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة عىل المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية 
ائم من تعهدات دولية تهدف إىل تحقيق أمن األفراد، وهو ما ال يمكن مع البحث عن سبل تنفيذ ما هو ق
 15تحقيقه بمعزل عن أمن الدول". 

ي سبعة        
 
ي ف

ولقد حدد برنامج األمم المتحدة للتنمية "خارطة مضامنية" حول محتوى األمن اإلنسان 
:  16مكونات ي

 
 تتمثل ف

اعات والحروب والرصاعات وكذا تمكي    األمن الشخصي  - ي تأمي   الحماية لألفراد من الت  
الذي يعئ 

ي ظل 
 
اإلنسان من تحقيق خصوصياته العقيدية واللغوية والثقافية، وكذلك تمكينه من تحقيق طموحه ف

ي التوزي    ع . 
 
ي الفرص والعدالة ف

 
 17نظام مجتمعي قائم عىل التساوي ف

ي  -
 
ي جميع األوقات بفرص الحصول من الناحيتي   المادية والذي يتحقق بتماألمن الغذاب

 
تع البشر ف

ي حاجياته.  واالقتصادية عىل أغذية كافية وسليمة تلئر
18 

ي التداوي. األمن الصحي  -
 
ي بيئة تؤمنه من األمراض وتوفر له الحق ف

 
 من خالل تمكي   اإلنسان من العيش ف

ي  -
ي اتخاذ سياسة بيئية لحماية الطب األمن البيئ 

 يعة والبشر من األخطار البيئية. ويقتص 

ي ظل نظام ديمقراطي  األمن السياسي  -
 
ي تمكي   المواطني   من حقوقهم المدنية والسياسية ف

ويعئ 
 .  تشاركي

ي  األمن االقتصادي -
 
ي نظرا لما لعامل االقتصاد من أهمية وتداخل ف

وهو من أهم دعامات األمن اإلنسان 
 شئر مجاالت الحياة. 
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ي خلق توازن فعىلي بي   الخصوصية الثقافية واللغوية والدينية والعرقية ا األمن المجتمعي  -
لذي يعئ 

ي من خالل 
 
ي بناء مجتمع تعددي وعادل، كما يشمل األمن الثقاف

 
ورة بناء اإلندماج القومي للمواطني   ف

وض 
 . ي والحضاري عىل المستوى العالمي

 
  19الحفاظ عىل الهوية القومية وتأمي   الحوار الثقاف

: التنمية المستدامة ب قة المواطنة البيئية.  عال2 ي
 
ي تحقيق األمن اإلنساب

 
 ودورها ف

ي لإلنسانية، فيما            ترتكز المواطنة البيئية عىل جملة من القيم والعادات والتقاليد والموروث الشعئر
واألنظمة المعنية يخص تنظيم العالقة مع النظم البيئية ومقوماتها األساسية، وكذلك القرارات والقواعد 

، إىل جانب  ي والدوىلي
بحماية البيئة وتنميتها وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة عىل الصعيدين الوطئ 

ية، وتتمثل  ي الحقول المختلفة لنشاطات المجتمعات البشر
 
الحصيلة المعرفية والعلمية لإلنسانية ف

ي الدفاع عن المصالح اإلنسانية بما فيها 
 
ة ف ورات وجود مناخ  منطلقاتها المباشر ي وض 

تحقيق األمن اإلنسان 
وط الحياة اآلمنة والعيش الكريم الخاىلي من المخاطر، والتأكيد عىل  ي مالئم تتوافر فيه مقومات وشر

بيئ 
ي 
 
ي السيادة وحقوق المجتمعات المحلية والسكان األصليي   واألجيال المقبلة ف

 
المصالح الوطنية العليا ف
ات ب   20يئات بلدانها الطبيعية. االنتفاع من موارد وخت 

ي وله ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة فإننا نلمس          
ي يعد احد أبعاد األمن اإلنسان 

وبما أن األمن البيئ 
ان هناك حلقة تكاملية وترابط وثيق بي   هذه العناض الثالثة، ومن هذا المنطلق يمكن ان نستنتج أهم 

ي تتج
: العناض األساسية بينها والئر ي

 
 ىل ف

ة للوصول اىل رفاهية  .1 المواطنة البيئية هي النظر إىل ما هو أبعد من المصالح الشخصية والمباشر
ي اعتبارها 

 
، من خالل توجيه الحفاظ عىل حقوق األجيال القادمةالمجتمع األوسع نطاقا، واضعة ف

ي تحقيق مجتمع عادل وهي 
 
ي المسؤول اتجاه البيئة والمساهمة ف

 بهذا المفهوم الناس بالسلوك البيئ 
 عىل حد سواء.  االستدامة اإليكولوجية والعدالة البيئيةتهدف اىل توفت  السبل لتعزيز 

ي عىل أسس المنهج الواقعي  .2
ي تحدد نهجها الفكري المؤسس والمبئ 

للمواطنة البيئية أهدافها الئر
ي تنمية الوعي والثقافة البيئية وتعميالمصلحة اإلنسانيةلمفهوم 

 
ي ق ، ويمكن حرصها ف

 
السلوك األخالف

ي الرشيد والعالقة السليمة مع النظم البيئية،  والمسؤولية الذاتية للفرد
ي تفعيل السلوك البيئ 

 
والمجتمع ف

ي وترشيد عمليات االستفادة من مواردها الطبيعية، 
فيما يخص التخطيط  وعقلنة القرار السياسي البيئ 

ي المجاالت التنموية واالقتصادية، وا
 
ي ف اتيحر ية، وتعزيز واقع االستر وعات الحرص  لصناعية والمشر

؛  ي
، وإقرار حقوق  والمشاركة االجتماعيةالشفافية البيئية وديمقراطية القرار البيئ  ي

ي صناعة القرار البيئ 
 
ف

ات البيئية،  مبدأ العدالة االجتماعيةالمجتمعات المحلية البيئية وتكريس  ي االستفادة من الموارد والخت 
 
ف

كة، وأن الحفاظ عىل الموارد الطبيعية وصون سالمة كوكب والتأكيد عىل أن ح ماية البيئة مسؤولية مشتر
ي توافرها من أجل 

ورة موضوعية ينبع  ، وتعميق اتجاهات العمل الهادف لوضع القواعد البقاءاألرض ض 
ي إح

 
ي تتسبب ف

، الكفيلة باستبعاد المخاطر الئر ي والدوىلي
داث واألنظمة القانونية عىل المستويي   الوطئ 

ي 
 
ية،  توازن البيئة العالميةالخلل العميق ف ي تهدد وجود وبقاء التجمعات البشر

وتشكيل بؤر الخطر الئر
ي والعالمي قادرة عىل تشكيل قوة ضغط حقيقية لردع 

وإيجاد حركة بيئية فاعلة عىل المستوى الوطئ 
ي وجود حاالت التد

 
ي تسهم ف

، مختلف أشكال النشاطات والسياسات والتجاوزات الئر ي
هور والتدمت  البيئ 

ي االستفادة من 
 
وانتهاك حقوق اإلنسان البيئية ومصادرة حقوق المجتمعات المحلية والسكان األصليي   ف

 21 الموارد البيئية لبلدانهم. 
ارتبط مفهوم المواطنة البيئية بمفهوم التنمية المستدامة انطالقا من أن الوصول اىل المجتمعات  .3

ي 
 
مواقف البشر اتجاه البيئة، وهو ما تسع اىل تحقيقه "نظرية المواطنة  المستدامة يتطلب تحوال ف

 22المستدامة". 
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كت   عىل أهمية االهتمام  .4
ي التر

 
بحسن إن عالقة المواطنة البيئية بالتنمية المستدامة تتجىل ف

، وعليه أصبح اإلهتمام استغالل الموارد وعدم االشاف والتبذير وعدم إهمال حق األجيال القادمة
ي كافة أفراد المجتمع كونها مطلب أساسي لدعم المجتمع وحماية 

 
بالمواطنة البيئية والعمل عىل غرسها ف

ام بتوافق المنتج الذي تقدمه المؤسسة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث  البيئة سواء من حيث االلتر 
 المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة. 

ي لإلنسانية، فيما المواطنة البيئية  .5 تركز عىل جملة من القيم والعادات والتقاليد والموروث الشعئر
يخص تنظيم العالقة مع النظم البيئية ومقوماتها األساسية، وكذلك القرارات والقواعد واألنظمة المعنية 

، إىل ي والدوىلي
جانب  بحماية البيئة وتنميتها وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة عىل الصعيدين الوطئ 

ية، وتتمثل  ي الحقول المختلفة لنشاطات المجتمعات البشر
 
الحصيلة المعرفية والعلمية لإلنسانية ف

ي الدفاع عن 
 
ة ف ي مالئم تتوافر فيه  المصالح اإلنسانيةمنطلقاتها المباشر

ورات وجود مناخ بيئ  وض 
وط   المصالح الوطنية ، والتأكيد عىلالحياة اآلمنة والعيش الكريم الخالي من المخاطرمقومات وشر

ي االنتفاع من موارد 
 
ي السيادة وحقوق المجتمعات المحلية والسكان األصليي   واألجيال المقبلة ف

 
العليا ف

ات بيئات بلدانها الطبيعية.               وخت 
 خاتمة: 

ي يركز عىل كيفية إصالح المؤسسات القائمة والمعنية بتحقيق أمن          
األفراد إن مفهوم األمن اإلنسان 

ي 
أو إنشاء مؤسسات جديدة كفيلة بهذا األمر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مفهوم األمن اإلنسان 

كت   عىل وضع مجموعة جديدة من القواعد القانونية الكفيلة بالتعامل مع مصادر تهديد األمن 
تجاوز التر

امات المنصوص عليها، وكذا  كت   عىل سبل تنفيذ االلتر 
ي إىل التر

ي  اإلنسان 
محاولة التصدي للتهديدات الئر

ي من بينها 
ي والئر

، مما جعل يتعرض لها األمن اإلنسان  ي ي واالعتداء عىل التنوع البيولوجر
ظاهرة التلوث البيئ 

ي خطر كبت  حيث أضح يشكل تهديدا حقيقيا عىل األمن الصحي 
 
ي ف

، مما يستلزم عىل   األمن البيئ  العالمي
ور مع حفظ الحقوق البيئية باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان، وهذا لن اإلدارة البيئية األخذ بزمام األم

م به األفراد حئر يحموا أنفسهم أوال، ويوفروا لها  يتأنر دون تجسيد المواطنة البيئية كقيمة وسلوك يلتر 
 األمن بمختلف مضامينه ثانيا، ويضمنوا حقوق األجيال القادمة ثالثا. 

 الهوامش: 

ات قياس مدى تحقيق المواطنة البيئية"،  1 ، "مؤشر ، 2، ع. 3، المجلد مجلة العلوم االجتماعيةأسماء عىلي أب حسي  
 38، ص. 2006

مجلة الدراسات ري  هام رفعت عبد العال، "المواطنة البيئية كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس بجامعة عي   شمس"،  2
بوية والنفسية   142، ص. 2017، يناير 1، ع. 11، مجلدالب 

3 http://www.startimes.com/?t=24015562  04:35 :تم تصفح الموقع يوم: 2019/09/09 عىل الساعة 

4   ، ي ي المجتمع النامي أحمد عبد الفتاح ناجر
 
(، ص.  2013)اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  التنمية المستدامة ف

62 
5Bachir Bouchekima et al, "Opportunités et challenges de la promotion des  

énergies renouvelables en Algérie" Annales des Sciences et technologie, Volume 
5, Numéro 1, Ouargla, Algérie, P 56. 

6 https://www.seo-ar.net/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9% تم 

  10:17عىل الساعة:  16/09/2019تصفح الموقع يوم 

ي تحقيق مزايا تنافسية لل  7
 
ي لطيفة، "دور اإلدارة البيئية ف

مذكرة "، EN.I.CA.BISKRAمؤسسة الصناعية: دراسة حالة برن 
 21، ص. 2006/2007، علوم اقتصادية، جامعة محمد خيرص  بسكرة )الجزائر(، ماجستب  

 فلسفها وأسالیب تخطيطها وأدوات قياسها )االردن:  : عثمان محمد غنیم وماجدة أحمد أبوزنط، التنمیة المستدامة 8
39(، ص. 2006دار صفاء،   

http://www.startimes.com/?t=24015562تم
http://www.startimes.com/?t=24015562تم
https://www.seo-ar.net/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%25
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)األردن: دار األھلیة للنشر  1ط. مخاطر العولمة عىل التنمیة المستدامة،   :،العالم لیس للبیعباتر محمد عىلي وردم 9
 189(، ص. 2003والتوزی    ع، 

 189المرجع نفسه، ص.  10
ي  11

 
ي الجزائر"، مداخلة ألقيت ف

 
ي كربوسة،"الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة ف

 دولي عمران 
"واقع وآفاق : ملتف 

ي الجزائر"، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لخرص  )باتنة(، 
 
 3،4، ص. 2007ديسمتر  4/5التنمية المستدامة ف

12   ، بية والتعليمعبد القادر الشيخىلي يعات والقانون واإلدارة والب  ي ضوء التشر
 
،  حماية البيئة ف ي )لبنان: منشورات الحلئر

ي ائص التنمية المستدامة أنظر: عطية خليل عطية، . وللتعرف عىل خص36(، ص. 2009 ي الوطن العرب 
 
بية والتنمية ف  الب 

 Alliance Coopérative Internationale, "Les coopératives et les ، و184(، ص. 2011)األردن: دار غيداء، 
objectifs du 
développement durable" Organisation internationale de travail, Genève, Suisse, 

2014, P 2 
13   : ي

 
، ف ي

 مفهوم األمن اإلنسان 
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%  :تم تصفح الموقع يوم

  52: 11عىل الساعة  28/10/2015
14   : ي

 
، ف ي

 األمن اإلنسان 
encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A3%-https://politicalتصفح الموقع يوم:  تم

 11:56عىل الساعة  28/10/2020
15   : ي

 
ين"، ف ي القرن الواحد والعشر

 
ي وتحديات اإلصالح ف

 خديجة عرفة، "مفهوم وقضايا األمن اإلنسان 
http://www.emasc.com/content.asp?ContentId=2630  :عىل  29/10/2020تم تصفح الموقع يوم

 10:26الساعة: 
، تخصص إد  16 "، مذكرة ماجستت  ي

ي تفعيل مضامي   األمن اإلنسان 
 
ري صفية، "دور المنظمات الدولية غت  الحكومية ف

 45،ص. 2011/2012االدارة الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لخرص  باتنة، 
ي وسيادة الدول، إلياس أبو جودة،  17 وت: مجد المؤسسة الجامعية للن 1ط. األمن البشر ، )بت   53(، ص. 2008شر
)بنغوين  2ترجمة: مركز الخليج لألبحاث، ط. قاموس بنغوين للعالقات الدولية، غراهام إيفانز وجيفري نوينهام،   18

 ،  25(، ص. 2008للنشر
 59-57إلياس أبو جودة، مرجع سابق، ص ص.   19
20www.alanbatnews.net/post.php?id=205513//https:   :عىل  29/10/2020تم تصفح الموقع يوم

 12:27الساعة: 
 المرجع نفسه  21
22https://www.alanbatnews.net/post.php?id=205513    :عىل  29/10/2020تم تصفح الموقع يوم

 12:35الساعة: 

 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%25
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A3%25تم
http://www.emasc.com/content.asp?ContentId=2630
https://www.alanbatnews.net/post.php?id=205513
https://www.alanbatnews.net/post.php?id=205513
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 دور التكنولوجيا في حماية الحق في الخصوصية بما يتوافق ومبادئ

 حقوق اإلنسان

 

The role of Technology in protechting the Right to Privacy in 

accordance with the principals of Human Rights 

ي   أ.د سمير شعبان                                                           د. بهلول سمي
ستاذ ألتعليم ألعالي                    

 
ستاذة محاضرة                                                                                            أ

 
 -ب–أ

          2جامعة محمد لمين دباغين سطيف                                                                                                1جامعة ألحاج لخضر باتنة      

 
 ملخص: 

نوروصىعىعقبىعىع ان   ن ح
 
ناي  انوريفني ح

 
أدنننسىعىعمن خنل هنه انورقة انورثية ان بنا  دنر ةنورنولقرقا  ني

ناييعنوريج الت،نوأل رنور ين ح
 
نتني ن ونتش ةنوسن ي هنوالنير ح

نانطقةنوريج هنورنقن  تطقةن فهقمنه ونوأللير
ن ح
 
نورنولقرقا  ن   نأدنل نتن رسىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعلقوتن شىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع  ن صىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع ةنته   نر يفني ح

 
أبىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعنظن فرين ل رننورليرني

نوننه دنا  ننوأل رورنورشىعىعىعوصىعىعىع ان عنبىعىعىع ح
 
 وبانوكتشىعىعىع  نوروصىعىعىعقبىعىعىع انري نتق ران خن سىعىعىع ت نتقل ان سىعىعىع ه ني

نه انوالننه ك تن  ن   نه .ن ح ن تتنعن رتون 
Abstract  

Through this research paper, we seek to clarify the role of technology in protecting the 

right to privacy after the concept of the latter has evolved with the development of the 

technical field and the spread of the use of the Internet in all fields What has come to 

impose a review of technology after it had for years been a source of threat to the right to 

privacy because of the technical means it provides that contribute to the violation of 

individuals' personal lives with the difficulty of detecting and tracking the perpetrators of 

these violations and following them. 

 مقدمة: 

ن سمنأغ بنر هن ح
ن خنأه نوريقققنوريوفقرانرسنقةي ن ورنر نوروصقب ان  ني  ح

 
ورة  تنأدنوريفني

نوريف ظنلىلنا  تهنور  ر ن بنور ي نلىلنتوريسه ن ضي دنا ح
 
ي ينه ،نا ثنأدنورفررنأيلي نل دنرهنوريفني

و ه نر يفن ورشوص ان أرسوةان ل   تهنورشوص ان ور  ت  ا،ن يق سن  ىنر يقروط انور  ران ي ىنواير
نوروصقب ان  ضعنورضي ن تنورق نقن انور ز انريي ينه .ن ح

 
ني

نأبنظنوريف نن  عنتطقةنور  ر ن تزو  نوسن ي هنورنولقرقا  ، ح
نوروصقب ان خنوريج التنورنر ح

 
ي

نوروصقب انري ن ح
 
تأثرتناه ونوالسن ي ه،نا ثنأبثيتنورن    تنورر ي ان ص ةنته   ن وضظنر يفني

ن س ءنن نتن خنسهقرانورقبقهنر ي  ق  تن ورن  ن تنورشوص انرأل رورن ب رن بح  فرضهنوسن ي هنوالنير
نوريس سن يققق ن خنشأنه  ن طريقا ن وسنغ ره  نه وننوسن ي ره  ن النأد وةناه ، ن وإلض  وأل رورن اري ته 

ناي  انوريفن ح
 
ن ق   هنا نث ن  ج ا  نيسيظن  سنو ومنورنولقرقا  ني ح

 
نر نولقرقا  ن يي ني ح ورج نبنورس ن 

ن نوروصقب ان ي نينقو فن  ث رئناقققنوإلنس دن هقن  ن ض ل نأ  من ش  ر انةتيس ان ف ره : ح
 
كيف ي

ي حماية الح
 
ي الخصوصية بما يتوافق ومبادئ حقوق اإلنسان؟تساهم التكنولوجيا ف

 
نق ف

نتل  رل ه نضيخنث ثان ي  ةنأس س ان ح
نورقة انورثية انورنر نه ا ح

 
ه ون  نسلي  هنوإلا  انل  هني

:ن نل رن بح
 المحور األول: ضبط مفاهيم الدراسة. 

ي الخصوصية. 
 
: منهجية توظيف التكنولوجيا لحماية الحق ف ي

 
 المحور الثاب
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ي الخصوصية من المخاطر التكنولوجية.  المحور الثالث: 
 
  الحماية القانونية للحق ف

 المحور األول: 
 ضبط مفاهيم الدراسة: 

ن نوروصقب انيسنقابنضثطنوإلط ةنوريف ه مح ح
 
ناي  انوريفني ح

 
 دنوري  ثنلخنر ةنورنولقرقا  ني

ن ي الخصوصيةرك ن خن صط حح
 
ن ورني   نورقوضظننالتكنولوجيا نالحق ف  ذركنرتسه  نةبطنوريفهق ير 

تبنلىلنولني ره ن و س عن ج هنوسنو و ه .ن نوروصقب ان   نيير ح
 
ناي  انوريفني ح

 
نر  ةنورنولقرقا  ني

ن نوروصقب ا ح
 
ني نوريف نورييقةن فهقم نه و ن خنل ه نسننل  ه ن إنل  ن فهقمن)أوال(  ل  ه نث    خ

ن)ثانيا(. ورنولقرقا  ن
ي الخصوصية-أوال

 
ن   ه وتن: الحق ف نتوف ه  ح

نورنر نوألس س ا نوريققق ن خ نوروصقب ا ت ني 
ن ح
 
ني نوريف ن ي ّر  نورقطل ا، نورققونير  ن تيييه  نور س تير ناه   

ن ت ير نور  ر ا نوإلنس د ناققق   قوثيف
ورة إتاحة المجال لألفراد للنمو المستقل والتفاعل والحرية وهو مجال وروصقب ان أنهن اض ض  "افير

، متحررا من تدخل الدولة والتدخل المفرط غير المطلوب من خاص يتفاعل أو ال يتفا عل مع الغير
 األفراد الدخالء". 

ن) نورة  لا ن خنوالتف   انوأل ة ب انريقققنوإلنس دنرسلان08  ش  نوري رن نن1950( نورنأطير   و ا
نوروصقب ان ي نينقو فن  ث رئناقققنوإلنس د،نا ثننصتنوري رننأنه:ن ح

 
نر يفني ح

نورق نقن 
ام حياته الخاصة والعائلية، ومسكنه ومراسالته. لكل إ-1" ي احير

 
 نسان الحق ف

ي -2
 
ورة ف ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إال وفقا للقانون وبما تمليه الض 
مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي وسالمة الجمهور أو الرخاء االقتصادي للمجتمع أو حفظ 

 ريمة، أو حماية الصحة العامة واآلداب أو حماية حقوق اآلخرين". النظام العام ومنع الج
ومنوري  ننورو بان وريسوخن وريروس تنرك ن ررنيقا نلىلن     نأين رنؤك ن  ركنلىلنض  ةننواير

نور  را.ن ح
ن قوطن  نوالتف   انوأل ة ب انريقققنوإلنس د،نر دنأينتفر اناير  ح

 
ن(1) خنور  هنوألطرو ني

نلر ن فهقمن ن ط ةنورق نقدنور  بح ح
 
ي الخصوصية"  ي

 
ن خنورنطقةن ل ن  و انولني ران"الحق ف وركةير

نه ونوإلط ةنت نت ريفهن  رققه:ن ح
 
ن اي ينهن يقابن   ه وتن  قوثيفناي  اناقققنوإلنس دن ي

« Privacy is a fundamantalhuman right enshrined in nemurous international 
HumanRights instruments. It is central to the protection of humandignity and 
forms the basis of any democratic society. It also supports and reinforces other 

)2(». rights, such as freedom of expressionn information, and association 
نوروصقب انونط ح

 
،نا ثنةكزتنبوقدناقققن ليق  ن ق نتطقةنوريفني نأس سيير     ن خن لهجير 

نلصقب ان ح
 
ني ح

نوروصقب ان ذركن  رق ق نض نأينت ل نت سف  ح
 
نر يفني ح والنس دنلىلنورث  نورس ن 

نتضيلتن  ضنورصوقدنوإل   ي ان وريي  ان   ون  ج ا  ن ناير  ح
 
ورشوصنأ نأرستهنأ ناينهنأ ن روس ته،ني

ومن نواير ح
 
ا  تهنورشوص ان ا  تهنوألرسيان بينهن  روس ته،نأ نا ثنأك تنلىلنأدنرك نشوصنوريفني

و ه .ن و ن ورو نهنأ نس  نهنورشوص انأ نسي نهن واير نوإللير ح
 
نأش ةن   قسنأكسفقةرنن(3)وريفني ناير  ح

 
ي

نوروصقب انأنهنن«Oxford Constitutional Law»ر ق نقدنور سنقةين ح
 
نت ريفهنر يفني ح

 
"وبالنظر ي

ي 
 
ي واضح، جامع ومانع قابل للتطبيق عىل المستوى الدولي للحق ف

 
لعدم وجود مفهوم نظري أو قانوب

الخصوصية، فإنه من الواجب عىل األفراد، المؤسسات والدول العمل عىل وضع مبدأ مفاهيمي موحد 
ي الخصوصية بما يتوافق والتوجهات الفقهية، خاصة وأنه لم يظهر لحد اآلن

 
إجماع علمي  للحق ف

ي الخصوصية، خاصة مع حقيقة وجود 
 
أكاديمي حول إمكانية تحديد مفهوم واحد متفق عليه للحق ف

 (4)اختالفات قومية فيما يتعلق بالتقاليد واألعراف القانونية، السياسية والثقافية" 
 (National differences as regards legal traditions together with political and 

cultural pluralismmakesuch an endeavourdifficult).  
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نوروصقب ان أنهن ح
 
حق من حقوق اإلنسان يمنح للفرد  بل ًءنلىلن  نسنفن يولل نت ريفنوريفني

ي دون أي تدخل من الدولة أو األفراد ودون أي مساس 
 
ي إطار قانوب

 
صالحية ممارسة حياته الشخصية ف
ام حياته الخاصة والعائلية بحرياته أو بحرمة حياته أو عالقته  ي احير

 
مع عائلته، كما يمنحه الحق ف

وعالقاته بغض النظر عن صفتها وحرمة معتقداته وممارساته، مع ضمان الدولة لحماية هذا الحق 
 ومعاقبة القانون عىل كل من يعتدي عليه من قريب أو بعيد". 

ن : (Technology)التكنولوجيا -ثانيا نورنولقرقا   ن فهقم ن ورينطقةنن  ني  نوريرنا نوريف ه   خ
ن  لن  نتوصصن  ج هن يثنل ن نره  نولن فتن ت  رتنورن  ةيفنوريقضقلا ح

ن ورنر ننرسي ا، اقتير
ن  اثن خناها،ن تطقةنلل ضه ن  ج الته ن خناهانألرى.ن

ن ن بنسلا نورنولقرقا   نن1770 ي قرنظهقةن صط ظ ن هقن صط ظن ركبن خنازتير  نأري ن  ، ح
 
ي

Techno ن ح
نت ن  ح

نور غانوريقن ن ا ورنر ح
 
ن قص ناه ننLogie ل يان"الصناعة اليدوية" أ نن"الفن" ي ح

 ورنر
ن إدن صط ظن "العلم" أو "النظرية" ن Technologieتكنولوجيا  ب رن بح ح

"علم صناعة المعرفة   ن 
 " ي

ي فنون الصناعة أو العلم التطبيقر
 
نور غانور رب ان  نت نت رينه نالنظامية ف ح

 
 ريسنر يه ن ق   نأب  ني

 (5)."تكنولوجيا"انسخنرفيه نار   ن
ي استخدام   خنورل ا انورفقه انهل دن خن  ر نورنولقرقا  ن أنه ن

 
ي وطريقة للتفكير ف

 
"جهد إنساب

ي اك
 
ي مجال معير  وتطبيقها ف

 
ية المتاحة ف ات والعناض البشر تشاف المعلومات والمهارات والخي 

 وسائل تكنولوجية لحل مشكالت اإلنسان وإشباع حاجاته وزيادة قدراته". 
ن هل دنأ ض ن خن  ر ه ن  رققه:ن

« Technology are atitiesproduced by a problemsolving process that changes 
and transforms the world sothatis matches apreconceivedidea, Or design to 

)6(». generate a desiredartificialfunction 
 : ي
 
 المحور الثاب

ي الخصوصية 
 
 : منهجية توظيف التكنولوجيا لحماية الحق ف

ن ح
 
لىلنولنث ةنأدنر نولقرقا  نا يخن ج  نه ن خناهان ش  ن س  اناي  انن ا ان    رانر يفني
ونالننه دنه ونوريفن ورن  ينل  ه،ن إنل نسلي  هن خنل هن وروصقب ا،ن  خناهانألرىنته   ونكنير
نوروصقب ان خنل هنتقضي ح

 
ظنه ونورييقةنورق ق نلىلن لهج انتطنيفنورنولقرقا  نريي  انوريفني

ن نوروصقب ا ح
 
ني نوريف نريي  ا نورنولقرقا   نتقظ ف ةوت ن)أوال(  ي  ح

 
ني نوريف ناي  ا ن ج ه نث    خ

ن نور  ر نورر مح ح
 
ن)ثانيا(. وروصقب اني

ي الخصوصية. -أوال
 
ي حماية الحق ف

 
رات توظيف التكنولوجيا ف  مي 

ن نوري  ق  تن والتص هن ولني رنوسن ي ره  نتولقرقا   ح
نورة  تنر   ر ننيقنتنن  نل  ان دنورنقاه ح

 
ي

 ج التنوري  نن رينلىلنور  ه،نوريؤسس تن وأل رورنور ي نلىلنتقظ فنه انورنولقرقا  ن ي نينقو فن
و  نيق  ن نترتنه نورنولقرقا  نتير  ح

ناقق هن اري ته،ن لىلنولنث ةنأدنوريو طرنورنر   ص يانورفررن بي ن يمح
يسنقابنوسن ي هنتولقرقا  نن   نوآللرنبش  نأبنظن فرينض  ةنن قواهانوروطرنالفسنتقل  تهنأبنظ

نت    تهن ض  ةنن ح
 
نوروصقب انل بان     نأبنظنورفررن ق  وني ح

 
وري  ق  تن والتص هنريي  انوريفني

نورفررن ن  رينلصقب ا ن   نلله  تثا نوريير نوري    ت ن  ون ف نورشوص ا ن ب  ن ته ن   ق  ته تقثيف
نرو با.نر يو طرنوإلركير ن انل ريرو ثان ورنجسسن وريس سن ي ط  تهنو

نا هنت رينورفررنالسن ي هن ح
 
نوروصقب اني ح

 
ةوتنولني رنورنولقرقا  نريي  انوريفني  تيهرن ي 

ا  ن تهنورشوص انوالركير ن انر دن ذدن لهن بطريقانل ةاانلخننط قن ةورتهن بش  ن  رضهنر وطرنأ ن
:ن ح
 
ةوتني ن   دنلطرن ييوخناضنه انوريي  نانر

  :نت ثبتنورنطقةنوره ت نور ينيشه انور  ر ناق قانأدنأه نأ زيادة وتوسع استعمال شبكة االنير
نورن    تن وري    تنوإلركير ن انت ني نانسثان ئان  ريئانلىلنوسن ي هن ح

 
ورنقل  تنوريني ياني
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ن ج هن فنوحنوإلسن ي هنرجييعنوأل رورن غضنورليرنلخنبف ته ن نتنهح نتن ركقدنوإلنير وإلنير
ن رون ن يلع نال نوسنو و ه  ن إد نالسنغ هن  سنوي ته  نيس قد نور يخ ن وري ن يخ نورينطف ير  ج

نتن وريسنف  يخن له ،ن ذركنركقدن نشثوانوالنير نر دنل  ن سنو مح
دنأثرونانر نتير ح

والتص التنورنر
ن يوقمن أينا  رناغرو  ا،ن ن  ن ج  نوسنغ هنوري  ق  تن والتص التنغير نتنل رمح ت  فنوالنير

تث رهنوري ط  تن وري  ق  تنورشوص انورو باننو نص ر انأ نس  س ا،ن ي ثن  ي نوأل رورنلىل
ن خنوألا  دنينص ر ن نكةير ح

 
ن لقوتنل   ننرول  ان ل ةا ا،ن ي اه ن تيوي ه نرجه تن ون فان لي 

أدنتوقدنه انورجه تن جهقرانأ نريسنره ن ي ن  ر  ن للقودن وضظ،ن هقنوأل رنور ين طرحن
نورن  ن تن وري  ق  تنو نوسنو وم ن س ءن نلطقةن نالنتق رنوريي  انواني ه نر ه ح

 
ني نر فرر رو با

نوروصقب ا.ن ح
 
ن فق نورفررناقهني  (7)ورق نقن انر ن  ن تنورشوص ا،ن ب رن بح

  :ونية ي المعامالت اإللكير
 
نوريقوضيعن تشعب جهات التحكم ف ن خ نوروصقب ا ح

 
نوريفني   ني 

ن هقنوأل رنور ين ج  ن خنور ي ن ح
نوإلركير ن  نور  ر نورر مح ح

 
نني لىلن ضعن  نقدنوريس سان ورينيير 

نغ  ان ح
 
نأ روني وت ج ان  تيانريي  انافنوأل رورن    ونلخنور  ر نورر مح  سنق نرنوريسن  ضعنوسير

ن ح
 
ني نوريف نلىل نواللن وءوت ن ون ف نلىل ن وس ا نة   ا ن ضع نب ا ا نر   را ن يلظ ورسهقرا

نوريسني  ن النأدنه ونوأل رنريسن  وتنورسهقران  ي نين  فن يي  انورصقةن ثان خنوروصقب ا،
نيسمن نأ ن   ي الخصوصية المعلوماتيةوروصقب ا،

 
ن   ر ننبالحق ف ن ن ث رسر نذوتنب ا ركقنه 

ن خنوالسني ران ن  ني  ح
نوري  رن ورنر نتنور  نل ه ا نوالنير نش سعنيرتثطنبشثوا ح

وض  نو ير ح
وركير ن 

ن نتن رو ننه ن ضي دنأ  نه ن رسينه ،نوأل رنور ين خنشأنهنل فنضوعنريي  رانورس طرننلىلنوالنير
ه ،ن هقن  نيقسعن ن ركزيانأسي ءنورلط   تن لل  يخنوريقو عن غير ح

 
نورني  ني ح

 
 خنل هنورص وباني

نوروصقب ان يج  ن خنورص بناي  انه انوريقققن خنأين ح
 
وقناقققنوأل رورني  خنروترننولير
ن قصقرن.ن  (8)وننه ك تن قصقرننأ نغير

. -ثانيا ي العالم الرقمي
 
ي الخصوصية ف

 
 مجال حماية الحق ف

نر   هن ور ينتقسعن ج رهن نط قن نوروصقب انهقن خنوالهني   تنورة انا ح
 
نوريفني  دناي  ا

نور  ر نت ير ن نور  ر ،نا ثنأدنأغ بنرس تير ح
 
 ي ةسنهن   س عن ج هنوسن ي هنورنولقرقا  تنوري يةاني

نورنينعن وصقبينه ن ت ي نلىلنضي دناي  انا  ته نورو با،ن تجري نل ن  ن خن ح
 
شأنهن يفنوأل رورني

:ن ح
 
نورجزوتريانلىلنسب  نورية هني نور س تير ح

 
ن(9)وريس سناه ونوريف،ن ييهرنه ونوأل رني

 ن  خن  ناه نر غير
ومنور زمنر يقققنوري ير نا  رنوإلاير ح

 
 لظنوأل رورنافن ي ةساناري ته ني

نوري  ننورو بان اي  انوألرسن.ن نورشر ن سير ح
 
 ايله ،ناقه ني

 وإلنس دن أ لهن س  نهن خنل نولن وءن  رينأ ن  لقي.نتيي  نور  ران سؤ ر اناي  انكرو ان 
 ثانورق نقدنلىلناييعنوريو رف تنوريرتوثانض ناقققنوريقوطخن اري تهن لىلنل ن س سن    

 بس  نهنورث ن ان وري لويا.ن
نوروصقب ان   نو س عنولني رنتولقرقا  تنوإلل من والتص هنأبنظنهل دن ح

 
  عنتطقةنوريفني

ن ن ي ةسانا  ته نورو بان يريان وسنق ر ان خناها،ن بير  ح
 
نافنوأل رورني  ج الدنيني ي دن  ه،ن  ناير 

يقرنركقدنورنقاهنور ين رضنهنورنولقرقا  ن ور ينأبنظن يلظنوريريانرإلط عنلىلنشؤ دنوأل رورنر دن 
نتن ورن    تنوالركير ن ان فنقاان ب ثانوريرو ثان ورني  ن يه ،ن هقنوأل رنور ينأبنظن ضعن والنير
ن خنورشيان     يان ون فنورجروت نوإلركير ن ان نوري نوألرن  نرنق ير ور  ران  ؤسس تهنأ  منتي ينورسمح

نوروصقب ان اي ينه،نل نذركن خنل ه ح
 
ن:ن ي ن ضيخنوريف ظنلىلنوريفني

 ن ح
 
نافنور  راني ن بير  نوروصقب ان خناها، ح

 
نافنوأل رورني ور ي نلىلنل فن ج هنر نق يفناير 

لىلنه انوروصقب ان ي نيتل سبن ض  ةننتلي  نوري  ننوالاني ل ا،نركقدنه ونوريث أنالننوإلط ع
نورن  ن تن نه ا نوسنو وم نا را ح

 
ن الني نرأل رور، نورو با نورن رينر ي  ن ن ع ن فهق ه ح

 
ين  ةيني

نوروصقب ا.ن ح
 
ومن ب  نانا  ننورفررن اقهني ن عن ث رئنواير

 
  وري  ق  تنورشوص انألغروينتتل ي
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 نل منوركشفنلخنأين  ط  تنأ نا  ن تنتن  فن وصقبينهنور ي نلىل ح
 
نافنورفررني نل فنتقوزدناير 

نوركشفنلخنه انوروصقب انر ض  ةننأ نر ف ت نن خناهانألرى،ن هقن ح
 
 خناها،ن عنوريص ياني

نه ان نلخ نوالةوري ن وركشف نوروصقب ا ح
 
ني نوريف نت  ةيناير  نأي ن اقر نل م نلله تب نيير   

ن النأدنورفورننوألن نوري  ق انوروصقب ا، س س انتوصن سأرانتف رينأينواني هنالسنغ هنه ا
نأغروينته رنار انورفررن ت رينا  تهنورشوص انر وطرن والننه د.ن ح

 
 (10)وريوشق نلله ن ةور  ني

 نوري  ق  ت نرنلقد ن نيلا نأسسن وضيا ن    رجانن(11)ور ي نلىلن ضع نرجيع نآر ا نت ني  ح
 ورنر

ن ج هنورن  ن تنورشوص انورينص ان  ري  ننورو  ح
 
نل قتنآث ةون  ج ا انلريضاني ح

بانرأل رورن ورنر
 تلي  نت    تن      تنوأل رورن ركير ن  .ن

ناييعن ج التنوري  ن،ن ح
 
نوروصقب انلي نأثرني ح

 
 ليق  ن إدنوسن ي هنورنولقرقا  نأثرنلىلنوريفني

نوروصقب ان ور ينأبنظن ف ح
 
نوالننق هن بنلطقنن هيان خنلطقوتناي  انوريفني ح

 
رينورن    ن س ه ني

نتن ب وبان رينورر   انلىلنوننه دنلصقب انوأل رور.ن ن عنو س عنشثوانوالنير
 المحور الثالث: 

ي الخصوصية من المخاطر التكنولوجية
 
 : الحماية القانونية للحق ف

ن لي نسنفن ذكرن ن إدنو س عنوسن ي هنتولقرقا  تنوالل من والتص هن تزو  ن رينوالسن ي هنورر مح
نوروصقب انل بان   نظهقةن  نلىلنل ن ح

 
 ج التنوري  ننا  ن خنورص وبان رينورر   انلىلنوريفني

نتن ل ن  نين  فن نوسن ي هنوالنير ح
 
نتققمن خناهانلىلنافنوأل رورني ح

يسمن  روصقب انوري  ق  ت انورنر
نرق ل نناي  انتضيخن ي ح

نور  ران خنل هنني  ه نورق نقن   ةساناه ن   ناريان خناها،ن ض  ةننتق ير
ن رينة   انل   انلىلن ح

 
نوروصقب ا،نه ونر دن غف هنافنور  راني ح

 
نتن وريفني نوسن ي هنوالنير ح

 
وريفني

ن ي ةسه نوأل رورناف ظ نرس  نه ن س  انأ روره ،نأ  من ح
 ون فنورن    تن وري    تنوالركير ن انورنر

نوريف نريي  ا ن  نقن ا نأنييا نوسني وث ن تزو  تنض  ةن نظهرت نوريق قا ن خننه ا نوروصقب ا ح
 
ي

نوريو طرنورنولقرقا ا،ن هقن  نسلي  هنتقض يهن خنل هنه ونورييقة.ن
. -أوال  عىل المستوى الدولي

نأبثيتن ح
نوروصقب ان عنتزو  نوسن ي هنورنولقرقا  نوهني منأغ بنر هنور  ر نورنر ح

 
شغ نوريفني

تطقةنوسن ي هنورنولقرقا  ن سمن صقةننر ةيانروتيانر  ي نلىلنتطويرنأنيينه نورق نقن ان ي نيتل سبن ن
نوريصقب ان خنأينوننه ك تنتيسه،ن  خنأه نه انوألنييانورق نقن انن كر:ن ح

 
نرضي دناي  انوريفني

  :نمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ح
 
ني نوريف نريي  ا نورسث  ير  ن خ نوريلييا نه ا ت ني 

ن نس تن  ل نسلا نا ثنأنه  نوالننه ك تنوالركير ن ا، نض  ن قول نن بن1978وروصقب ا  ضع
ومنه انوريث رئن وةش ر ان خنأا ناي  انوروصقب ان نق نورن  ن ت،ن أ بتنألض ءه ن ض  ةننواير
نور  من نلىلنورقط لير  ن تطنف ن قط، ن  ألس سن  ألشو صنورطن  يير  نتن  ف ح

ن ورنر ناه ، وم  والرير 
ن  ز انا  نغير نوري  رجانآر  ،ن هح ثنأنه ن جررن ورو صن تن  فن  رن  ن تنوري  رجانآر  نأ نغير

 ةش روتن تقب  تن تتشيخنورنقايه تن وريث رئنورةي ن انوررتيس انريي  انوروصقب ان وريفن
ناي  انورن  ن تنورو با.ن ح

 
 (12)ي

  :رر  نين  فن  سنو ومنوريقسثانن1989تبلتنوأل  نوريني نن  و ان خنسلاننهيئة األمم المتحدة
نسلان ح

 
نلي  انت  يفنورن  ن تنورشوص ا،ن ي ح

 
ب ةتناي ينه نور   انرر  نتلي  نوسنو ومنأن1999ي

وري  رجانوآلر انر ن  ن تنورشوص ا،ن ينضيخنه ونور ر  ننفسنوريث رئنوريقرةننر ىن لييانورن   دن
ن  ز انركقنه نلث ةننلخنتقب  تن نأ ض ن ث رئنغير وال نص رين ورنلي ان رر  ن ج سنأ ة ب ،ن هح

ن ح
 
ي  اني نورتشر نورن واير نوريج سنر   هنوأللض ءنرنضيير  ح

 
نه ونوريج ه،نلي نأدنرجلاناقققنوإلنس دني

نوروصقب ان ح
 
نوأل  نوريني ننأ  تنور    ن خنورجهقرنريي  انوريفني ح

 
ني وال نص رين وإلاني عح

 (13) وريي  يانل  ه.ن
. -ثانيا ي

 (14)عىل المستوى الوطن 
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نن-ا ره نا هنأغ بنر هنور  ر -تأثرتنورجزوترن ح
 
  رةقةننوري  ق  ت ان زي رننوسن ي هنورنولقرقا  ني
عنورجزوترين نز النلل نض  ةننوريي  انورق نقن انر يفن اييعن ج التنوري  ن،نوأل رنور ين رينلىلنوريشر

نو ح
 
نوروصقب انور ي نلىلنت    ن  نقدنور قوب تنريقواهانورصقةنوري يةاني ح

 
نأ ن  ني ح

ريج هنوإلركير ن 
ونية  ر ن "للمساس  ور ينأ ررن خنل رهن سي نل   نن10-05 أب ةن  ركنورق نقدننبالجريمة اإللكير

 بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات". 
نوريي  انوإلاروت انر ي ط  تنوإلركير ن ان ذركن خنل هنوسني وثن  ض  ان بنلي هنلىلنتق ير

طن  انورو بانر جروت نوإلركير ن انوري سان  ري ط  تنورشوص ا،ن ذركن  ن اروءوتنتيقيفنتنففن عنور
بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة ورين  فنن(15)ن04-09تجىلن خنل هن ب وةنورق نقدن

 بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها. 
 الـخـاتـمــة

ن خن نوروصقب ان  ني  ح
 
وريقققنوري ر  ان ورييي ان ل نورق م،ن ي نتق منينضظنرل ن أدنوريفني

ن   نترتبنللهن خنتزو  ن ن النأدنوالننق هن بنور  ر نورر مح ، نل نتنتوف ه ن تيييه نأغ بنورققونير  ح
 ورنر

وسن ي هنتولقرقا  تنوإلل من والتص هنش  نس ا نذ نا يخن ث ررغ ن خنكقدنورنولقرقا  نس هيتن
نوروصقب ح

 
ناي  انوريفني ح

 
 ان خنل هن نش ءنشث  تنشوص ان  قو عناي  انر ن  ن تن س هيان   راني

نتن خنطر نور  من ورو صن نوريق   ن ب رليرنال س عن ج هنوسن ي هنوالنير ح
 
 وري  ق  تنورفرر ا،ن النأنه ني

نل فنش  نا   ن خنأش  هنورجروت نوري سان ح
 
ون  رنسثانر   ران وأل رورن س ه ني  إدنه ونل فن ش  نكنير

نوروصقن ح
 
نين ن خنل ره نورن  ينلىلنلصقب ان  ريفني ح

ن خن ن  نورجروت نوالركير ن انورنر نت ني  ح
ب ان ورنر

تبنلىلنذركن خنب وب تنتتنعنه انورجروت ن وكتش  ه .ن نوأل رورن أرسوةه ن عن  نيير
نا نه ونوإلش  ه:ن ح

 
س ه ني

ُ
ننروه ن  ح

وا تنورنر ن  ضنوال ير نلىلنضقءنذركنُ يولل نأدننقِازن  ي ن ىلح
نوروصقب ان وريف ظنل  ه،ن خننور ي نلىل- ح

 
نل  انوريفني ح

 
تطويرنورجقونبنوإل ج ا انر نولقرقا  ني

نتي  ظنلىلنرسيانوري  ننوروصقب انرأل رورن ح
ل هنورني  ثنور وت ن وريسنيرنر نطن ق تنوإلركير ن انورنر

ن تيييه .ن
نر يس- نوروصقب ان سطنوأل رورن وريقوطلير  ح

 
نثق  انوريي  انورق نقن انر يفني نةرعنورجروت ننشر ح

 
 هياني

نه ونورلوعن خنورجروت ن قص نأ ن   دن ص .ن ح
 
نوريي  ان ث نورق وعني نوروصقب ان تق ير ح

 
نوري سان  ريفني

ض  ةننتقا  نوريجهقروتنور  ر ان وإل   ي انالسني وثن لهج ان  نقن ان قا ننري   يانوريو طرن-
نوروصقب انركقدنورجروت نوإل ح

 
نته رنوريفني ح

نوروصقب انورنولقرقا انورنر ح
 
نتيسنوريفني ح

ركير ن انورنر
نتن ورقس ت نورنولقرقا ا.ن ن  رليرنرطن  انوسن ي هنوالنير ناروت نذوتنط اعنر بح نهح

 الهــوامـــش:

،نن-1 نسىعىعىعىعىعىعىعىع  نلىلح ي لحماية حقوق   ضىعىعىعىعىعىعىعىعىلح ي النظام األوروب 
 
ي الخصــــــــوصــــــــية ف

 
ي عىل حماية الحق ف "آثار التطور التكنولوج 

،نل  انوريقققن ور  قمنورسىعىعىعىعىعىعىعىع  سىعىعىعىعىعىعىعىع ا،نا   ان يي ن ج انوألسىعىعىعىعىعىعىعىعن ذنورث اثنر  ةوسىعىعىعىعىعىعىعىع تنورق نقن ان ورسىعىعىعىعىعىعىعىع  سىعىعىعىعىعىعىعىع ااإلنســــــــان"، 
ن.ن257،نص2019،ن02،نور  رن04وريج  ناقض   نوريس  ا،ن

2- The Right to Privacy in India, Stakeholder Report Universal Periodic Review 27th Session- 
India, Submitted by Center for Internet and Society India and Privacy International, October 
2016.  

نن-3 ىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعر ورنل نورة رثن خنا  هنألي هنورجي  انور   انرهيئانوأل  نوريني ن،ن ج سناقققنوإلنسىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع د،نور  ةننورة رةانلشىع
ي وري لقنانب:ن

 
"تعزيز وحماية كافة حقوق اإلنســــــــان، المدنية والســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية واالجتماعية والثقافية بما ف

ي التنمية"، 
 
نن28ذلك الحق ف ن.ن07-06،نصنص2009ريسيي 

4 - For more information, Article on Line on : 
https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law:mpeccol/law-mpeccol-e156visited on 
17/11/2020. 

                                                           

https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law:mpeccol/law-mpeccol-e156
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،ن-5 ح

ي العمليــة التعليميــة"،  "تطور مفهوم التكنولوجيــا بىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعثىعىع حنسىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع  يىعىع ن 
 
 ج ىعىعانور  قمنوإلنسىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع ن ىعىعانواســــــــــــــتخــدامــاتــه ف

نبسورن،نور  رن والاني ل ا ن.ن165،نص2013،ناقودن11،نا   ان يي نل ض 
6- Paul Nightingale, « What is Technology ! Six Definitions and Two Pathologies », SSNR 
Electronic Journal, January 2014, p06, Article on Line : 
https://www.researchgate.net/publication/315026675_What_is_Technology_Six_Definition
s_and_Two_Pathologies/link/5a8ab44f0f7e9b1a95547acc/downloadvisited on 17/11/2020. 

نل  اا،ن-7 ح ونية )دراســــــــة مقارنة("، ور هن  ي مواجهة االعتداءات االلكير
 
 ج انوألسىعىعىعىعىعىعىعىعن ذنورث اثن"حق الخصــــــــوصــــــــية ف

،نور  رن،نل  انوريقققنر  ةوسىعىع تنورق نقن ان ورسىعىع  سىعىع ا ح
 ور  قمنورسىعىع  سىعىع ا،نا   ان يي ناقضىعىع   نوريسىعىع  ا،نوريج  نورة ن 

ن.ن147وررواع،نص
ن.ن148صالمرجع نفسه، -8
يــــع الجزائري"،   تظن يش،ن-9 ي التـشـــــــــر

 
ي الخصــــــــــوصــــــــــية ف

 
،ن ركزنا  ن ج انا  ناقققنوإلنسىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع د"آليات حماية الحق ف

،نرنل د،نور  رن ن.ن96،نص36ورثيثنور  مح
نوريقسىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعقي،ن-10 نتركح

 ج انل  ان غ ورنخصـــــــــــــوصـــــــــــــية المعلوماتية وأهميتها ومخاطر التقنيات الحديثة عليها"، "ال ن 
نل  اا،ن19،نصن2013،نور  رنورو صن يؤتيرنورك  ا،نر   قمنوال نص ر ا ح  .ن148صمرجع سابق، .ن ونيرنأ ض :نور هن 

خم من البيانات المســــــتقلة "عبارة عن عدد ضــــــ  ر نالكنوري  ق  تنأ ن  ن  ر ن ققول نورن  ن تن وري  ق  تن أنهن-11
، يتم تنظيمها وتخزينها ل باالعتماد عىل وســـائل التخزين المختلفة وذلك  المســـتقطبة حول نشـــاط أو شـــخص معير 
جاعها واســـــــــــتخراجها عند الحاجة إليها، بواســـــــــــطة محطات طرفية ويذكر أن هذ  المعلومات والبيانات دائمة  الســـــــــــير

 التغيير والتجديد". 
نل -12 ي الخصـــــــــوصـــــــــية المعلوماتية بير  التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية"، ئشىعىعىعىعىعىعىعىعىعا،ناخن  ةنن صىعىعىعىعىعىعىعىعىعطف 

 
"الحق ف
نوأل ي ث ىعىعىعىعىعر ،نور  رنورو  س،نوريج انور رب انر   قمن نشىع ح

،نوريج  نورة ن  نرأل ي ث،نغزن،ن  سىعىعىعىعىعىعطير  اقودنن04،نوريركزنورققمح
ن.ن44،نص2016

ن.ن45صنالمرجع نفسه،-13
يلانا ي،ن.ن ةواعنأ ضىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع نرن48صالمرجع نفســــــــــــه، ن-14 ي ف بىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع  ناقهنه انورجزت ا:نبىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعي 

 
"الحماية القانونية للحق ف

نوال نص رن وإلروةنن ورق نقدالخصوصية المعلوماتية"،  ح
 
ن ون ة،نوريج  ن ج انورنقوب ني ح ،ن24،نا   ان  ج  ح

،نور  رنورة ن 
ن.ن145-123،نصنص2018أ تن

نن04-09ورق نقدن-15 ح
 
 ق   ان خنورجروت نورينص انانولقرقا  نوإلل منورينضيخنورققول نورو بانرن2009أ تنن05وريؤةخني

ن.ن2009رسلانن47 والتص هن     ينه ،نج.ةنور  رن

https://www.researchgate.net/publication/315026675_What_is_Technology_Six_Definitions_and_Two_Pathologies/link/5a8ab44f0f7e9b1a95547acc/download
https://www.researchgate.net/publication/315026675_What_is_Technology_Six_Definitions_and_Two_Pathologies/link/5a8ab44f0f7e9b1a95547acc/download
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األمن اإلنساني: دراسة في آليات عمل المنظمات نحو تفعيل أجندة 

 الدولية غير الحكومية

 

Towards activating the human security agenda : A study 

in mechanisms  work of international non-governmental 

organizations. 
 

دري صفيةإ  
م ألبوأقي  

 
ستاذ محاضر ب جامعة أ

 
  -ألجزأئر-أ

 ملخص: 
ي يتم       

ي والكيفية الت 
ن األمن اإلنسانن تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل أهمية تفعيل مضامي 

ن ليس لهذا إذ بالنسبة للعديد  بها التعاطي معه كمقاربة عملية يمكن أن يطبق من خاللها.  من الباحثي 
ي 
ن عىل طبيعة األدوار الت  كت 

. وذلك من خالل الت  ي الواقع العمىلي
ن
المفهوم أي فائدة إذا لم يتم تطبيقه ف

،  واآلليات األكتر مالئمة.  تقدمها المنظمات غت  الحكومية عىل المستوى الدوىلي
Abstract  : 

This study aims to highlight the importance of activating the content of human 
security and how to deal with it as a practical approach can be applied through 
it. For many researchers, this concept has no benefit if it is not applied in 
practice. The article will focus on the nature of the roles that NGOs provide at 
the international level, and the most appropriate mechanisms. 

 مقدمة: 

وع تحوىلي يعمل عىل إعادة بناء نقاشات وممارسات 
ي بمضمون مشر

ارتبط مصطلح األمن اإلنسانن
ي جديد لألمن. وبالنظر إىل قدرته عىل

ي التقليدية لمحاولة اكتشاف جانب نظري وعمليان 
 األمن الوطتن

ي دراسات العالقات الدولية ولفت االنتباه إىل البعد العالمي 
ن
إضفاء المزيد من االهتمام بالقضايا التنموية ف

ي كل مكان األغنياء والفقراء عىل حد سواء،
ن
ورة ملحة لكل األفراد ف ي ضن

مادام ثمة  أصبح األمن اإلنسانن
كة بالنسبة لجميع الناس مثل البطالة والمخدرات و  الجريمة والتلوث وانتهاكات حقوق تهديدات مشت 

ي األمن  اإلنسان. 
ن
ي تأخذ األفراد كأصحاب مصلحة ف

وهو ما يتوافق وطروحات مقاربة الحكم الراشد الت 
ي المجتمع العالمي الذي يتفاعل وفق توليفة 

ن
ليس عىل أساس االنتماء السيادي ولكن باعتبارهم أعضاء ف

كة.   من االهتمامات المخاوف العالمية المشت 
ي الدراسات األمنية،

ن
ي كمدخل جديد ف

يشت  إىل أن هذا المفهوم أصبح  إن الحديث عن األمن اإلنسانن
 . بحيث تنامت النقاشات حول ضمانات حقوق  بعدا قياسيا لألمن الدوىلي ونفسا جديدا للفعل الدوىلي

ورة حماية الفرد حت  ضد دولته، كمسؤولية لجميع   اإلنسان خاصة منها المسماة بالجيل الثالث ،وبضن
ي هذه الدراسة عىل الدور الذي تلعبه المنظمات 

ن
ن ف كت 

الفواعل عىل الساحة الدولية .حيث سيتم الت 
اض تمتعها بدور فعال من خالل آليات عملها  ، وذلك بافت  ي

ي تحقيق األمن اإلنسانن
ن
الدولية غت  الحكومية ف

ي توجيه الر  المرنة،
ن
ها ف حيث تعتتر من أهم الفواعل الذين  أي العام،واتصالها المباشر بالمجتمع وتأثت 

ن الفرد وضمان  ي بناء األرضية المالئمة لتنمية وتمكي 
ن
ي والمساعدة ف

ي تفعيل األمن اإلنسانن
ن
يعول عليهم ف

  . سالمته
ي تفعيل  

ن
تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول مدى مساهمة المنظمات الدولية غت  الحكومية ف

ي كمستوى من مست األمن
ي تتمتع بها وتعاظم دورها -ويات األمن اإلنسانن

انطالقا من المزايا النسبية الت 
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ي تستهدف أمن األفراد . وذلك باالستناد إىل توليفة من 
ي ظل توسع التهديدات والمخاطر الت 

ن
خاصة ف

ا جديدا حول مدركات األمن وتجاوز  ي قدمت تفست 
الية الت  بات المنهجية مثل: المقاربة لنيوليتر

المقت 
، كما قدمت  مستوى  األمن التقليدي القائم عىل الدولة إىل مستوى آخر يعد الفرد فيه المحور األساسي

ي تعاظم  مقاربة جديدة قائمة عىل المؤسساتية،
أي فتح المجال أمام فواعل جديدة إىل جانب الدولة، والت 

ي ا
ن
ي ظل تزايد مالمح  التعقيد والتداخل ف

ن
لعالقات الدولية.إىل دورها مع نهاية الحرب الباردة خاصة ف
 جانب مدخل شبكات صناعة السياسة. 

 تم تقسيم الدراسة إىل ثالثة محاور أساسية: 
ي والعمودي تحوالت مفهوم األمن: -1

ن التطور األفق   بي 
ي  فضاء المنظمات غت  الحكومية الدولية:  -2

ي لتفعيل األمن اإلنسانن
 غت  دوالن 

ي  تطور آليات المنظمات الدولية غت  الحكومية -3
ي حماية األمن اإلنسانن

ن
 ف

ي والعمودي تحوالت مفهوم األمن:  -1
ن التطور األفق   : بي 

أو ما  يمكن أن  عملت نهاية الحرب الباردة عىل تعميق  النقاش حول مسألة توسيع مفهوم األمن،
ي شهدها عالم ما بعد الحرب 

ي تستوعب التحوالت الجديدة الت 
نطلق عليه "المرونة المفاهيمية" الت 

:  1الباردة.  ن ي سياق اتجاهي 
ن
" لألمن، وذلك ف ي

بحيث تهتم األدبيات  ركز االتجاه األول عىل "التطور األفق 
، ترتكز عىل التهديدات  ي السياق العالمي

ن
المتعلقة بهذا االتجاه بتوسيع األجندة األمنية المندرجة ف

ي تفرضها العولمة أو االعتماد الم االقتصادية،
،العسكرية والبيئية، والت  أو كما وصفها كينث  تبادل العالمي

ن  ي تشمل قضايا جديدة مثل: الحوكمة  التنموية،  Kenneth Boutinبوتي 
باألجندة األمنية الموسعة الت 

، المجتمعات التعددية الحركة اإلثنية، .  األمن االقتصادي والماىلي ي
 األمن البيت 

 : ي
ي يهتم باستكشاف مستويات التحليل فقد ركز عىل "التطور العمودي" لألمن الذ أما االتجاه الثانن

اتيجية 2وإمكانية اتخاذ مرجعية الدراسات األمنية من وحدات غت  الدولة.  فمن هيمنة الدراسات اإلست 
ي تركز عىل األبعاد العسكرية لألمن، كأداة مفهوماتية خالل الحرب الباردة،

ي المواضيع الت 
ن
مع  محدودة ف

اتيجية النووية. بر  اعية اهتمام خاص باإلست  ن ي التعاطي مع المواضيع التن
ن
زت أهمية دراسات السالم ف

ة ما بعد الحرب الباردة، الجديدة، ت فت  ن ي مت 
مركزة بحثها عىل مفاهيم  خاصة الحروب األهلية الت 

ي تبحث عن أكتر من مجرد السالم  "السالم"،"األمن" و"العنف"،
ي فتحت المجال نحو األفكار الت 

والت 
،ليس ي ي أو السلتر ن الدول ولكن أيضا داخلها.  االيجانر ي مفهوم األمن 3فقط الستعادة السالم بي 

ليأن 
( ي
( كمنظور شموىلي لألمن يركز عىل االحتياجات اإلنسانية وتوجيهها  نحو human securityاإلنسانن
.  العدالة، ي

ر المفاجر  للمجتمع اإلنسانن  التحرر والوقاية طويلة المدى  من الضن
ي  فضاء دولية: المنظمات غي  الحكومية ال -2

ن
ي لتفعيل األمن اإلنساب

 
 : غي  دوالب

 ، ي العالمي
رغم تعدد التعاريف حول المنظمات الدولية غت  الحكومية كأحد أعضاء المجتمع المدنن

يمكن اإلشارة إىل  " بالشبكات األفقية العالمية العابرة للحدود، Mary Kaldorأو ما أسمته ماري كالدور  
 عن الحكومات, وتتسم تعريف البنك الدوىلي الذي 

ً
 أو كليا

ً
عرفها بأنها: "منظمات خاصة مستقلة جزئيا

 إنسانية أو تعاونية أكتر من كونها أهدافا تجارية وتسىع بصورة عامه إىل 
ً
بصورة رئيسيه بأن لها أهدافا

ية, أو تخفيف المعاناة, أو تعزيز مصالح الفقراء, أو حماية البيئة, أو توفت  الخدمات االجتماعية األساس
 االضطالع بتنمية المجتمعات". 

 :  فمن هذا التعريف فإن مصطلح المنظمات الدولية غت  الحكومية يشمل ما يىلي
، أن ينشر  هذه المنظمات أشخاص طبيعيون ومعنويون خاصون، • لهم اهتمامات  يسعون إىل التغيت 

كة تكون مستقلة عن الحكومات كليا أو جزئيا.   مشت 
وذات صفة تطوعية باعتبارها كيانات عتر قومية ال  التنظيم الدوىلي لنشاطاتها،أن يكون لها وضع  •

، فهي تعمل من أجل تغيت  أساليب الحياة وتقليص الثغرات  تستهدف الرب  ح، وتمحور نشاطها حول التغيت 
 القانونية من قبيل تغيت  واقع قانون حقوق اإلنسان أو البيئة أو الصحة. 
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ي  •
ن
ولذلك فهي تمثل الوجه اآلخر لكل من المنظمات الحكومية   عدد من دول العالم،أن يكون لها نشاطاتها ف

، ي
.  والمجتمع المدنن ي المجتمع الدوىلي

ن
 وأحد القوى الجديدة القادرة عىل تغيت  السياسات الحكومية ف

• ، ي  أن يكون لها إطار مؤسشي
ن
 يتضمن أجهزة يقوم كل منها بوظائف وأدوار مختلفة اجتماعية وإنسانية ف

 .  مواجهة عجز الدول وأجهزتها عىل المستوى اإلقليمي والدوىلي
ة أن توفد مراقبا )ال  أن يكون لها امتيازات ال سيما الحاصلة عىل "صفة المراقب".  • حيث يجوز لألخت 

  4يتمتع بحق التصويت( لحضور االجتماعات الدولية. 
ي وقد ترافق تزايد االهتمام العالمي بأهمية المنظمات غت    

 
ي أكتر من باف

ي موضوع األمن اإلنسانن
ن
الحكومية ف

ي وهذا بالنظر إىل السمات االيجابية أو ما يمكن أن يصطلح عليه
"المزايا  الفروع األخرى للمجتمع المدنن

ي تؤهل المنظمات غت  الحكومية وتجعلها األكتر مالئمة  Comparative Advantagesالنسيبة" )
الت 

ي وهي 
 : لمبادرات األمن اإلنسانن

إذ تتمتع المنظمات الدولية غت  الحكومية بالقدرة  : مرونة المنظمات غي  الحكومية وقابليتها للتكيف •
ي ظل موارد،

ن
ي يتجه أكتر نحو بناء  هياكل ومعلومات محدودة.  عىل التكيف مع العمل ف

فضمان األمن اإلنسانن
 5أولويات التمويل.  أو تحدي سياسة حكومية أو  مؤسسات سياسية اقتصادية واجتماعية فعالة،

ي برامجها وتنظيمها بحيث أن عدد  ،قدرة المنظمات غي  الحكومية عىل "التجديد" •
ن
وأخذ المخاطر ف

ن المخاطر  ة من برامجها والتنوي    ع بي   من المنظمات غت  الحكومية له القدرة عىل تمويل وتطوير نسبة كبت 
ة.  ة والصغت  ي من مشا  الكبت 

ي تعانن
ي مقابل الحكومات الت 

ن
. إذ تختلف بنيتها ف وقراطي كل ضخامة جهازها البت 

كات.   6الشبكية الكثيفة والواسعة عن بنية الدولة والشر
ي عدد ومدى المنظمات غت  الحكومية مقارنة مع الحجم والمدى •

ن
: بسبب التوسع العالمي المتنامي ف

، ي
ي موضوع األمن اإلنسانن

ن
فهي تعد أكتر الفواعل  ية،وباعتبارها مانحة لخدمات التنم منظمات أخرى تنشط ف

، ي
ي من خالل  المرشحة لمعالجة قضايا األمن اإلنسانن

إذ تعمل عىل الوقاية من نشوء تهديدات األمن اإلنسانن
ي مناطق تواجدها. 

ن
 7استجابتها الشيعة لحاالت االنخفاض أو التوتر المفاجئة ف

ي السياسات العالمية،فال يوجد شك بأن المنظمات الدولية غت  الحكومية تلعب دورا بارزا 
ن
وذلك بالنظر  ف
ي تطوير المعايت  الدولية. 

ن
ي التأثت  عىل السياسات والمساهمة ف

ن
 إىل قدرتها ف

من خالل  وعىل هذا األساس تمتلك المنظمات الدولية غت  الحكومية هامشا واسعا من الحركة،
ي جعلتها تتمتع 

ي تضطلع بها، والت 
ي التأثت  عىل أنماط النشاطات المتعددة والمتنوعة الت 

ن
ة ف بقدرة كبت 

معينة من التفاعالت الدولية .فغالبا ما يتم تقسيم أنشطة المنظمات غت  الحكومية إىل خمسة أنشطة 
ي نطاق األنشطة الموجهة إىل "الرعاية  والرفاه للفئات المحرومة أو المهمشة، 

ن
أساسية ، يمكن حضها ف

ي وأنشطة "التغيت  والتنمية" الموجهة إما 
ي تؤثر عىل الفئات المحرومة ،أو الت 

لالهتمامات والقضايا الت 
ي تصف توجهات عمل المنظمات 

تؤثر عىل رفاه األفراد أو المجتمع ككل بحيث تسمح هذه التقسيمات الت 
ي تقوم بها. 

 8غت  الحكومية بمعرفة طبيعة العمل واألدوار الت 
ي حما -3

ن
ي تطور آليات المنظمات الدولية غي  الحكومية ف

ن
 : ية األمن اإلنساب

ي ركزت المنظمات الدولية غت  الحكومية بصورة 
ي مجال حماية األمن اإلنسانن

ن
مع بداية عملها ف

ي 
ن
مبدئية عىل التنديد باالنتهاكات السابقة أو الحالية ألمن األفراد وكرامتهم، وكانت األداة الرئيسية ف

كانت المنظمات غت  الحكومية تعتمد حيث   ،المطرقة'صندوق أدوات هذه المنظمات هي ما يعرف ب '
إال أن صندوق األدوات توسع  بالنظر إىل وجود انتهاكات موثقة.  و'إلحاق العار'،الفضح' عىل سياسات '
، اكات مع  بشكل كبت  فالمنظمات غت  الحكومية ال تقوم بتوجيه االنتقادات فقط بل تتوىل تشكيل شر

ي حماية أمن األفراد.  مؤسسات حكومية وغت  حكومية من أجل المساعدة
ن
 9ف

ي توجهاتها بثالث مراحل 
ن
وتشت  الدراسات الدولية المقارنة أن المنظمات الدولية غت  الحكومية مرت ف

اتيجية لحماية األفراد وضمان أمنهم وسالمتهم، Korten "أجيال شكلت وقفا ل "كورتن  االستجابة اإلست 
ي 
ن
 :وتتمثل ف
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ي بدايتها عىل تقديم خدمات الرعاية للفقراء ركزت : جيل اإلغاثة و الرعاية•

ن
منظمات الجيل األول ف

ن المتصلة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والمجاعات  والفئات المهمشة، وكذلك أوضاع الالجئي 
  والحروب، كما اهتمت بتوفت  الحاجيات الظرفية كتوزي    ع الغذاء وإرسال الغرف الصحية و توفت  المأوى

ة الحجمجيل التنمية • ي : المحلية المعتمدة عىل الذات و صغي 
ي أواخر السبعينيات من القرن الماضن

ن
ف

قامت العديد من المنظمات الدولية غت  الحكومية بتنفيذ مشاري    ع وفق أسلوب تنمية المجتمع المحىلي 
ي مجاالت متنوعة،

ن
ة أساسية وهي تأكيد  ف ن ن هذا األسلوب عن أعمال اإلغاثة والرعاية بمت  حيث تمت 

ة تقديم المنظمة غت  الحكومية  االعتماد عىل الذات،
وع لما بعد فت  مع تعمد أن تستمر منافع المشر

 للمساعدة. 
 : جيل تنمية األنظمة المستدامة•

ي 
ن
ي تعمل ف

تعمل المنظمات غت  الحكومية عىل طرح وتطوير السياسات والنظم المؤسسية الت 
ي ترتكز عىل اإلنس

  10ان. إطارها لتحقيق التنمية، والت 
، ي
ي تواجهها اإلنسانية كالتدهور البيت 

ي ظل تعدد وتعقد التحديات األمنية الت 
 المجاعة، الفقر، فقن

اعات المسلحة والجرائم ضد  اإلرهاب، المأسسة السياسية للتمايزات الثقافية والتطلعات االثنية، ن التن
ة األساس اإلنسانية، ن ي المحور والركت 

ي تشكل تهديدا لألمن اإلنسانن
ن برز مفهوم والت  ية لألمن والسلم الدوليي 

 كتعبت  عن تعاون دوىلي من منظمات دولية حكومية ومنظمات إقليمية،  'اإلدارة الجماعية الدولية'
ي بمضامينه 

ي والمنظمات غت  الحكومية من أجل تفعيل األمن اإلنسانن
مؤسسة الدولة والمجتمع المدنن

   .11الجديدة ومفهومه الشامل
ي دراسته حول ال

ن
ن وف ي كقوة للسلم طور شادويك ألجت 

نموذج  (Chadwick Alger) مجتمع المدنن
ي عملية بناء السلم والتعامل الفعال مع تهديدات األمن 

ن
ي يتم استخدامها ف

يضم مجموعة من األدوات الت 
، ي
يتضمن نسق  بحيث تم استبدال المفهوم الواستفاىلي للدبلوماسة بنمط تعاون عابر للقوميات، اإلنسانن
كة لكل من الدولة والمنظمات الدولية غت  الحكومية، المتفاعلة بطريقة تتجاوز واسع 

من األدوار المشت 
اكات، الحمالت العالمية، نظام مركزية الدولة،  وتشمل هذه اآلليات التشبيك وبناء التحالفات والشر

ي حاالت تتضمن انتهاكات وت
ن
هديدات مستمرة المؤتمرات. ويتم استخدامها من أجل الحماية والتدخل ف

فهي تحاول قلب األوضاع القائمة من خالل وقف انتهاكات فعلية أو الحد من  ألمن األفراد وسالمتهم،
   12تعرض األفراد للخطر وتقليص النتائج واآلثار. 

 :آلية التخجيل )اإلقناع /الفضح( /1
األفراد  توفر المنظمات الدولية غت  الحكومية آليات عىل عدة مستويات للضغط أو إقناع

ن سجالت حقوق اإلنسان، حماية البيئة ،إنشاء حظر لأللغام  والحكومات والمنظمات الدولية لتحسي 
المضادة لألفراد ومعالجة قضايا الفساد وتعتمد المنظمات الدولية غت  الحكومية آلية التخجيل عند 

ي هذه الحالة تهدف التعاطي مع الحكومات المنتهكة لحقوق وسالمة األفراد،
ن
هذه اآللية إىل إبالغ  ف

بحيث يتضمن التخجيل إقناع  الحكومة المعنية بأن أعمالها ستؤدي إىل وضعها خارج األشة الدولية،
ي يطمحون إليها

أي أن المنظمات الدولية غت  الحكومية . القادة بأن سلوكهم ال يتوافق مع الهوية الت 
ي الدول وحثهم عىل حماية أمن األفراد م

ن
ي يمكن أن تضن يمكن أن تؤثر ف

ن التهديدات المتنوعة الت 
ي تعتمد عىل اإلقناع والجذب سالمتهم عتر ما يعرف ب'القوة الناعمة،

 persuasion and)الت 
attraction). 

ي 
ترتكز القوة الناعمة للمنظمات غت  الحكومية عىل سلطتها األخالقية  (Florini)فوفقا ل آن فلوريتن

ي توفرها
 . والمعلومات الموثوقة الت 

 : تصنيف لسياسات القوة الناعمة تتضمن أرب  ع مستويات (Sikkink)وقد قدمت كيك سيكنيك
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 information) استخدام المنظمات الدولية غت  الحكومية سياسات المعلومات أو المعرفة•
politics). 

 .(symbolic politics) استخدام المنظمات الدولية غت  الحكومية السياسات الرمزية•
ي اتجاه  (leverage politics)استخدام المنظمات الدولية غت  الحكومية سياسات النفوذ•

ي تعتن
،الت 

إما عن طريق ممارسة الضغط أو ربط القضايا )مثل حقوق  هذه المنظمات إىل دعوة فواعل أكتر قوة،
 .13اإلنسان والعقوبات االقتصادية (

ي  (accountability politics) المساءلةاستخدام المنظمات الدولية غت  الحكومية لسياسات •
،الت 

ي وافقت عليها مسبقا
   تحمل الحكومات مسؤولية المبادئ واالتفاقيات الت 

ي  /2
ن
  :)بناء الشبكات العالمية( آلية بناء دوائر المنارصين لألمن اإلنساب

ي تسىع إىل حماية تهدف هذه اآللية للوصول إىل أطراف جدد،
ي النشاطات الت 

ن
اكهم ف األفراد  وإشر

، ي
، من تهديدات األمن اإلنسانن اكات فعالة من أجل التغيت  ي  وذلك من خالل تطوير شر

وتعزيز الجهود الت 
ي نفس الوقت مزيدا من المصداقية،

ن
ي ف

، وهو ما يضقن ي
وإيجاد مرونة  يبذلها المدافعون عن األمن اإلنسانن

ي العمل. 
ن
ي بناء دوائر المناضين ساهمت المنظمات الدولية غت  الحكومية من خ وقد  أكتر ف

ن
الل آلياتها ف

ي ضمن أولوياتها الرئيسية،
اكات فعالة تضع األمن اإلنسانن ي خلق وتوسيع شر

ن
ي ف

خاصة تلك  لألمن اإلنسانن
ي تربط المنظمات الدولية غت  الحكومية بالدول متوسطة القوى بحيث فتحت المجال أمام استخدام 

الت 
ي كأحد األهداف األ 

ي سياساتها للمساعدات والمعونات الخارجية،مفهوم األمن اإلنسانن
ن
وط  ساسية ف وشر

وعات بناء القدرات الذاتية لألفراد والمجتمعات المحلية لتوفت   وأوجه توظيفها ليتم توجيهها لمشر
ي مساراتهم اليومية.ومن أهم هذه 

ن
ن نوعية الحياة للبشر ف ي بما ينعكس عىل تحسي 

مقومات األمن اإلنسانن
اك المنظمات الدولية غت  الحكومية  الدول نجد اليابان ن عىل أهمية إشر وكندا، خاصة بعد تأكيد الدولتي 

ي التعامل مع احتياجات األفراد
ن
  14 .ف

ي دراسة لهارولد سيباندا
ن
ي حماية  (Harold Sibanda) وف

ن
عىل دور المنظمات غت  الحكومية ف

ي 
ن
 :األفراد حدد آليات تلك المنظمات ف

ي حالة توافق وتناغم مع الحكومات،  التعاون: •
ن
ي تكون فيها المنظمات غت  الحكومية ف

وهي اآللية الت 
ن  ن المتعاوني   .والعالقات بينهما جيدة مبنية عىل الثقة المتبادلة وهي تدعو إىل الشفافية داخل الجانبي 

ي تهدف إعطاء الحكومة الكثت  من المعلومات والتحاليل واالتعليم•
 .لبدائل السياسية: وهي اآللية الت 

ي  اإلقناع: • حيث تتضف المنظمة غت  الحكومية كمجموعة ضغط لتغيت  السياسة وإبداء الدعم الشعتر
ن التجمعات وورشات العمل والمؤتمرات، اوح وسائل اإلقناع بي 

ن الضغط والتظاهر والحمالت  وتت  وبي 
 المناهضة؛

ي تدافع : حيث تستخدم المنظمات غت  الحكومية المحا رفع الدعاوى•
كم للضغط من أجل القضايا الت 

 .عنها
   .: وتتضمن التكتيكات الراديكالية مثل المظاهرات العنيفةالمواجهة•

تتطلب االستجابة الفعالة لمصادر انعدام األمن من المنظمات الدولية غت  الحكومية تطوير عالقات 
  .15قدرات وأدوار مختلفة لحماية األفراد من مصادر انعدام األمن

ي األجندة اإلنسانية،
ن
رين من األزمات وحاالت انعدام األمن هو مركزي ف وهذا  فحماية ومساعدة المتضن

ي عىل حماية الناس، ي يمكن أن يكون لها أثر ايجانر
ي أنه باإلضافة إىل أنشطة المساعدة الت 

ي عىل  يعتن
ينبىعن

ي 
ي أنشطة الحماية المختلفة الت 

ن
تهدف إىل تشجيع الجهات المنظمات غت  الحكومية المشاركة أيضا ف

ام بمسؤولياتها، ن  من خالل:  (Ann Marie Clark) ويتم ذلك حسب المسؤولة عىل االلت 
فقد نصت  التمثيل المأسس أي الوضع االستشاري لها لدى المنظمات والمؤتمرات الدولية الحكومية، -

تيبات ( من ميثاق األمم المتحدة "عىل أن للمجلس االقتصادي واالجتماعي 71المادة )  أن يجري الت 
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ي اختصاصه،
ن
ي تعتن بالمسائل الداخلة ف

إذا رأى ذلك  المناسبة للتشاور مع الهيئات غت  الحكومية الت 
ي هذا الشأن

ن
  ."16مالئما مع هيئات أهلية، وبعد التشاور مع أعضاء األمم المتحدة ف

ي تتيح للمنظمات غت  الحكومية  ، (lobby) الضغ -
التأثت  عىل عملية وضع والذي يعد الوسيلة الت 

، ي من شأنها حماية أمن األفراد وسالمتهم المعايت 
 .17وصياغة االتفاقيات والمعاهدات الدولية  الت 

  .المساعدة عىل صياغة وتنفيذ ومراقبة سياسات الدول والمنظمات الدولية -
س ي هذا اإلطار حددت سوزان جاستر

ن
ي تعت (Susanne Jaspars)وف

مدها مستويات الحماية الت 
: المطالبة ام بمسؤولياتها كالتاىلي

ن ي دفع الدول لاللت 
ن
،بناء (advocacy)المنظمات غت  الحكومية ف

ي غالبا ما تسم بأنشطة االستبدال أو  أنشطة الدعم أو المساعدة، (Capacity-building)القدرات
والت 

  .(activities support / substitution) اإلحالل
ي حماية بحيث تتضمن  :المطالبة /1

ن
ام بمسؤولياتها ف ن المطالبة إقناع أو الضغط عىل السلطات لاللت 

وتسليط الضوء عىل التجاوزات واالنتهاكات  التعبئة للتأثت  عىل األطراف األخرى، مواطنيها وضمان أمنهم،
 . ي
ر اإلنسانن ي القضية وجمع األدلة عن الضن

ن
ي ف

ن عىل الجانب اإلنسانن كت 
 بالت 
ي تمنحها المنظمات الدولية غت  الحكومية  يتضمن بناء القدرات:  /2

المساعدة المادية أو التقنية الت 
ي حماية األفراد أو المجتمعات للحد من تعرضها  للسلطات،

ن
ي انجاز وتنفيذ مسؤولياتها ف

ن
لمساعدتها ف

ي المنظمات الدولية غت  الحكومية  بمجرد تقييم شامل للهشاشات وعناض  .للخطر
بحيث ال تكتقن

ي منع والحد من تكررا الضعف اإل 
ن
، وإنما العمل عىل تقديم تقييم لآلليات المطلوبة للمساعدة ف ي

نسانن
ن آليات عملها والتهديدات والقدرات المطلوبة.  ي الربط بي 

ن
انعدام األمن بصورة تضمن فعالية أكتر ف

ن األف ي تعزيز حماية وتمكي 
ن
راد وفقا والجدول التاىلي يلخص آليات المنظمات الدولية غت  الحكومية ف

   .18للقدرات المطلوبة
  :مستويات اإلحالل أو االستبدال/ 3

ي مكان السلطات غت  القادرة 
ن
ي تشت  إىل قيام المنظمات غت  الحكومية بتوفت  المساعدة أو الخدمات ف

والت 
ي الحماية،

ن
ويتضمن هذا النوع من األنشطة "الحماية الجسدية" مثل  أو المؤهلة للقيام بمسؤولياتها ف

 19إجالء األفراد من مناطق الخطر، المساعدة القانونية والطبية. 
 خاتمة: 
ي للمنظمات الدولية غت  الحكومية بتطوير أجندة  

بوصفه مفهوما شامال سمح األمن اإلنسانن
ي بمنعها  متعددة القطاعات،

كة لمواجهة مصادر تهديد األمن اإلنسانن اتيجية مشت  تعمل عىل صياغة إست 
ي مجاالت حقوق اإلنسان،أو عىل األقل الت

ن
ي إطار عمىلي يُمكن لحلول شاملة ومتكاملة ف

ن
 قليص من حدتها ف
ك.  ي طبيعة المخاطر الدولية والتهديدات األمنية  التنمية واألمن عىل نحو مشت 

ن
بحيث أدى التحول ف

ي لألمن،
ي والعمليان 

ن
ورة إىل إعادة بناء المحتوى المعرف ي تعامل المنظ الجديدة بالضن

مات بحيث يقتضن
 التهديدات البيئية، الدولية غت  الحكومية مع مجموع هذه التهديدات الالتماثلية كالجريمة المنظمة،

ي آليات 
اإلرهاب المتاجرة بالمخدرات واألسلحة الخفيفة، أو تلك الناجمة عن الفشل المحتمل للدول تبتن

، ي
ا متنوعة تتجاوز مجرد وقف تهديدات األمن اإلنسانن ت المؤسساتية وعمليات التغيت  إىل معالجة التغت 

ي إطارها الحوكمة،المشاركة الشعبية، 
ن
ي تندرج ف

، والت  ي
االجتماعي وفق تأثت  طويل المدى عىل األمن اإلنسانن

 .الشفافية وبناء القدرات
ي عملية متعددة  

من جهة أخرى يعد إحداث التغيت  وبناء األساس الخاص بتفعيل األمن اإلنسانن
باإلضافة إىل حملة تثقيف واسعة  إذ تحتاج إىل توظيف آليات فعالة، ة زمنية طويلة،األبعاد، وتستغرق فت  

ي .إىل جانب ارتباط المنظمات 
تستهدف رفع مستوى وعي األفراد والمجتمع الدوىلي بأهمية األمن اإلنسانن

ي عالقات وشبكات تعاون مع مجموع
ن
ات الدولية غت  الحكومية ببعضها البعض بطرق مختلفة ودخولها ف

، ي
ي تفعيل األمن اإلنسانن

ن
ي بإمكانها المساهمة ف

ي والدول الت 
ن عىل  أخرى من ممثىلي المجتمع المدنن كت 

والت 
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ي 
ن
آفاق بعيدة المدى قصد االستفادة عىل نحو أمثل من دورها واستغالل مساهمتها عىل الوجه الكامل ف

ي وتطبيقها. 
ي مجال األمن اإلنسانن

ن
 وضع معايت  دولية ف

 الهوامش: 

ن إىل سقوط بغداد")الدار البيضاء، 1 ،  برهان غليون،"العرب وتحوالت العالم من سقوط جدار برلي  ي ي العرنر
ن
المركز الثقاف

 .11(، ص2003الطبعة األوىل،
2 Hao Yang.’ Security Governance: An Analysis of ASEAN’s Strategies to Regional Security 
Dynamics’ (accessed12/11/2020) 
http://www.tno.nl/downloads/New%20Asian%20growth%20dynamics.pdf 
3 Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M. Chenoy.’Human Security:Concepts and 
Implications’ (1st ed.UK :Routledge,2007),p72. 

ن النظرية والتطور")الجزائر،دار هومة للطباعة  4 ي القانون الدوىلي بي 
ن
عمر سعد هللا،"المنظمات الدولية غت  الحكومية ف

 ،  . 19(، ص2009والنشر
ي مطلع القرن  5

ن
،" العالم ف وت:  21ريحانا سامي ، ") بت  ن  . 14(،ص1999دار العلم للماليي 

6Sarah Michael, The Role of NGOs in Human Security, (Working Paper #12, November 
2002),(The Hauser Center for Nonprofit Organizations and The Kennedy School of 
Government Harvard University) ,pp.7,8 (accessed 9/11/2020). 
http://zunia.org/uploads/media/knowledge/NGOs_human_security.pdf  

ات العالمية، 7 ي ظل التغت 
ن
ي 132السياسة الدولية،العدد أحمد عبد هللا،السيادة الوطنية ف

 .8،ص2001،جانقن
8 Colin Ball, Leith Dunn, “Non-Governmental Organisations: Guidelines For Good Policy and  
Practice”  (London: The Commonwealth Foundation,1995) ),p.19. 

ي مجال حقوق اإلنسان")لبنان، عماد عمر، 9
ن
األهلية للنشر والتوزي    ع، الطبعة  ممدوح عبد الجواد ،"التكتيكات الجديدة ف

 . 41(، ص2008األوىل ،
ي وآخرون، مصطقن أحمد فؤاد، 10

ي آفاق وتحديات )لبنان،"القانون الدوىلي اإل  إبراهيم محمد العنانن
منشورات  نسانن

ي الحقوقية ، الطبعة األوىل ،  . 31(، ص2005الحلتر
، الطبعة األوىل، 11 وت،مجد المؤسسة الجامعية للنشر ي وسيادة الدول ")بت  (، 2008إلياس أبو جودة،"األمن البشر
 . 24ص

12 Roger A. Coate, ‘Civil Society As  A Force For  Peace , May, 2000.(accessed12/11/2020) 
13 Kristina Hahn and Anna Holzscheiter,” The Ambivalence Of Advocacy: International NGOs 
and their discursive power of attributing identities”,pp9,10(accessed 15/07/2020) 
http://www.bigsss.uni-bremen.de/fileadmin/gsss/macht/Paper_HahnHolzscheiter.pdf 
14 Richard Jolly and Deepayan Basu Ray,”The Human Security Framework and National 
Human Development Reports: A Review of Experiences and Current Debates”, United 
Nations Development Programme (May 2006),p4 
15 Harold Sibanda, “NGO Influence On National  Policy Formation In  Zimbabwe”,  IDR 
ReportsVol. 11, N. 2 ( UK: Institute for development research,1994),p.6,7. 
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 األمن اإلنساني الصحي واالستدامة: مفاهيم وأطر

Human health security and sustainability: frameworks and 

concepts 

ي عبد الحليم   د.حاج 
ستاذ مؤقت جامعة

 
 برج بوعريريج أ

 -ب–ريمة أستاذ محاضر  د.بريش
 ألجزأئر-برج بوعريريج-جامعة محمد ألبشير أالبرأهيمي

 

 
 ملخص: 

ة، تتضمن عددا من األفعال والممارسات واألنشطة  ي بأنه مضلة جامعة كبير
يمكن وصف األمن اإلنسان 

ي يرعاها صانع القرار السياسي ويشجعها من اجل خدمة المجتمع،أصبح
ي  والفعاليات الت 

 
ي ف

األمن اإلنسان 
ايد من الدول مسؤولياتهم الوطنية  ي مختلف أرجاء العالم، إذ يضع عدد مي  

 
صلب اهتمام صانع القرار ف

موضع التنفيذ من خالل االستفادة من كل الفواعل الرسمية أو غير الرسمية وقد أولت القيادات السياسية 
ي وج

 علته جزءا أساسيا من االستدامة. عىل المستوى العالمي أهمية خاصة  باألمن اإلنسان 
،  احية: تالكلمات المف . النظام الصحي ي

، الصحة، االستدامة، األمن الصحي اإلنسان  ي
األمن اإلنسان 

 التمويل المستدام. 

Abstract  : 

 Human security can be described as the umbrella of large university it includes a number of action 

practices activities and events sponsored by the political decision maker and encourages there to serve the 

community.  

Human security has become the main concern the decision maker in various parts of the world as an 

increasing number of countries put their national responsibilities into practice nursing by making use of all 

the official benefits or informal .political leaders at the global level have given special important to human 

security and it made it an essential part of sustainability.      

Key words: Human security ،health ،sustainable ،human health security ،the 
health system ،sustainable financing. 
 

 مقدمة: 

 تنطلق هذه الورقة من            
 
ي أن  فرضية

ي األمن الصحي اإلنسان 
 
 دعميمكن أن يشكل رافعة قوية ف

هذه الورقة إىل تحديد  تهدف، االستثمار  وزيادة الحـر  العمل وتشجيع اإلنتاج وتحريك االستدامة
ي األمن الصحي واالستدامة من خالل معرفة مصطلحات 

 
واستخدام المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ف

م مكونات النظام الصحي من منظور االستدامة وفوائد األمن الصحي األمن الصحي األكير تداوال، واه
ي من وجهة نظر االستدامة، وإطار العمل الذي يدير ويسير النظام الصحي لكي تتحقق أهداف 

اإلنسان 
ي الحصول عىل رعاية صحية عالية الجودة. ومن خالل 

 
ي االستدامة والمتمثلة ف

تحاول كشف  منهج وصفر
ي الصحي واالستدامة. العالقة بير  األمن ا

ي الصحي  المشكلة وتتمثلإلنسان 
ي ما هي مفاهيم األمن اإلنسان 

 
ف

ي الصحي المستدام  نتائجوتحاول الورقة التوصل إىل  المستدام وأطره. 
تتعلق بتعزيز صورة األمن اإلنسان 
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ي مثل هذا الخيار الذي يعزز بشكل أساسي األ 
من العام، بالنسبة للمجتمع، وتشجيع صانع القرار عىل تبت 

ي جانب المجتمع
 
 فرص زيادة عىل والعمل ،كما يعزز بشكل أساسي وجود مسؤولية من قبل صانع القرار ف

.  ونش   الشاملة المستدامة التنمية وتحقيق والبطالة، الفقر  وتخفيض العمل ثم تقدم الورقة بعض  الوعي
ي تخدم المجتمعالتوصيات 

ي الم الت 
ستدام له مفاهيم تحدده وله إطار واعتبار أن األمن الصحي اإلنسان 

ي المجتمع وتزيد 
 
عمل يسير عليه لتوفير صحة جيدة ورعاية عالية، وبالتاىلي يحصل توازن واستقرار ف

  ورفاهيته. 

ي الصحي واالستدامة " تقوم عىل فلسفة تنطوي عىل مقاصد             
يمكن القول أن "األمن اإلنسان 

امات  ي اجتماعية وقيم عالمية والي  
سياسية ومسؤولية أخالقية. وبالتاىلي هو مفهوم يتجاوز األمن اإلنسان 

الصحي لتتداخل معها االستدامة، ولذلك تستدعي معالجته دراسات بينية وكذلك منهجية متعددة. 
ي الصحي واالستدامة 

ي  -إذا تم تطبيقه بكفاءة  -فاألمن اإلنسان 
 
يمكن أن يشكل إحدى األدوات المهمة ف

العام. فهـو يرتبط باالقتصاد واالقتصاد السياسي وعلم االجتماع وإدارة األعمال واإلدارة تحقيق األمن 
.  (public policy)العامة، كما يرتبط بالسياسة العامة للدولة  ي

 
 وبالنظام المرصف

ي الصحي واالستدامة  أصبح            
 المنظمات من الكثير  لدى المهمة الموضوعات مناألمن اإلنسان 

اتيجيات بكل الرتباطه واالجتماعية السياسية ي  االسي 
ي و  الشامل، األمن تحقيق إىل تهدف الت 

األمن اإلنسان 
، األمن، منها  الصحي واالستدامة يتكون من أربعة كلمات ي

ة  رؤى وهنالك االستدامة الصحة، اإلنسان   كثير
 وآليات اطر  له االستدامة نظر  وجهة من الصحي  ولنظام المصطلحات هذه لتعريف عديدة جهات تتبناها 
ي الصحي واالستدامةف مختلفة.  وأساليب متعددة بأسماء ومتداولة، معروفة

 اليوم أصبح ،األمن اإلنسان 
ي  والوسائل األدوات أهم من

ي  تساهم الت 
 
 المستدامة.  التنمية تحقيق ف

ي الصحي المستدام  وأطره. االشكالية:   
ر
 ؟ ما هي  مفاهيم األمن اإلنساب

 االجابة عن االشكالية ضمن محوريير  هما: ويمكن 
 .I  ي الصحي المستدام:  مفهوم

ر
 األمن اإلنساب

 .II  :إطار العمل 
.I ي الصحي المستدام:  مفهوم

ر
 األمن اإلنساب

ي الصحي المستدامعرف            
ي أدبيات التنمية عىل أنه تقديم  األمن اإلنسان 

 
ي معظم دول العالم وف

 
ف

"وإن وحدة التحليل األساسية  1عىل "محورية الحياة المديدة والصحةوأعمق يقوم نطاق واسع 
ي “لمفهوم 

ي ” األمن اإلنسان 
 
ي سياق ما يواجهه ” الدولة“عوضا من ” الناس“أصبحت تتمثل ف

 
وذلك ف

ي عام 
 
ة. وف ي “أصبح مصطلح  19942أمن األفراد من تحديات خطير

يشتمل عىل ”األمن اإلنسان 
ي سبع مجاالت، أحدها هو ما بات يعرف بـ التهديدات والمخاطر الكامنة 
 
 ”. األمن الصحي “ف

ي العام        
 
ي كيفية التعاطي مع  2000وقد شكل اجتماع مجلس األمن الدوىلي ف

 
عالمة فارقة ف

ية بات يشكل تهديدا  وس نقص المناعة البش  ي أن فير
 
األمراض، حيث أعلن المجلس وألول مرة ف

ي المفاهيم األمنية لتستوعب نابعا من مجال الصحة لالستقرار واأل 
 
من. ومن ثم فقد جرى تحول ف

 . ي
التهديدات الصحية جراء األمراض باعتبارها من بير  اهتمامات األمن الدوىلي والقومي واإلنسان 

ي العديد من الدراسات الدولية عموما والدراسات األمنية عىل 
 
ك آثاره ف وانعكس هذا التحول ليي 

الرغم من تزايد االهتمام األكاديمي العلمي والسياسي بقضايا الصحة وجه التحديد. ومع ذلك، وعىل 
ك وعام.   واألمن، فإن مصطلح األمن الصحي ما يزال يفتقر إىل تعريف مشي 

اف الموارد الطبيعية        ر باألجيال القادمة سواء بسبب استي   ي عدم ألحاق الرص 
إن االستدامة تعت 

اث وتلويث البيئة، أو بسبب الديون العام ئ األجيال الالحقة، أو بسبب عدم االكي  ي تحمل عت 
ة الت 

ي المستقبل نتيجة خيارات الحاض  
 
ية، مما يخلق ظروفا صعبة ف كما عرفت . بتنمية الموارد البش 
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االستدامة عىل أنها " تلبية حاجيات األجيال الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات األجيال  
 3القادمة."

ي الصحي يخدم االستدامةاألمن : 1
ر
 اإلنساب

ي الصحي عىل مستوي الفرد والمجتمع،             
العالم اليوم عىل مستوي عاىلي من االهتمام باألمن اإلنسان 

ي الصحي يؤدي إىلي تحقيق االستدامة من خالل زيادة قدرة االستفادة لألفراد المجتمع 
إذ أن األمن اإلنسان 

ي القادر عىل االبتكار من تعليم جيد وغذاء ذو سعرات ح رارية عالية من أساسيات تطور العقل البش 
، وبالتاىلي  ي

ة وهم مستقبل أي كيان قانون  وتقديم قيمة مضافة للمجتمع، وخاصة الفئات العمرية الصغير
ي للمجتمعات، كما أن التحصيل  ي تطوير العقل البش 

 
ي الصحي يلعب دورا مهما ف

فان األمن اإلنسان 
 التدريس الجيد يزيد من عمر اإلنسان ومعه تزداد إنتاجية المجتمع .  4ة سنواتاألكاديمي وزياد

ي تحقيق االستدامة من خالل  جذب وتفعيل االستثمارات            
 
ي الصحي يساهم ف

إن األمن اإلنسان 
 ويتمتع بالصحة وله مهارات فنية وقدرات فكرية وتفك

 
ي قادر ومعاف ير الخارجية، فإذا كان العنرص البش 

ي بعيد المدى، ووضع األقليات، والفئات المهشمة اتيح  كات العالمية  5اسي  وضع مستقر،  فإن الش 
ية ونظام صحي فعال  ة تنافسية بش  ي تملك مير 

ي الدول الت 
 
وخاصة العابرة للقارات تنتش  وتستثمر المال ف

ي تلزم كل فرد عىل حد
ي وعىل مستوي عاىلي من يوفر لكل أفراد المجتمع الخدمات الصحية المناسبة والت 

 الجودة دون أن يتعرض هذا الفرد إىل خطر الوقوع تحت عتبة الفقر بسبب النفقات الطبية،

ي الصحي غائب وكان النظام الصحي الذي تملكه الدولة  متدهور وغير            
أما إذا كان األمن  اإلنسان 

ها، فإن  مؤهل وغير قادر عىل حماية أفراد المجتمع من مختلف اإلمراض وخاصة المعدية كالمال ريا وغير
ي عمر 

 
ي العامل وف ها لالن العنرص البش  االستثمارات األجنبية تهرب وتتجنب الدخول لهذه الدولة أو غير

كات وتطور عملها وبالتاىلي 
ي صحته البدنية والعقلية مما يشكل عائق أما نمو الش 

 
اإلنتاجية يكون مهدد ف
االستدامة بمكوناتها المتباينة ال تتحقق وال يمكن أن يكون للجيل القادم فرص  زيادة أرباحها، وبالتاىلي فإن

      . ي
 تحسير  المستوي المعيش 

ي  الصحي من وجهة نظر االستدامة: 1 -1
ر
 : أهداف األمن اإلنساب

ي أهداف يسعي إىلي تحقيقها من وجهة نظر االستدامة، فهذه األهداف تتجاوز مجرد     
إن لألمن اإلنسان 

إىلي عملية ايجابية تخدم المجتمع كخيار  6ها أهداف مرحلية تخدم أجندة محددة  مرتبطة بالسلطةكون
 : ي يعطي للصحة مفهوم أوسع  واشمل واهم األهداف هي اتيح   اسي 

ي  / 1
تحقيق أكي  قدر ممكن من اإلنتاجية بأبسط المواد الموجودة أي تحقيق وإنتاج الغرض الصحي المعت 

ي  با
ي بالمستوي المعت 

لمستوي المطلوب بأقل اإلمكانيات وبأقل قدر من  الموارد المالية والطبية  بمعت 
الحد من هدر الموارد. كمعالجة اإلمراض بأفضل طريقة مع تقليل نفقات المستشفيات إىل الحد األقل 

 . ي نفس الوقت بدون استهالك الموارد بشكل مستهي 
 
 بحيث ال يؤثر عىل أدائها، لكن وف

ي تشير إىل ما إذا كان صانع القرار تنتج المجموعة الصحيحة من النواتج زيادة الكف / 2
اءة التوزيعية والت 

ي ينتجها النظام الصحي 
ي بتغير مزيــــج النواتج الت 

بالمواد المتاحة لتحقيق الهداف النهائية أي أن هذا يعت 
 لتحقيق غاياته المطلوبة. 

ي أي الوصل الفعال للكادر ا / 3
 
ي المراكز تحقيق الوصول الجغراف

 
ي إىل كل المناطق مع توفر األدوية ف لطت 

و وان تكون تكلفة الوصول  إىلي إي  منطقة معينة ضمن المعقول والممكن  و سهولة حصول المواطنير   
ي 
 
ي الصحي وذلك بزيادة االستثمار ف

عىل الرعاية بشكل ال يؤثر عىل جميع األهداف النهائية لألمن اإلنسان 
 . 7الصحة
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الرعاية المقدمة للمريض من خالل زيادة الوقت الذي يعطي لطبيب لصناعة قرارات زيادة كمية  / 4
ي يقوم بها مساعدو الطبيب من ممرضير  

تشخصيه وعالجية لمعالجة المريض   وزيادة عدد الزيارات الت 
وممرضات لغرفة المريض وطالب الخدمة الصحية وتوفير المدخالت الصحية مثل األدوية و العقاقير 

 ات. والمعد

تحقيق الفعالية والجودة الخدماتية من خالل توفير الطعام والنظافة وغرف االنتظار ووقت االنتظار  / 5
 وساعات العمل والوقت المناسب للحصول عىل دور لمقابلة الطبيب المتخصص. 

 مكونات النظام الصحي من منظور االستدامة:  1.2

ي تهدف إىل            
النظام الصحي وفق أدبيات االستدامة يتضمن كل الفعاليات والفواعل المعنية الت 

تحقيق صحة جيدة ورعاية عالية المستوي، والحفاظ عىل االنجازات العلمية والمادية المنجزة، وتوقع 
والقدرات العلمية لتيسير حياة ،  وإنتاج مختلف األدوية، وتوفير اإلمكانيات المالية 8الحياة عند الميالد
 األجيال القادمة. 

إن النظام الصحي المستدام يقوم عىل أعمدة متكاملة ومتداخلة فيما بينها، وكل عمود يؤثر عىل           
األعمدة األخرى، وأداء كل عمود يؤثر عىل جميع األعمدة األخرى، وتكامل هذه األعمدة يحقق أهداف 

:  االستدامة ويضمن الفعالي ي
 ة، واألعمدة األساسية للنظام الصحي المستدام هي كاالن 

عمود الخدمات الصحية: ويعتمد هذا العمود عىل تقديم التدخالت الصحية الشخصية من عمليات / 1
 جراحية، وتطعيم، وتعقيم...عىل أساس أن تكون فعالة وآمنه عىل األشخاص اللذين يحتاجون إليها. 

األدوية واألدوات الطبية كاللقاحات والتكنولوجيا الالزمة لضمان الجودة والصحية والفعالية من حيث / 2
 االستخدام العلمي الفعال أو من حيث التكلفة.    

ي / 3
 
ي تتكون من الموظفير  واألطباء والممرضير  والعمال حيث تكون العمالة موزعة ف

اليد العاملة: والت 
ي األداء واالنجاز. مجاالتها وبشكل فعال ح

 
 ت  تتحقق الفعالية ف

: من خالل توفر الموارد المالية الكافية للصحة بحيث يتمكن الكل من استخدام / 4 التمويل الصحي
الخدمات الالزمة وحماية الطبقات الضعيفة من أي نفقات مالية تتجاوز إمكانيتهم المالية عند حاجتهم 

 إىل الخدمات الطبية. 

 

 

.II  :إطار العمل 

اء الخدمات الصحية،         المقصود بإطار العمل هو تحديد التمويل المستدام، وعملية الدفع لش 
وطريقة تنظيم النظام الصحي بأكمله، وطريقة القوة والقوانير  من طرف صانع القرار الصحي لسيطرة 

، وكذا القدرة عىل اإلقناع لتغير ال ي النظام الصحي
 
ة باألمن عىل الفواعل المختلفة الفاعلة ف سلوك المرص 

ي صحي مستدام بشكل صحيح وبشكل دقيق وبشكل مناسب. 
.حت  نكون أمام امن إنسان  ي الصحي

 اإلنسان 

1 :  : ي الصحي
ر
 التمويل المستدام لتوفير األمن اإلنساب

ي            
إن الحصول عىل صحة جيدة يتطلب توفير الموارد المالية لمختلف المصالح الصحية، وبالت 

ي تؤثر عىل مستوي معيشتهم، ولكي يحصلوا عىل رعاية عالية الجودة ضمان حماية 
الناس من النفقات الت 
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ي الصحي 
وري توفير المال بصفة مستدامة لتحقيق هذه الغاية وبالتاىلي يتحقق األمن اإلنسان 

من الرص 
 المستدام. 

ث أن األموال حي يتضمن التمويل المستدام للصحة توفير وتخصيص الموارد المالية الكافية،      
، من خالل اآلليات الحكومية القائمة عىل  ي القطاع الصحي

 
المرصودة يجب أن تغطي مختلف األنشطة ف

ي 
ة من قبل المرض  ائب وأقساط التامير  والمدفوعات المباش  وهذا النوع من التمويل  توفير المال من الرص 

ي توسيع نطاق الخدمة. 
 
 9يساهم بشكل كبير ف

ي إن ا                
لمدفوعات والموارد المالية لتمويل النظام الصحي يتم الحصول عليها من قبل متلق 

ي من إيرادات الحكومة العامة من خالل الموارد الطبيعية، 
الخدمات الصحية للنظام الصحي وهي تأن 

، وكل هذه األموال تستخدم لتغطية  ائب عامة عىل المواطنير  النفط والغاز مثال ومن خالل فرض ض 
. نفقا  ت النظام الصحي
ي من بنود جديدة لم تكن من قبل تستخدم       

ولقد أصبح تمويل النظام الصحي بأموال مستدام يأن 
ائب عىلي السكر وتدخير  السجائر.   كاستغالل األموال المتأتية من فرض ض 

ائب العامة أنها تتضمن جمع المال من جميع        هذا النوع من التمويل له مزايا وعيوب، ومن مزايا الرص 
ي تأمير  صحي مستدام، كما أن 10الناس

 
، لذلك هذا األسلوب يوفر القدرة عىل تغطية جميع الناس ف

ي المجتمع حيث ا
 
ائب قد تكون قيمتها تدريجية وبشكل متناسب مع دخل الفرد ف ألغنياء يدفعون الرص 

ة  ، وكذا حماية الفئات الفقير  من الفقراء وبالتاىلي تتمكن من توفير المال المستدام للنظام الصحي
أكير

ة والكارثية من خالل ضمان هذا التناسب،   الخطوات أوىل بمثابة تعتي   وهذهوالهشة من النفقات الكبير
 11األمان.  بر  إىل للوصل

ي توفير الموارد المالية كما توجد مزايا فإنه             
 
ي المقابل توجد عيوب ومن عيوب هذه المنهجية ف

 
ف

ائب جيد، إذ كان لدي الدولة قطاع  ي صحي مستدام هو عدم وجود نظام تجميع ض 
لتحقيق نظام إنسان 

ة.  ، يكون من الصعب حساب دخل فئة كبير  غير رسمي
1- 1 :  : ي الصحي

ر
 التنظيم المستدام لتوفير األمن اإلنساب

ي الصحي مكونات: األول متعلق بالتغير داخل القطاع إن للتنظيم           
المستدام لتوفير األمن اإلنسان 

ي شكل إنشاء كيانات او وكاالت شبه مستقلة ذات ادوار محددة لها مسؤولية القيادة 
 
العام أو الحكومي وف

اف العام والرصد والمتابعة، ومراقبة جودة الخدمات، وتحديد الخدما ي واإلش 
 
ي سيتم تغطيتها ف

ت الت 
ي صحي مستدام 

حزمة الرعاية الصحية، ويمثل تحديد األدوار وتعينها جزءا هاما من ضمان امن إنسان 
 وضمان رعاية صحية عالية الجودي. 

ي ضمان التنظيم المستدام لتوفير األمن          
 
ي تحديد دور القطاع الخاص ف

 
ي يتمثل ف

والمكون الثان 
، ولل ي الصحي

، ويمكن ان أن اإلنسان  وقراطية أقل ومنافسة أكير قطاع الخاص له عدة ايجابيات فيه بير
تؤدي المنافسة إىلي االبتكار وتحسير  الجودة الصحية وتوفير خدمات عالجية أفضل، وقد تؤمن وسائل 
تكنولوجية حديثة لتوفير األمن الصحي وبشكل مستدام، كما قد تحسن جودة الخدمات أو تخفض 

اء ية األسعار لير  .  12الحياة البش 
ي          

 
المكون الثالث وهو مرتبط بتطوير ادوار الكوادر الصحية من خالل االعتماد عىل أطباء األشة ف
ي وتشجيعهم  الرعاية األولية وتشجيع طالب العلم عىل الدخول اىل تعلم المناهج الدراسية للتعليم الطت 

ي تمل
كات مع اإلطراف الخارجية الت  ك المؤهالت العلمية الطبية والوسائل التكنولوجية عىل الدخول ش 

 الحديثة والمخابر. 
ي المجتمع من خالل إكسابهم مهارات عىل المتابعة وتوفير الخدمات 

 
زيادة التدريب لعامىلي الصحة ف

الصحية البسيطة مثل التطعيم ورعاية األم والطفل مما يسمح بتوفير رعاية صحية عالية الجودة عىل 
، .  المدي القصي  فتجديد وتطوير وابتكار األدوار لتنظيم النظام الصحي

 خاتمة
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ي الصحي واالستدامة: موضوع إن            
موضوع معقد وعميق، وقد  -مفاهيم وأطر -األمن اإلنسان 

ي الصحي واالستدامة، وتطرقت إىلي األمن 
ي المبحث األول تعريف األمن اإلنسان 

 
استعرضت هذه الورقة ف

ي  الصحي من وجهة نظر االستدامة، 
ي الصحي يخدم االستدامة، باإلضافة إىلي أهداف األمن اإلنسان 

اإلنسان 
ي و 

ي المبحث الثان 
 
ناقشت أيضا مكونات النظام الصحي من منظور االستدامة، وعرضت هذه الورقة ف

اء الخدمات الصحية، موضوع  إطار العمل القائم  عىل تحديد التمويل المستدام، وعملية الدفع لش 
سيطرة وطريقة تنظيم النظام الصحي بأكمله، وطريقة القوة والقوانير  من طرف صانع القرار الصحي ل

ة باألمن  ، وكذا القدرة عىل اإلقناع لتغير السلوك المرص  ي النظام الصحي
 
عىل الفواعل المختلفة الفاعلة ف

 . ي الصحي
ي صحي مستدام بشكل صحيح وبشكل دقيق وبشكل مناسب.  اإلنسان 

 حت  نكون أمام امن إنسان 
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ر
ّ
تغي

ُ
ابت والم

ّ
دات األمن اإلنساني بين الث

ّ
حد

ُ
 م

 

Determinants of human security between constant and 

variable 
 

 د.عادل عيساوي
ستاذ محاضر)ب( 
 
أ  

 
 ملخص: 

ورة أملتها  ي ضر
د ُيعتبر األمن اإلنسانر

ّ
اع المتعد ر

ي ظل تنامي مظاهر البرّ
ر
ي يعيشها العالم ف

روف الت 
ّ
الظ

ة تتوافق والمفاهيم الحديثة، وعملت  ه يشمل أبعادا عديدة تعالج حلوال لمشاكل كثبر
ّ
األوجه، ذلك أن

، بالّرغم من بعض الّصعوبات  ي
ر لتحقيق أهداف األمن اإلنسانر مكير

ّ
األمم المتحدة عىل أمننة الفرد والت

ي تره
ل الت 

ّ
ي تمث

ظر الت 
ّ
ر العديد من وجهات الن  مفهومه ال يزال متأرجحا بير

ّ
، ذلك أن م هذه المساعي

ّ
ن تقد

ي 
ر
مصالح دول معّينة تهتم بالعمل عىل تنفيذ آلياته بما يخدم مصالحها، ودليل ذلك هو اشتداد الّّصاع ف

ات المتواترة والعمل عىل خلق بؤر للتوتر بدل إحالل األمن اإلن ي ظّل المتغبرّ
ر
ي مفهوما نظريا ف

، فبق  ي
سانر

ه بقيم إنسانية نوعية.  ر ّ دا بالزوال رغم تمبر
ّ
 بعض األحيان ومهد

اعات المسلحة، الجريمة المنظمة، منظمة األمم المتحدة.  الكلمات المفتاحية:  ر ، البر ي
 األمن اإلنسانر

Abstrac  :  
Human security is considered a necessity dictated by the conditions in which the world lives 

in light of the growing manifestations of the multifaceted conflict, this is because it includes 
many dimensions that deal with solutions to many problems that are compatible with modern 
concepts, the United Nations worked to enable the achievement of human security objectives, 
despite some difficulties hindering the progress of these endeavors, this is because its concept 
is still fluctuating between many points of view that represent the interests of certain 
countries interested in working to implement its mechanisms in a way that serves their 
interests, the evidence for that is the intensification of the conflict in light of the frequent 
changes and the work to create hotbeds of tension instead of establishing human security, it 
remained a theoretical concept at times and is threatened with extinction, despite its 
distinction of being characterized by specific human values    .  

Keywords : human security, armed conflict, organized crime, the United Nations . 

 مقدمة: 

أحداثا أدت إىل وجود أوضاع معّينة كانت ذات أثر بليغ عىل أوضاع حقوق عاش العالم وال يزال 
اإلنسان بصفة عاّمة، سيما بعد انقضاء الحرب الباردة، فظهرت الحاجة إىل مفاهيم حديثة تعتر بجعل 
ي نطاق 

ر
اإلنسان محورا لألمن، واالنتقال من أمن الدول إىل أمن األفراد، فكانت العديد من الجهود تصب ف

ي الحفاظ عىل السلم العالمي الف
ر
قليدي لذلك، حيث ظهر جليا مدى القصور الذي يعيشه العالم ف

ّ
كر الت

ر الدول من جهة، وانشغال عديد الدول األخرى  اعات المسلحة بير ر
ي ظّل تصاعد البر

ر
وحماية حياة البشر ف

ة مّست أمن األفراد، فكان االجتهاد منصّبا حول إيجاد  مفهوم ذو بعد قيمي بأزمات أمنية داخلية خطبر
ي جميع الجوانب. 

ر
ام حياة اإلنسان ف  ُيعتر باحب 

د موضوع
ّ
"، كدراسة  من هذا المنطلق يتحد ر الثابت والمتغبر ي بير

دات األمن اإلنسانر
ّ
"محد

ه عن بعض المفاهيم  ر ي من جوانب عديدة، تهتم بمفهومه، وخصائصه، وتميبر
مفاهيمية لألمن اإلنسانر
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طبيق  ذات الّصلة، وتحديد أبعاده،
ّ
ظرية إىل الت

ّ
ي تنقله من الجوانب الن

الع عىل أهم اآلليات الت 
ّ
واالط

اف األمم المتحدة عىل إحالله.  ، خاصة بإشر  العمىلي
ي يشهدها العالم   

ات المتسارعة الت  ي ظّل المتغبرّ
ر
ه حرّي بالدراسة ف

ّ
ي أن
ر
تظهر أهمية هذا الموضوع ف

ي أصبح
ت تكتسي الصبغة العالمية، كأحداث الحادي عشر بعد تسجيل العديد من األحداث الدموية الت 

سبتمبر وما أفرزته من تحديات أمنية، أدت بانتهاك سيادة دول عديدة وأصبحت ميدانا لحروب بالوكالة 
مة، 

ّ
ي أفغانستان، العراق، ليبيا، سوريا، اليمن، وانتقال العدوى األمنية إىل قلب الدول المتقد

ر
كما حدث ف

ي نطاق عالمي يعكس مدى التكاتف وهو ما يبعث عىل البحث 
ر
عىل نظام قيمي يهتم باإلنسان وحمايته ف

ي مسبباته ومحاولة وضع مقاربات تعكس حلوال موضوعية 
ر
ي محاربة العنف بأشكاله و البحث ف

ر
الدوىلي ف

ر  ي تائهة بير
بدون مصالح ضّيقة أو أهداف خفية كما يحدث اآلن، وهو ما يجعل من ضوابط األمن اإلنسانر

ي الثوابت 
ي يسىع األمن اإلنسانر

ي قد تحيد بها عن المثل العليا الت 
ي وضعت من أجلها وتغبرّ األوضاع الت 

الت 
 لتحقيقها. 
ورة الوصول إىل تحقيق ما تسىع إليه المنظومة القيمية  

ي بالّصرّ
ي ال يعتر

 وجود األمن اإلنسانر
ّ
إن

ساؤل حول
ّ
ي كنف األمن والّسلم، وُيمكن طرح الت

ر
ي عىل  اإلنسانية من تعايش ف

مدى قدرة األمن اإلنسانر
ساؤل باعتماد 

ّ
ولية؟ وستتم اإلجابة عىل هذا الت

ّ
ات المستمرة لألوضاع الد ي ظّل التغبرّ

ر
أمننة اإلنسان ف

ر المفهوم، وتحديد األبعاد، وبيان  ، من حيث تبيير ي
المنهج التحليىلي لكل جزئية متعلقة باألمن اإلنسانر

. آليات التطبيق وإبراز دور األمم المتح ي
ي تحقيق األمن اإلنسانر

ر
 دة ف

ة مبنية عىل خطوات متدّرجة   
ّ
ي االعتماد عىل خط

ي معالجة الجوانب العديدة لألمن اإلنسانر
تقتضر

ه عن  ر ي يقوم عليها وتميبر
ي )المطلب األول(، وبيان أهم المظاهر الت 

تنطلق من ضبط مفهوم األمن اإلنسانر
(، فضال  ي

زات والمعوقات لألمن  بعض المفاهيم ذات الّصلة )المطلب الثانر
ّ
عىل معالجة أهم المحف

ي للتطبيق بالتطرق لطرق 
)المطلب الثالث(، والحديث عن نقل المفهوم الخاص باألمن اإلنسانر ي

اإلنسانر
 تفعيله)المطلب الرابع(. 

ي ظل تغّير المفاهيم. 
ى
ي ف

ى
 المطلب األول: ضبط معنى األمن اإلنساب

ي أهمّية 
ي تأثرت بفعل اكتس مفهوم األمن اإلنسانر

ظر الت 
ّ
ة من خالل العديد من وجهات الن معتبر

ي هذا اإلطار محاولة وضع 
ر
ر كل حقبة، ويمكن ف ي صياغة مفاهيم متباينة بير

ر
ي ساهمت ف

روف الت 
ّ
مرور الظ

( وفقا  ي
ه من خصائص )الفرع الثانر ر ّ ي )الفرع األول(، وتحديد أهم ما يمبر

مقاربة لضبط تعريف األمن اإلنسانر
 
ّ
فصيل الت

ّ
: للت  اىلي

ي 
ى
 . الفرع األول: تعريف األمن اإلنساب

ل منطلقا لمعتر      
ّ
ه يمث

ّ
، ذلك أن ي البشر

ر بتر ي مفتاحا لمعتر الحياة الّسلمية بير
ُيعتبر األمن اإلنسانر

ي 
ي عالم خاٍل من األخطار الت 

ر
ام حقوق اإلنسان وضمان عيشه ف عية واحب 

ي نطاق الشرّ
ر
ولة الحديثة ف

ّ
الد

ي األوجه ا
ر
د سلمه ف

ّ
ات المتواترة لألحداث ومعها المفاهيم من تهد ي ظّل التغبر

ر
لعديدة للحياة من جهة، وف

ه لم يوجد تعريف جامع لألمن 
ّ
عاريف؛ حيث أن

ّ
ي هذا الخصوص العديد من الت

ر
جهة أخرى، ولقد وردت ف

 هذا المجهود بد
ّ
ي محاولة لتعريفه، غبر أن

ر
ي ف

ي نهاية القرن الماضر
ر
ه برز للوجود ف

ّ
ي ذلك أن

ي اإلنسانر
ر
أ ف
الظهور بعد الحرب الباردة، فكان األمر غبر سهل لوضع تّصور جامع من شأنه الخروج بتعريف واضح 
سعينات، وظهرت المبادرة لدى وزير المالية 

ّ
ة الت ي عرفتها فب 

ات الت  ي ظل المتغبر
ر
ي ف

المعالم لألمن اإلنسانر
وري أن ينتقل

ه من الّصرّ
ّ
"محبوب الحق"، الذي أشار إىل أن ي

األمن لضمان أمن األفراد من  الباكستانر
نمية 

ّ
 من خالل تحقيق الت

ّ
رات، وال يتأن  ذلك إال

ّ
دة كاألمراض واإلرهاب والفقر والمخد

ّ
المخاطر المتعد

وإصالح المؤسسات الدولية سيما منظمة األمم المتحدة والمنظمات االقتصادية العالمية، من خالل 
ر مختلف دول العالم اكة فعالة بير  . 1شر

. أوال: ا ي
ى
 لرؤية الضيقة لألمن اإلنساب
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، حيث    
ّ
ي نطاق ضيق

ر
ي ف

جاه أول يمثل الرؤية الكندية إىل التطرق لتعريف األمن اإلنسانر
ّ
ذهب ات

ات ثالثة،   األشخاص، ويرتكز عىل متغبر
ّ
هديدات العنيفة ضد

ّ
طاق يتمحور حول الت

ّ
ي هذا الن

ر
أن مفهومه ف

ن مصدرها نزاع أو يستهدف األول منها ضمان الّسالمة الجسدية للفرد ضد شت  أنواع العنف، سواء كا
اعية، ليشمل األلغام  ر

ي حول ربط تهديدات األوضاع ذات الطبيعة البرّ
ه، بينما ينصب المتغبر الثانر غبر

اعات  ر ي البر
ر
ر ف ي المجتمع، حماية المدنيير

ر
المضادة لألشخاص، عدم استخدام األطفال الجنود وإدماجهم ف

ة والخفي ها، مكافحة استعمال األسلحة الّصغبر ته كندا المسلحة وغبر
ّ
ّ الثالث الذي تبن فة، وُيعالج المتغبر

ورة عىل استقرار اإلنسان لتشمل المساس باألمن العام،  ي تؤثر بالّصر
اع والت  ر

هديدات المستقلة عن البرّ
ّ
الت

ي 
هوض بالحاكمية داخل القطاع األمتر

ّ
، الن ونية، االتجار بالبشر  . 2اإلرهاب، الجريمة االلكب 

عة لألمن .  ثانيا: الرؤية الموسر ي
ى
 اإلنساب

أّما المعتر الواسع والذي أخذت به اليابان ينطوي عىل التحّرر من الحاجة والتحّرر من الخوف،    
 بتقوية الناس من خالل التنمية 

ّ
ق إال

ّ
حيث أن الفكرة اليابانية تقوم عىل التحّرر من الحاجة الذي ال يتحق

ي التح
ر
ي ف

، بمعتر حفظ الكرامة اإلنسانية 3رر من الخوفاالقتصادية واإلنسانية، وعدم حّص األمن اإلنسانر
ة.  ر والمخدرات واألمراض الخطبر جئير

ّ
 منها كالجريمة المنظمة وقضايا الال

ّ
 من كل ما من شأنه أن يحط

ي  
ضح جليا أن فكرة األمن اإلنسانر

ّ
ي يت

ر الضّيقة والواسعة لألمن اإلنسانر ظرتير
ّ
من خالل تقييم الن

اعات المسلحة أو العنف وفقا للمنظور الضيق تقوم عىل حّص  ر ئ بفعل البر ي التحّرر من الخوف الناشر
ر
ها ف

ي 
ر
ي ليضم ف

المجتمىعي أو العنف السياشي وغبر ذلك، بينما يعالج المفهوم الموسع أكبر من الهاجس األمتر
 .  ثناياه الحاجات األساسية لإلنسان وتنميتها بطريقة تكفله أمنه االقتصادي واالجتماعي

.  ثالثا: الرؤية األممية ي
ى
 لألمن اإلنساب

    ، ي
ي اإلعالن عن مفهوم األمن اإلنسانر

ر
أسهمت منظمة األمم المتحدة عبر العديد من تقاريرها ف

رات، 
ّ
وكانت هذه التقارير مؤكدة لضمان أمن األفراد من عدة مخاطر كاألمراض، اإلرهاب، الفقر والمخد

ية الصادر عن برنامج  1994وال سيما تقرير سنة  نمية البشر
ّ
، حيث تناول نظرة للت ي

األمم المتحدة اإلنمانئ
د 
ّ
، والحديث عن تعق ي

ي اهتمام كونر
، من خالل اعتبار أن تحقيق األمن اإلنسانر ي

نوعية لألمن اإلنسانر
ي القبىلي وليس 

ي الحل الوقانئ
ي بتبترّ

وتداخل أبعاد مفهوم األمن، مع إمكانية تعجيل تحقيق األمن اإلنسانر
ي البعدي، فضال عىل ه التدخل العالجر ي كونه المقصود من كل تداببر

ي األمن اإلنسانر
ر
 محورية الفرد ف

 . 4وآلياته
 . ي
ى
 رابعا: الرؤية األوروبية لألمن اإلنساب

ي من خالل اإلعالن عن مسؤولية تاريخية لخلق عالم 
ي بمفهوم األمن اإلنسانر أخذ االتحاد األورونر

اء دول االتحاد، وعمل  أمنا، وكان ذلك بتشكيل لجنة من خبر
ت هذه اللجنة عىل إعداد تقرير خاص أكبر

را  ّ ، وشملت مبر ي
ي مفهوم األمن اإلنسانر

رات تبتر ّ زة مبر ، مبر ي
اتيجية أوروبية لتحقيق األمن اإلنسانر بإسب 

ي من انتهاكات 
ي تعانر

ي المناطق الت 
ر
ي نشر قوات االتحاد ف

ر
ي ف ي مسؤولية االتحاد األورونر

ر
أخالقيا يتجىل ف

ر قانو ّ ي بتحقيق جسيمة، باإلضافة إىل مبر
ام قانونر ر ي أن االتحاد باعتباره منظمة إقليمية عليه الب 

ر
ي يتمثل ف

نر
ي بمعزل  ه ال يمكن تحقيق أمن المواطن األورونر

ّ
ي أن
ر
ي يتمثل ف

ر ذان  ّ ي العالم، فضال عىل مبر
ر
ي ف

األمن اإلنسانر
 . 5عن التحديات األمنية العالمية

ها عىل التح   ر ضح من خالل المقاربة األوروبية تركبر
ّ
ركات المادية العسكرية المنبنية عىل يت

ي يمكن أن تمس اإلنسان إقليميا وعالميا، وهو ما يؤخذ عليه 
مسوغات قانونية ذاتية منعا لالنتهاكات الت 

ل حلف الناتو إلسقاط 
ّ
ي ليبيا بعد تدخ

ر
ي كما حدث ف ي االتحاد األورونر

ر
فكرة انتهاك سيادة الدول الغبر عضو ف

 . ي
ر
 نظام القذاف

. رابعا: الرؤي ي
ى
 ة األكاديمية لألمن اإلنساب

ظر     
ّ
د أوجه الن

ّ
، عىل أساس  تعد ي

اهتم الباحثون بمحاولة وضع مفهوم توضيحي لألمن اإلنسانر
ي يعالج منها كل واحد منهم هذا المفهوم، حيث عّرفه "

ه تحويل األمن القومي ماكلّيى  جورجالت 
ّ
" عىل أن
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ي يقوم عىل 
ر إىل أمن الفرد، ذلك أن األمن اإلنسانر كبر

ما بالب ّ
ّ
ق بحماية الدولة وإن

ّ
ي ال تتحق

حماية األفراد الت 
افق واعتبارات  ي يقصد به الحماية من العنف غبر الهيكىلي المب 

عىل رفاهية ونوعية الحياة، فاألمن اإلنسانر
درة البيئية أو الهجرة الجماعية

ّ
ي كالن

 . 6عديدة مرتبطة بالتكامل البيتئ
عريف يالحظ جل  

ّ
ي والذي من خالل هذا الت

عريف الموّسع لألمن اإلنسانر
ّ
يا مدى التوافق مع الت

ظرة اليابانية من خالل إدراج عدد من االعتبارات الغبر مقتّصة عىل التحّرر من الخوف، بل امتداد 
ّ
ته الن

ّ
تبن

 ذلك إىل التحّرر من الحاجة وما يتبع ذلك من جوانب اقتصادية، اجتماعية وبيئية. 
ي  تايلركما عّرفه "  

ى
ة سواء أوب ّ واة الحية لكل البشر من المخاطر الحرجة والمّصر

ّ
ه حماية الن

ّ
" عىل أن

، فيتضح من التعريف أيضا 7كانت بيئية، اقتصادية، اجتماعية غذائية، صحية، شخصية أو سياسية
ي لتوافقها مع زيادة احتياجات اإلنسان ليس فقط للحماية 

ي مع النظرة الموسعة لألمن اإلنسانر
ماشر
ّ
الت

ي بيئته 
ر
األمنية الخاصة بحياته الخاصة من الجريمة وتوابعها، بل امتداد ذلك ليشمل جميع ما يحتاجه ف

 وتفاصيل ذلك. 
ي تمّس أمن األفراد  عرفة" خديجةهذا وعّرفته "  

ه التخلص من كافة التهديدات الت 
ّ
ر عىل أن أمير

، والذي يكون باإلصالح المؤّسسي ب إنشاء مؤسسات أمنية جديدة السياشي واالقتصادي واالجتماعي
د أمن اإلنسان عىل جميع المستويات

ّ
 . 8للتعامل مع كل ما يهد

ي عىل تحقيق أمن اإلنسان بما يتماشر وتزايد   
ح هذا التعريف تأثره بمدى فرض المنظور األمتر

ّ
يوض

ي التطور، ومع ذلك فقد أشار التعريف إىل إنشاء مؤسسات أمنية جديدة وهو 
ر
مفهوم  نمط الحياة اآلخذ ف

ونية، والجرائم الماسة  ي ذلك الجريمة االلكب 
ر
د أوجه اإلجرام الحديث بما ف

ّ
ي ظّل تعد

ر
غبر واضح، خاصة ف

ي أن ال يقتّص عىل األمنية منها فقط بل 
 إنشاء المؤسسات ينبىعر

ّ
رات، حيث أن

ّ
بأنظمة المعالجة، والمخد

 يمتد للمؤسسات االجتماعية والجوارية. 
ضح جلّيا أن بعضها حريص عىل من خالل ما تّم عرضه م  

ّ
ي يت

ن تعريفات ُمتباينة لألمن اإلنسانر
رح من منظومة أمنية لحمايته 

ّ
االكتفاء بأمن اإلنسان من الناحية األمنية وما يتّم رصده بناء عىل هذا الط

ي الجوانب الحياتية، وهذا المنظور قاض وضّيق واسعا، بي
 
ي الحرب أو الّسلم، دون أن يمتد ذلك لباف

ر
نما ف

ي العّص الحاضر 
ر
ي أضحت ف

ي للجوانب األخرى الت 
يقوم مفهوم آخر يراعي الحداثة وامتداد األمن اإلنسانر

ونيا.  ورية ووجب مراعاتها إلضفاء األمن عىل اإلنسان جسديا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، وإلكب   ضر
 . ي
ى
: خصائص األمن اإلنساب ي

ى
 الفرع الثاب

ي بجملة   
ر األمن اإلنسانر ّ ي نشأ من أجلها، كما يتمبر

من الخصائص تجعله كفيال بتحقيق األهداف الت 
ي بعض الجوانب، ولعّل من أهم خصائصه ما 

ر
ي قد تتقاطع معه ف

تجعله يختلف عن بعض المقاربات الت 
 :  يىلي

ها تهديدا لألمن أوال ي يعتبر
ي ذو طبيعة عالمية شاملة عىل اعتبار أن األخطار الت 

: األمن اإلنسانر

ه يمثّل مبادئ قيمية 9ا عالميايسهل انتشاره
ّ
ر بينهم ألن ه يمتد ليشمل البشر عبر العالم دون تميبر

ّ
، حيث أن

 .  أصيلة قوامها محاولة تحقيق العدالة اإلنسانية لتحقيق رفاهية كل البشر
ي المجتمع، ومدى ثانيا

ر
ي يعيش بها الناس ف

ي محوره الفرد، حيث يتعلق بالكيفية الت 
: األمن اإلنسانر

ي 
ر
ممارسة خياراتهم المتعددة، ومدى قدرتهم عىل الوصول إىل فرص الّسوق، وكذا الفرص  حريتهم ف

ي ضاع أو سالم
ر
 . 10االجتماعية، وإذا ما كانوا يعيشون ف

ي محاولة الحتواء المخاطر ثالثا
ر
ي مقاربة إستباقية تمكينية، تهتم بالتنبؤ باألحداث ف

: األمن اإلنسانر

 
ّ
ي يتطلبها التنبؤ مقارنة مع معالجتها، فضال عىل صبغتها بدال من عالجها، وذلك بسبب قلة الت

كلفة الت 
 . 11اإلنسانية

دة من حياة البشر رابعا
ّ
د األبعاد بمعتر أنه يستهدف حماية جوانب متعد

ّ
ي متعد

: األمن اإلنسانر

، ذلك أن امتدادات األمن 12والنهوض بها، وتعتبر هذه األبعاد متكاملة ويتوقف كل منها عىل ضمان اآلخر
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ي واقعنا 
ر
ي أصبحت ف

ها من المظاهر الت  ي متشعبة لتشمل األمن واالقتصاد والغذاء والصحة وغبر
اإلنسانر

 الحاىلي ال تنفصل عن بعضها البعض. 
ول التدخل، وهو ما خامسا

ّ
ي العالم فعىل كل الد

ر
ي أي مكان ف

ر
ي عىل أمن الناس ف

ّ
ي حالة التعد

ر
: ف

واجهة الّّصاعات، حيث أن الواقع أفرز بعض الظواهر تنادي به بعض الحركات النسائية، والمطالبون بم
ي ساهمت ثورة 

سبة لإلرهاب والتلوث والبيئة، والت 
ّ
كا كما هو الحال بالن ي تستدعي تدخال مشب 

الت 
ي زيادة الوعي بخطورة امتدادها لكل دول العالم

ر
 . 13االتصاالت ف

هديداسادسا: 
ّ
ي عىل عولمة األمن للحد من الت

ي قد تتجاوز قدرة طرف يرتكز األمن اإلنسانر
ت الت 

، ولذلك وأمام تزايد حجم التهديدات  ي
وىلي والتنسيق األمتر

ّ
عاون الد

ّ
ر الت ي التعامل معها، ولهذا يتعيرّ

ر
واحد ف

وري إصالح وتطوير 
هديدات أصبح من الّصرّ

ّ
وتنّوعها وظهورعجز األمم المتحدة عىل تفادي هذه الت

بحت األمم المتحدة كما المنظمات اإلقليمية األخرى ، فأص14المؤسسات السياسية، وإنشاء أخرى حديثة
اع سيما إذا كان أحد أطرافه دولة قوية، وكان  ر

ي مناطق البرّ
ر
ي ظل محدودية القدرة عىل التدخل ف

ر
بال حزم ف

اعات.  ر ي عسكرة الدول وافتعال البر
ر
ة ف  من األفضل خلق تنمية مستدامة عوضا عن ضف المبالغ الكببر

 : ي
ى
لة.  المطلب الثاب ي والضوابط المختلفة بينه والمفاهيم ذات الصر

ى
 مظاهر األمن اإلنساب

ي يستهدف تحقيق أكبر هامش من الحماية لكافة الناس عىل امتداد دول العالم،  
 األمن اإلنسانر

ّ
إن

ي ينشدها كل إنسان 
ل أساسيات الحياة الحديثة الت 

ّ
ي تمث

ولذلك كان لزاما أن يمس العديد من الجوانب الت 
ي ا
ر
لعالم بدون فوارق مبنية عىل أساس الدين، الجنس، اللون، واعتبارات سياسية أو اجتماعية، ولذلك ف

ي مع بعض 
ي بعديد األبعاد أو المظاهر)الفرع األول(، وتقاطع معتر األمن اإلنسانر

اهتم األمن اإلنسانر
(، وسيكون ذلك وفق ي

ر بينها)الفرع الثانر ميبر
ّ
ي بيانه:  المفاهيم ذات الّصلة ولذلك وجب الت

فصيل اآلن 
ّ
 ا للت

 . ي
ى
 الفرع األول: مظاهر األمن اإلنساب

ي ظل الوقت الّراهن ليشمل العديد من األبعاد أو   
ر
ي وفق المفهوم الحديث ف

يمتد األمن اإلنسانر
ي يعالج كل منها نقطة معّينة تشكل أهمية بارزة لألشخاص، وال يمكن إغفالها لما لها من 

المظاهر الت 
ي تفعيل

ر
ي النمو،  أهمية ف

ر
ها آخذة ف

ّ
ي إىل تحقيقها، والمالحظ أن

ي يصبو األمن اإلنسانر
دور األهداف الت 

ي قائمة بذاتها، ويمكن تفصيل هذه المظاهر 
ر
ها قد تتغبر بتغبر الّزمان والمكان، وغبر محصورة ف

ّ
بمعتر أن

 : ي جوانب عديدة لعّل أهّمها هي
ر
 ف

 أوال: األمن االقتصادي. 
ي يقوم عليها األمن يكتسي األمن االقتصادي أ

 من أهم الّركائز الت 
ّ
ي حياة الدول، ويعد

ر
همية بالغة ف

ن األفراد أو األش أوالمجتمعات من تلبية احتياجاتهم األساسية، 
ّ
ي تمك

، ويقصد به الحالة الت  ي
اإلنسانر

عام 
ّ
م كرامتهم، وتشتمل الحاجات األساسية عىل الط وتغطية المصارف اإللزامية بشكل مستدام يحب 

ي نطاق الرعاية الصحية والتعليموا
ر
 البعد االقتصادي وفق المفهوم 15للباس والمأوى وما يدخل ف

ّ
، وُيعد

ي ممانعة ومعاقبة الدول من خالل فرض الحصار 
ر
الحديث أداة فعالة قد تتفوق عىل األداة الحربية ف

ر حت  تستجيب للمطلوب منها.  ج معير
َ
 االقتصادي أو احتكار ُمنت
. ثانيا: األمن الغذا ي
 
 ب

ق نموا سليما للجسم إضافة إىل   
ّ
ي وباستمرار بشكل يحق

ر
ينطوي عىل توفبر الغذاء الّصحي الكاف

غذية
ّ
دار 16توافر الجهود الدولية لمنع وقوع المجاعة وسوء الت

ُ
ي ت
، وُيعتبر الغذاء أحد األسلحة الناعمة الت 

ي ذلك الّرفع بها األزمات لصالح الدول القوية من خالل فرض حظر عىل األغذية ضد ال
ر
دول األخرى، بما ف

ي كذلك أن يكون الغذاء متنوعا وصحيا بشكل 
، وينبىعر من أسعار الغذاء عىل المستوى اإلقليمي أو العالمي

ي 
ر
اعات المسلحة كما هو حاصل ف ر

ي ظل البرّ
ر
وريات الغذائية خاصة ف ي اإلنسان من الحاجة إىل الّصر

يق 
 اليمن. 
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 .  ثالثا: األمن الصحي
ر األفراد من المقصود باأل     ي المتناول، وتمكير

ر
من الّصحي هو توافر الخدمة الصحية بأسعار ف

ي يمكن الوقاية 
ر الّصحي أو الحماية من األمراض الت  الحصول عىل تلك الخدمات، من خالل نظم التأمير

ي بعض الدول النامية هي األمراض المعدية، مع مراعاة 
ر
منها، عىل أساس أن األسباب الرئيسية للوفاة ف

ية والريفية، وانسحاب نفس  ر مختلف المناطق الحّصر ورة توزي    ع العناية الصحية بطريقة عادلة بير ضر
ورة تكاتف 17األمر عىل توفبر األطقم الطبية الكفء ر مدى ضر ي تبيير

ر
، ولقد كان لجائحة كورونا دور هام ف

ة خاّصة ي السيطرة عىل بعض األمراض المعدية الخطبر
ر
ر األشة الدولية ف ي ظل عدم وجود  الجهود بير

ر
ف

ر  اس بأثمان معقولة وعدم جعله أداة لتصفية الحسابات االقتصادية أو السياسية بير
ّ
اللقاح، وإتاحته للن

 الدول. 
 . ي
 رابعا: األمن البين 

ل    
ّ
نتجها البيئة، وهي أخطار تتمث

ُ
ي ت
هديدات الت 

ّ
ي حماية األفراد من األخطار والت

يقصد بالبعد البيتئ
ي وكذا نقص الموارد الحيوية

دهور البيتئ
ّ
ي التلوث والت

ر
ي ظل 18ف

ر
ي أضح مهّما خاّصة ف

 الجانب البيتئ
ّ
، بل إن

شاط اال
ّ
ة يتم التنامي الكببر لعدد سكان المعمورة، فضال عىل زيادة الن قتصادي والحاجة لموارد كثبر

د 
ّ
ها من غازات ومواد تهد استغاللها بطرق غبر عقالنية، وما تفرزه المنشآت اإلنتاجية من مصانع وغبر

نوبيل وُمفاعل فوكوشيما  ، ولعّل آثار انفجار مفاعل تشر ي
الحياة البيئية لألحياء، وتقلب التوازن البيتئ

 الساعة. 
ّ
 مازالت ماثلة لحد
. خامسا: ا خصي

ر
 ألمن الش

، ويعتبر هذا النوع من   ي
خضي حماية اإلنسان من التعّرض لألذى والعنف البدنر

ّ
يقصد باألمن الش

 ، واجي
ّ
األمن أكبر أنواع األبعاد أهمية لحماية اإلنسان، ويشمل كل ما من شأنه المساس به من جميع الن

ي من دول أخرى ويتعلق األمر بالتهديدات الّصادرة عن الدولة من تعذيب جسدي، أ
ي تأن 

و التهديدات الت 
هديد الذي 

ّ
ي شكل الجريمة، والت

ر
ي تكون من أفراد أو عصابات ف

هديدات الت 
ّ
ي صورة الحرب مثال، وكذا الت

ر
ف

ي 
ّ
 األطفال، وأيضا التعد

ّ
ي شكل عنف أو اغتصاب، فضال عىل الجرائم المسّجلة ضد

ر
تكون ضحيته المرأة ف

فس من خالل االنتحار واسته
ّ
راتعىل الن

ّ
ية بتكريم من لدن 19الك المخد ، ولذلك حظيت النفس البشر

يعة اإلسالمية، وجعلها عىل رأس الكليات 
ّ فس من أهم مقاصد الشر

ّ
الخالق عز وجل بأن جعل حفظ الن

 الخمس. 
 .  سادسا: األمن المجتمعي

ي تشمل الثقافة والد  
ر الخصوصية الت  ق من خالل خلق توازن فعىلي بير

ّ
ين األمن المجتمىعي يتحق

دي وعادل
ّ
ي مجتمع تعد

ر
ر ف ورة بناء فكرة االندماج القومي للمواطنير

، ولقد أصبح 20واللغة والِعرق، وضر
مة حيث أصبحت خطابات رسمية تدعو إىل 

ّ
البعد االجتماعي مبعث قلق لدى العديد من الدول المتقد

ي ع
ر
ي الواليات المتحدة األمريكية ف

ر
 العرق كما هو حاصل ف

ّ
ر ضد رقة والتميبر

ُ
هد ترمب، والتعدي عىل الف

ر بسبب خطاب الكراهية الّصادر من الرئيس ماكرون، وكل هذه العوامل تؤدي  سات المسلمير
ّ
مقد

ي خطاب متوازن بعيد عن األهداف 
 األمر إىل نصابه بتبتر

ّ
ي رد

، وينبىعر خضي
ّ
ورة إىل انعدام األمن الش

بالّصرّ
ير األ  . السياسية واالقتصادية الضّيقة، واختالق األعداء لتبر ر  عمال العدائية ضد المسلمير

 .  سابعا: األمن السياسي
ي   

ر
اخلية ومواجهتها وضمان حقوق األفراد ف

ّ
يقوم األمن السياشي عىل الحماية من الّّصاعات الد

ي الحياة 
ر
ي المشاركة ف

ر
 ف

ّ
عببر عن مطالبهم، بمعتر حماية اإلنسان من التعّرض لألذى وإعطائه الحق

ّ
الت

يطة عدم المساس  ، فال 21السياسية دون إكراه يمكن أن يتم اعتقال شخص بسبب رأيه السياشي شر
بالنظام العام واآلداب العامة، كما ال يمكن بأي حال من األحوال التعرض لحياته أو ألقاربه باإليذاء أو 

ي إطار ما يمليه القانون. 
ر
 تصفيته بسبب معارضته للسلطة السياسية ف

ي ع
ى
: تميّيى األمن اإلنساب ي

ى
لة. الفرع الثاب  ن المفاهيم ذات الصر
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ي تشبهه نوعا ما، لكن يبق  مختلفا عنها  
ي مع العديد من المفاهيم الت 

ي مفهوم األمن اإلنسانر
يلتق 

مايز وفق العديد من 
ّ
ي يهدف كل مفهوم لتحقيقها، ويمكن توضيح هذا الت

من حيث المعتر واألهداف الت 
 :  األمثلة وفقا لما يىلي

ي وحقوق 
ى
 اإلنسان. أوال: األمن اإلنساب

ي وحقوق اإلنسان طالما يهتم كل منهما بحقوق   
ر األمن اإلنسانر يرى البعض عدم وجود فرق بير

دها، 
ّ
ي يحد

 حقوق اإلنسان لها إطار قانونر
ّ
اللة ذلك أن

ّ
ي العالم، لكنهما يختلفان من حيث الد

ر
الفرد ف

ولية، بينما ال يحظر األمن
ّ
ي باألسس القانونية،  ويضمن حمايتها وفق االتفاقيات اإلقليمية والد

اإلنسانر
 خرق وانتهاك حقوق 

ّ
ي أن

ر
، كما يتفقان ف ي

ي لألمن اإلنسانر
 حقوق اإلنسان تعظي األساس القانونر

ّ
ولذلك فإن

ي ومع 
، ونفس الكالم ينسحب عىل خرق أحد مكّونات األمن اإلنسانر اإلنسان يعتبر تهديدا للسلم العالمي

 
ّ
 أن
ّ
ر إال ر المفهومير  حقوق اإلنسان منظومة كاملة ال تتجزأ، التقارب المسّجل بير

ّ
ي أن

ر
بينهما فرقا يتجّسد ف

 االنتهاكات 
ّ
، كما أن ي

سبة لألمن اإلنسانر
ّ
أن بالن

ّ
ع باالنتقائية وحرية التمكن من االستمتاع كما هو الش

ّ
وال تتمت

 منع الحريات الدينية ت
ّ
ر ال يعد ي حير

ر
، ف ي

ل تهديدا لألمن اإلنسانر
ّ
 جماعة قد تشك

ّ
هديدا لألمن الممارسة ضد

، كما أن  ي
ام حقوق اإلنسان هو الذي يمّهد لخلق ظروف مواتية لتحقيق األمن اإلنسانر ، فاحب  ي

اإلنسانر
ر الفرد من حقوقه فذلك  ي والتنمية اإلنسانية، فعند تمكير

ر األمن اإلنسانر حقوق اإلنسان هي الّرابط بير
ي يركز عليها األمن اإل 

ي تحريره من الخوف والحاجة الت 
ر
ي مساهمة ف

 . 22نسانر
ام حقوق اإلنسان، حيث   ي منأى عن احب 

ر
ي ف

عىل كّل ال يمكن تفعيل مبادئ وآليات األمن اإلنسانر
ي عىل جعل حقوق اإلنسان والحريات األساسية منطلقا لتحقيق 

تنطوي المفاهيم العديدة لألمن اإلنسانر
 ذلك. 

ية.  ي و التنمية البشر
ى
 ثانيا: األمن اإلنساب

 مفهوم يرى البعض ترادف مع    
ّ
هما يختلفان، حيث أن

ّ
ية، غبر أن ي والتنمية البشر

تر األمن اإلنسانر
 مفهومها شامل، 

ّ
اتها العالمية، غبر أن ية ومؤشر ي قد تراكم من خالل أدبيات التنمية البشر

األمن اإلنسانر
ية أوسع وأشمل مفهوما، فإذ كة بينهما، فالتنمية البشر ا كانت فالفقر مثال يعتبر أحد االهتمامات المشب 

ي إمكانية ممارسة الناس لهذه الخيارات بسالم وحرية، 
ي يعتر  األمن البشر

ّ
ي توسيع خيارات الناس، فإن

تعتر
ية مرتبطان أيضا،  ي والتنمية البشر

 الفرص المتاحة لهم اليوم لن يفقدوها غدا، غبر أن األمن اإلنسانر
ّ
وأن

ر يرتبط باآلخر،  ي أحد المجالير
ر
م أو الفشل ف

ّ
 التقد

ّ
ق إال إذا ذلك أن

ّ
ي ال يمكن أن يتحق  األمن البشر

ّ
بل إن

ية جميع األفراد ي مفهوما أشمل ليسمو عن مجّرد إشباع 23مّست التنمية البشر
، لذلك كان األمن اإلنسانر

 . ي
ي قدما نحو تحقيق األمن اإلنسانر

ي المضر
ر
ية ف  الحاجيات األساسية، دون إغفال لدور التنمية البشر

ي والتد
ى
. ثالثا: األمن اإلنساب ي

ى
ولي اإلنساب

ر
 خل الد

   
ّ
ي نظر متباينة، حيث تتعلق األوىل باعتبار أن

ر من وجهت  ر المفهومير ظر إىل العالقة بير
ّ
يمكن الن

ي سياق المفاهيم الغربية والذي تستخدمه للتفاوض والسيطرة عىل الدول 
ر
ي يدخل ف

المفهوم اإلنسانر
ي التدخل الدوىلي كإحدى أدو 

ر
امية، أّما الثانية فتتجىل ف

ّ
، وهو ما قامت به الن ي

ات تحقيق األمن اإلنسانر
ي 
ي بعض الدول تحت غطاء 24بعض الدول لحماية األمن اإلنسانر

ر
، وال أدل عىل ذلك هو بعض التدخالت ف

ي الحماية وليس التدخل تحت مسم الحماية 
ر
لة إثبات صدق النوايا ف

ّ
الحماية ويبق  عىل الدول المتدخ

 ولكن تحقيق أهداف أخرى. 
. رابعا: األمن  ي واألمن المجتمعي

ى
 اإلنساب

ه مرادف له، رغم   
ّ
ي أن

، غبر أن ذلك ال يعتر ي مفهومه عىل األمن المجتمىعي
ر
ي ف

يرتكز األمن اإلنسانر
 األمن المجتمىعي 

ّ
ي األمن من أجل بقية األبعاد، غبر أن

ر
اتفاقهما عىل عدم أولوية البعد العسكري والسياشي ف

سم ال زال يقوم عىل منطق االحتواء واالستبعا
ّ
ي عىل يت

د، وسياسات الهوية، بينما يقوم األمن اإلنسانر
ي 
، بينما يراها األمن اإلنسانر ي الدولة المالذ والمتحدث الّرسمي

ر
عددية، وأن األمن المجتمىعي يرى ف

ّ
بالت

ي أبعادا مختلفة تزيد  كمصدر تهديد، ويدعو للتحرك تجاه كيانات أقل من الدولة، ويتضمن األمن البشر
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ي أشمل 25اظ عن الهويةعن مجرد الحف ، لذلك كان األمن البشر ي األمن المجتمىعي
ر
ي تعتبر أساسية ف

، والت 
ي يسىع إليها دون إغفال 

ي تحقيق األهداف الت 
ر
ه يحتوي البعد المجتمىعي ف

ّ
طاق واألبعاد بل إن

ّ
من حيث الن

   األبعاد األخرى. 
بات الوجود وتحديات التطور. 

ر
ي بّيى مسب

ى
 المطلب الثالث: األمن اإلنساب

ه كان نتيجة تراكمية ألسباب عديدة جرى    
ّ
ي لم يكن وليد اللحظة، بل إن

 وجود األمن اإلنسانر
ّ
إن

ي  التوليف بينها لتنتجه
( الت  ي

)الفرع األول(، ورغم وجوده فهو ال يزال رهينة بعض التحديات)الفرع الثانر
 
ّ
ي أسباب نشأة تهد

ر
رة، ولذلك سيتم البحث ف

ّ
د بقاءه وقد تحيد به عن تحقيق بعض األهداف المسط
 : اىلي

ّ
فصيل الت

ّ
ضه من معوقات وفقا للت ي وما يعب 

 األمن اإلنسانر
 . ي
ى
بات وجود األمن اإلنساب

ر
  الفرع األول: ُمسب

ة بل كان بسبب     ي كمفهوم إىل الوجود بطريقة مباشر
ة عوامل أدت إىل لم يظهر األمن اإلنسانر

ّ
عد

ي أدت 
ي، ويمكن إعطاء بعض األسباب الت 

ّ
ظهوره كمحاولة للحفاظ عىل اإلنسان من جميع أشكال التعد

 :  إىل بروزه للوجود وفقا بما يىلي
ولية. 

ر
اعات المسلحة غّي الد ى

 أوال: ازدياد عدد اليىر
، آ  ر وليير

ّ
ها تهديد للّسلم واألمن الد

ّ
وىلي عىل أن

ّ
خذا بالحسبان مدى جسامة صنفها مجلس األمن الد

ر وتهجبر  يد للمدنيير ة شملت أعمال عنف وتشر ي أنتجت أزمات إنسانية خطبر
اجمة عنها والت 

ّ
اآلثار الن

ار مادية أثرت سلبا عىل العديد  ، وقانون حقوق اإلنسان، وأضر ي
وىلي اإلنسانر

ّ
، وانتهاك للقانون الد جماعي

حايا من األ 
ّ
سيج االجتماعي للدول من الدول األخرى، فسقط العديد من الض

ّ
برياء، ما أثر سلبا عىل الن

ل الحركة االقتصادية
ّ
 26وعط

ّ
ي طالما أن

، ولذلك ظهرت الحاجة إليجاد فكرة تهتم بتحقيق األمن اإلنسانر
 أهدافه نبيلة تستهدف  اإلنسان عبر العالم. 

ايد لمبادئ وقواعد تدعم األنظمة الحقوقية لألفراد  ى  . 27ثانيا: التنامي المي 
جهت من اإلطار العام لألمن أي أمن الدولة إىل اإلطار الخاص وهو أمن الفرد، حي 

ّ
ث أن المفاهيم ات

ي نطاق الهيئات األممية وكذا 
ر
وبالتاىلي جعل اإلنسان يتبوأ مرتبة نوعية للحماية والحفاظ عىل حقوقه ف
ي حجر الزاوية لجعل العالم أكبر أم

ر عىل أمن الفرد. اإلقليمية، فكان أن ُجعل من األمن اإلنسانر كبر
 نا بالب 

 ثالثا: ظاهرة العولمة ووسائل التكنولوجيا واإلعالم االتصال. 
ي لألمن    

ّ
، خاصة ظاهرة اإلرهاب كأهم تحد ي

ي بروز تهديدات األمن اإلنسانر
ر
ساهمت العولمة ف

، أو إرهاب األنظمة السياسية، مع سىعي  ر ي فلسطير
ر
، سواء كان إرهاب الدول كما يحدث ف ي

الواليات اإلنسانر
اعات اإلقليمية ر شجيع عىل تغذية البر

ّ
ر جهاز أمن العولمة كما تريده، من خالل الت ، 28المتحدة إىل تركبر

ي حينها، وهو ما أدى إىل 
ر
ي مجال اإلعالم االتصال وانتقال المعلومة ف

ر
ي ف باإلضافة إىل التطور التكنولوجر

ر الدول وانتشار الوعي العالمي  عوب بحثا عن التحّرر والديمقراطية،  انتقال العديد من األفكار بير
ّ
ر الش بير

ورة وليس خيارا.  ي جعلت من أمننة اإلنسان ضر
ي إحدى الوسائل الت 

 فكانت فكرة األمن اإلنسانر
ي والمنظمات غّي الحكومية. 

ى
 رابعا: تعاظم دور المجتمع المدب

ي تحّمل المسؤوليات ووضع الخطط االقتصا  
ر
يكا ف ّ دور هذه الجهات لتصبح شر

دية تغبر
ي 
ر
ي ف

ي المجتمع، فأصبح تكريس مفهوم األمن اإلنسانر
ر
عف ف

ّ
واالجتماعية، والوقوف عىل مواطن الض

ي بعض األحيان لقياس مدى 29المجتمع مجاال لعملها
ر
مات أصبحت معيارا ف

ّ
 تقارير هذه المنظ

ّ
، بل إن

ول. 
ّ
ي الد

ر
ي ف

 تقدم أو انتكاس األمن اإلنسانر
 . 30خامسا: ضعف الدول أو إفالسها

 العجز الماىلي الذي شهدته بعض الدول بفعل األزمات المالية العديدة أدى إىل عدم قدرتها عىل  
ّ
إن

ي شؤونها الداخلية عن طريق منحها قروض ذات نسب مرتفعة 
ر
ي التدخل ف

ر
ضمان الحماية للفرد، ما أسهم ف

، وكذا فتح الباب أمام االستثمارات الخارجية لل ي
ام األمن اإلنسانر دول الغنية، ما يرهن وربطها باحب 
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ام حقوق اإلنسان، وهنا يظهر المنظمات الدولية العالمية  اقتصادها وتبعيتها تحت طائلة عدم احب 
وطا عديدة لمنح القروض.   وط قاسية كما هو الحال لصندوق النقد العالمي الذي يفرض شر  وفرضها لشر

 . ي
ى
: تحديات تطور األمن اإلنساب ي

ى
 الفرع الثاب

ي مبادئه وأهدافه جّراء أسباب بعد ظهور مفهوم 
ر
ي والذي يشكل المثالية اإلنسانية ف

األمن اإلنسانر
ضه بعض   هذا المفهوم تعب 

ّ
 أن
ّ
ي العالم بطريقة حديثة، إال

ر
جعلت منه فكرة بناءة للحفاظ عىل األمن ف

ي يم
ر عليه والت 

ّ
ي قد تؤث

ي ترهن مضيه نحو األمام، ويمكن إبداء بعض الجزئيات الت 
كن ذكر المعوقات الت 
 بعض منها: 

ي هذا اإلطار يعتبر أي أوال 
ر
طبيق عمليا، ذلك أنه وف

ّ
ي مفهوم نظري غبر قابل للت

 األمن اإلنسانر
ّ
: أن

ي ظهر من 
 مفهوم األمن اإلنسانر

ّ
ء تهديدا لألمن، وهو ما يرهن تطبيقه، وبالمقابل يرى بعض الفقه أن ي

شر
ي حدوث العديد من التعديات عىل ، ويظهر ذلك 31الممارسة السياسية وكانت له أهداف عملية

ر
ف

ي 
ر
ي خوف ف

ر
، ما جعلهم ف ر ، وانتهاك حقوق المسلمير ي إطار حرية التعببر

ر
ي فرنسا ف

ر
المقدسات اإلسالمية ف
 ظل صمت دوىلي مطبق. 

ي ظل تنامي 32: غياب األمن الّصحي ثانيا
ر
حقيق ف

ّ
ي عصّية عىل الت

، جعل من مسألة األمن اإلنسانر
ي وقت

ر
ي كانت ف

امية لتتطور وتغزو العالم أجمع، وقد كان  أسباب المرض، الت 
ّ
ي الدول الن

ر
قريب محصورة ف

ي تصل إىل قرصنة  19-لوباء كوفيد ، وجعل بعض دول االتحاد األورونر ي العالمي
أثر بالغ عىل األمن اإلنسانر

حايا. 
ّ
ي محاولة منها الحتواء الكارثة الصحية، بعد تسجيل آالف الض

ر
 بعض المستلزمات الطبية ف

ي مع مصالح الدول، وهو ما من شأنه أن يكون ذريعة للتدخل : تعثالثا
ارض مفهوم األمن اإلنسانر

ي 
الدوىلي اإلنسانر

أن 33
ّ
ي الش

ر
عية األممية وبالتاىلي التدخل ف

ي ذلك قد تحدث تجاوزات خارج نطاق الشر
ر
، وف

 الداخىلي للدول خاصة الضعيفة. 
 سيرابعا

ّ
خل، حيث أن

ّ
ي وعدم استقرار الد

اسة المنافسة العالمية دفعت :غياب األمان الوظيقر
ر بغياب أي عقود أو ضمانات  ّ  مرونة، تتمبر

ر إىل إتباع سياسات وظيفية أكبر بالحكومات والموظفير
ي 
، وينعكس ذلك عىل األمن االقتصادي أحد دعائم األمن 34وظيفية، وهو ما خلق غياب االستقرار الوظيقر

كات ال
جاه الكثبر من الشرّ

ّ
، ودليل ذلك هو ات ي

ر اإلنسانر فير
ّ
عمالقة إىل تشي    ح اآلالف من العمال والموظ

ضها.  ي تعب 
 بسبب المشاكل المالية الت 

ظهور الفقر كمشكلة عالمية، حيث لم يعد يمّس الدول النامية فقط، بل امتد ليشمل الدول خامسا: 
ي فقر الدخل فقط، بل يمتد ليشمل فقر القد

ي ظل تطور مفهومه الذي لم يعد يعتر
ر
رات المتقدمة أيضا، ف

ر الفقراء  واإلمكانات، وأصبح الفقر مشكلة عالمية بسبب تنامي أعداده الباعثة عىل القلق، وتزايد الهوة بير
ي 35واألغنياء

ي العصابات اإلجرامية الت 
ي ظّل تفسر

ر
ي منه ف

ي ويرهن الجانب األمتر
، وهو ما يمس األمن اإلنسانر

رق العنيفة وغبر 
ّ
ي ظل صمت من طرف الهيئات تسىع للسطو والحصول عىل المال بكافة الط

ر
وعة، ف المشر

 الدولية المختصة والدول الغنية أمام هذه المعضلة. 
ي ظل التغّيات الدولية. 

ى
ي ف

ى
 المطلب الرابع: تفعيل األمن اإلنساب

ه ينطق عىل دول    
ّ
ي الواقع، سيما أن

ر
ي ظل عدم تطبيقه ف

ر
ي يبق مفهوما نظريا ف

 األمن اإلنسانر
ّ
إن

 إعماله يحتاج إىل آليات جدية وفعالة لجعله 
ّ
، ولذلك فإن ر العالم وليس عىل دولة أو إقليم معيرّ

ي ظل 
ر
ي هذا المجال ف

ر
ات دولية عمليا)الفرع األول(، ويظهر الدور الذي تلعبه األمم المتحدة ف تغبرّ

 : اىلي
ّ
(، وهو ما ستتم معالجته وفقا للت ي

 مستمرة)الفرع الثانر
 . ي
ى
 الفرع األول: آليات تفعيل األمن اإلنساب

دة ألمن الفرد عبر     
ّ
 من انتشار األسباب المهد

ّ
ي تحد

ي لجملة من اآلليات الت 
يخضع األمن اإلنسانر

ي بعض األفكار العملية ال
ول، ولذلك وجب تبتر

ّ
ي من أقاليم الد

ي إخراج األمن اإلنسانر
ر
ي يمكنها المساهمة ف

ت 
 :  مجّرد فكرة ومبادئ نظرية إىل واقع ملموس، ويمكن إعطاء بعض الّصور عن ذلك وفقا لما يىلي

اعات المسلحة.  ى
 أوال: الوقاية من اليىر
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حة إىل مدى قصبر ومدى بعيد؛      
ّ
اعات المسل ر

ر تقسيم الوقاية من البرّ يمكن وفقا لبعض الباحثير
اع من خالل الدبلوماسية الوقائية والمساعي ح ر

ي المباشر للبرّ
يث ينطوي القصبر منها عىل المنع الوقانئ

، بمعتر سلسلة اإلجراءات  الحميدة لوأد الّّصاع قبل استفحاله، أّما المدى البعيد فيشمل المنع الهيكىلي
ي تعمل الدولة بمساعدة المجتمع الدوىلي عىل اتخاذها عىل 

داببر الت 
ّ
المدى الطويل للقضاء عىل والت

ي 
األسباب الكامنة وراء انتشار األزمات وضمان عدم حدوثها، ويمكن العمل عىل هذا المحور من خالل تبتر

غل تفاديا لمشكل 
ّ
امج لإلنعاش االقتصادي، وإصالح العدالة، وخلق مناصب الش نمية ببر

ّ
الدولة لخيار الت

ي تعتبر بذرة اإلجرام
ر  ، وقد أثبتت36البطالة الت  جارب مدى جدية التحركات الدولية لرأب الّصدع بير

ّ
الت

اعات إقليمية، وكذلك  ر ارة لبر ي قد تكون شر
اعات الُمسلحة الت  ر

 من تنامي البرّ
ّ
ي الحد

ر
األطراف المتنازعة ف

اح مشاري    ع تنموية المتصاص اليد العاملة بدل التوجه لمجال الجريمة.   اقب 
 ثانيا: الحماية. 

ي ال 
ي تمّس األفراد بشكل يعمل األمن اإلنسانر

هديدات الت 
ّ
ذي هو ذو طبيعة وقائية عىل مواجهة الت

مسبق، كاألزمات المالية العالمية والّّصاعات العنيفة واألعمال اإلرهابية واألمراض، وهو ما يحتاج إىل 
وضع معايبر وإنشاء مؤسسات محلية وعالمية تعمل عىل التصدي ألوجه انعدام األمن بكافة أبعاده 

، ألن التكلفة ستكون أعىل من حيث الوقت 37ة وقائية وعدم انتظار وقوع التهديدات لمجابهتهابطريق
 والجهد والمال. 

 ثالثا: مكافحة اإلرهاب. 
زمة للقضاء عىل ظاهرة اإلرهاب والوقاية من أسبابها، خاصة مع   

ّ
داببر الال

ّ
خاذ الت

ّ
م الدولة بات ر تلب 

مة ومكافحة اإلره
ّ
 ارتباط الجريمة المنظ

ّ
اب بعالقة تالزمية، ويعكس ذلك الواقع الدوىلي الذي يثبت أن
جار باألسلحة ُيعد وسيلة مثىل للجماعات اإلرهابية للحصول عىل الّسالح 

ّ
كل منهما يغذي اآلخر، فاالت

ر للجماعات 
ّ
ي توف

جار بالبشر الت 
ّ
بأفضل األسعار وتنفيذ اعتداءاتها عىل الدول، فضال عىل جريمة االت

ةاإلرهابية م ي من خالل مكافحة 38صادر دخل معتبر
، ولذلك وجب العمل عىل تحقيق األمن اإلنسانر

ر  عاون والتنسيق الدوليير
ّ
 عبر الت

ّ
الظاهرة اإلرهابية والوقاية منها بما لها من أبعاد، وال يتأن  ذلك إال

 . ر  الحقيقيير
 .  رابعا: التمكّيى

خطيط سواء لصالحهم أو للمجتمع، يظهر ذلك من خالل إكساب األفراد القدرة عىل التّّصف وا   
ّ
لت

ام حقوقهم وحرياتهم، ومجابهة العديد من المشاكل  من خالل جعلهم يمتلكون القدرة عىل المطالبة باحب 
ورة تعزيز هذه القدرات ي شت  39وإيجاد الحلول لها، وهو ما يفرض ضر

ر
، من خالل إعطاء الكلمة للفرد ف

يكا حقيقيا للسلطة من خ الل ديمقراطية حقيقية وليس صورية هدفها الوصل إىل المجاالت وجعله شر
وعة.   الّسلطة أو البقاء فيها، واستخدام كل الوسائل غبر المشر

 خامسا: الوقاية من الفساد. 
   

ّ
دا حقيقيا لألمن االقتصادي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة، ذلك أن

ّ
ُيعتبر الفساد مهد

الفساد يعمل عىل خلق محيط مالئم لممارسة الجريمة المنظمة وتزايدها إقليميا وعالميا، ولذلك كان 
اهرة من خالل تجري

ّ
زمة لمكافحة هذه الظ

ّ
يعاتها الداخلية عىل الدولة القيام باإلجراءات الال مها عبر تشر

اماتها الدولية بناء عىل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  ر ، وإصالح 2003وتنفيذ الب 
، وقد أثبتت التجربة الواقعية 40المؤسسات وخلق آليات للرقابة عىل الفساد ومتابعة الفاسدين جنائيا

ي من خالل الم
ر الفرد والّسلطة، والوصول إىل مدى تأثبر الفساد عىل األمن اإلنسانر ساس بمسألة الثقة بير

ي 
ي تؤدي إىل تفسر

ورة إىل نشوء مشاكل محورها الفرد كالبطالة الت 
حالة انسداد اقتصادي تؤدي بالّصرّ

 الجريمة، ولذلك وجب التصدي لها من جذورها والوقاية منها عبر جميع الوسائل وبحزم. 
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ي 
ى
: دور األمم المتحدة ف ي

ى
. الفرع الثاب ي

ى
 تفعيل األمن اإلنساب

ي وفق العديد     
ي نطاق دورها الدوىلي عملت منظمة األمم المتحدة عىل تفعيل فكرة األمن اإلنسانر

ر
ف

ي تختلف بحسب األهداف الموضوعة لتحقيق التوازن 
ي العديد من المواضع الت 

ر
من اإلجراءات، وهذا ف

ي شت  أنحاء العالم، وي
ر
ر األفراد ف ر بير ر الدول دون تميبر ي يمكن بير

مكن مالحظة ذلك عبر عديد اآلليات الت 
 :  تقضي بعض منها وفقا للتاىلي

 . ي
 
 أوال: برنامج األمم المتحدة اإلنماب

نمية، وهو موجود عبر العديد من دول العالم للمساعدة عىل إيجاد    
ّ
ُيعتبر الشبكة العالمية للت

نمية، وي
ّ
ي الت

ر
ي تواجهها ف

ي تفعيل الديمقراطية، والعمل حلول للتحديات الوطنية والعالمية الت 
ر
ساهم أيضا ف

عىل تقليص الفقر والوقاية من األزمات، يعمل عىل إصدار تقارير سنوية حول التنمية اإلنسانية، سيما 
ي  1994تقرير سنة 

ا للفكرة التقليدية لألمن اإلنسانر
ّ
، واضعا حد ي

، وهذا 41الذي يعتبر مرجعا لألمن اإلنسانر
ي الذي يبق  رهينة النوايا الّصادقة ما يعتبر إجراء عمليا من قب

ي تفعيل معتر األمن اإلنسانر
ر
ل األمم المتحدة ف

 للدول الفاعلة. 
 . ي
ى
 ثانيا: وحدة األمن اإلنساب

حدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بهدف دعم  2004تأّسست سنة    
ّ
ضمن مكتب األمم المت

حدة، وإدماج هذا المفهو 
ّ
ي األمم المت

ر
ي ف

شاطاتنشاطات األمن اإلنسانر
ّ
ي هذه الن

ر
، وتعتبر هذه الوحدة 42م ف

ي باإلضافة إىل الجوانب الموضوعية المرتبطة بإعداد برامج 
جزءا هيكليا لتفعيل مبادرة األمن اإلنسانر

ي هذا المجال. 
ر
ر ف حفبر

ّ
 للت

 . ي
ى
 ثالثا: صندوق األمم المتحدة لألمن اإلنساب

ي مارس  
ر
ر الحكومة اليابانية وأمانة األ  1999جرى إطالقه ف مم المتحدة، وهو صندوق يعتر بير

ي 
ر
، ويكون التمويل ف بتمويل المشاري    ع التنموية من أجل الرفع من المستوى االقتصادي واالجتماعي
مجاالت الّزراعة، التعليم، والّصحة، ولذلك كان هذا الّصندوق أحد الوسائل العملية لتفعيل األمن 

وطا لالستفادة من منحه، وهذه الشر  ، ويضع شر ي
وط مرتبطة بحماية كرامة اإلنسان وحق الفئات اإلنسانر

ي تحقيقا لدعائم 43الضعيفة
ي المجال اإلنسانر

ر
م المساعدة ف

ّ
، ويعتبر هذا الّصندوق أداة أخرى إجرائية تقد

  . ي
 األمن اإلنسانر

 . ي
ى
 رابعا: المجلس االستشاري الخاص باألمن اإلنساب

ر العام لألمم الم    صح واإلرشاد لألمير
ّ
حدة حول إدارة الّصندوق، ويتكون من يتوىل تقديم الن

ّ
ت

ي 
ي المجال المرتبط باألمن اإلنسانر

ر
ة ف  منظمة األمم 44ثمانية أشخاص ذوي كفاءة وخبر

ّ
، فالمالحظ أن

ي 
ر العام بهيئة استشارية تتوىل مهّمة وضع نظرة نوعية لألمن اإلنسانر المتحدة قد حاولت إحاطة األمير

اف عىل الصندوق طالما أن  ي إطار من خالل اإلشر
ر
األمر مرتبط بتقديم يد المساعدة لمن يستحقها سيما ف

ا عبر العالم.  ي تشهد تزايدا معتبر
اعات الت  ر  البر

 . ي
ى
 خامسا: لجنة األمن اإلنساب

حدة، حيث تعمل عىل تكثيف   
ّ
ر اليابان واألمم المت عاون بير

ّ
تم إنشاء هذه اللجنة بناء عىل الت
ي 
، والعمل عىل تطويرالمصطلح كأداة إجرائية ووضع خطط التعبئة لدعم وترقية مفهوم األمن اإلنسانر

ي إطار المهمة األوىل دراسة 
ر
؛ تتوىل ف ر ي مهمتير

ر
، وتتجّسد مهمة اللجنة ف ي

واقعية لتنفيذ برامج األمن اإلنسانر
ر األمن والتنمية ي دراسة العالقة بير

ر
اعات والعنف، والثانية تظهر ف ر

ي المرتبط بالبرّ
، 45حاالت الالأمن اإلنسانر

افية ورصد  وهو  ي وفق دراسة استشر
ظري إىل العمل اإلجرانئ

ّ
ي ينتقل من المفهوم الن

 األمن اإلنسانر
ّ
ي أن

ما يعتر
 ما يلزم من إمكانات مادية لتحقيقه. 

 خاتمة. 
، برغم     ي

ي نطاق األمن اإلنسانر
ر
م ف

ّ
ضح من خالل هذا العرض عدم كفاية ما يتم إحرازه من تقد

ّ
يت

ي عالم 
ر
بيلة من أمننة اإلنسان، وزيادة هامش الحريات ف

ّ
ول لتحقيق األهداف الن

ّ
ي لبعض الد

الّسىعي الحقيق 
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ّ من الجريمة والفقر واألمراض، ويبق  ذلك رهينة بحسن نوايا الدول القو  ي
ي إرساء نظام عالمي نق 

ر
ية ف

ي أحدها، 
ي يعتبر األمن اإلنسانر

تسوده المساواة وخاٍل من محاولة الهيمنة تحت ُمسّميات مختلفة، والت 
 ، ي بعض الدول مع انتشار الوعي لدى المواطن العالمي

ر
ي ف

لكن رغم ذلك يتم تسجيل تطور لألمن اإلنسانر
احات وفق : وعىل كّل يمكن حوصلة أهم النتائج واالقب  اىلي

ّ
فصيل الت

ّ
 ا للت

تائج. 
ر
 أوال: أهم الن

  : ي تّم التوصل إليها ما يىلي
تائج الت 

ّ
 من أهم الن

وىلي   -1
ّ
ي حقل القانون الد

ر
ر ف ر مختلف أطياف الفاعلير ي جدال واسعا بير

أحدث تعريف األمن اإلنسانر
ي فقط، وذ

ي نطاق ضّيق يتعلق بالحماية من الجانب األمتر
ر
ه ف ، فرأى البعض تفسبر ي

ظرة اإلنسانر
ّ
لك وفقا للن

 ليشمل 
ّ
حرر من الخوف فقط، بل يمتد

ّ
ق بالت

ّ
ي ال يتعل

الكندية، بينما رأى البعض اآلخر أن األمن اإلنسانر
ها من ُمتطلبات  ، وغبر ، الصحي ي تنطوي عىل الجانب االقتصادي، االجتماعي

حّرر من الحاجة الت 
ّ
الت

ظرة اليابانية. 
ّ
 الحياة، وهو ما يجّسد الن

ي بعيدا عن كل  يشتمل األمن -2
ي أمن حقيق 

ر
ي تكّرس عيشه ف

ي عىل العديد من األبعاد الت 
اإلنسانر

ي 
ر
هديدات االقتصادية، االجتماعية، الّصحية والسياسية، وهو ما يتالءم ونمط الحياة الحديث اآلخذ ف

ّ
الت

طور. 
ّ
 الت

ق ُمسّببات ووجود أوضاع معّينة قوامها ازدياد  -3
ّ
ي للوجود بتحق

ي ظهر األمن اإلنسانر
ر
أمن ف

ّ
الال

ر هو 
ّ
مة، وكان الهدف المسط

ّ
ي شت  بقاع العلم ال سيما الدول المتقد

ر
العديد من الجوانب اإلنسانية وف

ض هذه المجهودات ُمثّبطات ترتبط بمدى  ، وبالمقابل تعب  ر ي لإلنسان دون تميبر
تحقيق األمن الحقيق 

اخىلي للدول، وانتشار بؤر للفقر واألمراض، 
ّ
أن الد

ّ
ي الش

ر
وخاصة عدم الجدية لدى بعض الدول التدخل ف

ي لفرض أجندتها. 
ي تهدف الستغالل األمن اإلنسانر

 القوية، الت 
ي من  -4

طبيق 
ّ
ظري إىل الجانب الت

ّ
ي من الجانب الن

حدة عىل إخراج األمن اإلنسانر
ّ
عملت األمم المت

ي 
ر
 هذا اإلطار.  خالل العديد من الجوانب اإلجرائية والموضوعية، ورصد صندوق يهتم بتقديم اإلعانات ف

احات.   ثانيا: أهمر االقي 
ي بجعله أكبر عدالة من خالل تطبيقه واقعيا بنفس  -1

ر األمن اإلنسانر ر مضامير َيحُسن أن يتّم تحيير
ر دولة وأخرى.  ٍ بير

ر ي العالم دون َمبر
ر
ول ف

ّ
ي الد

 القدر عىل كّل مواطتر
ي موضوعيا بعيدا عن استغالله لتحقيق أغرا -2

ي جعل األمن اإلنسانر
 دول ينبىعر

ّ
ض دول معّينة ضد

ها. 
ّ
ي تعميق المسائل األمنية عوض حل

ر
 ذلك قد يزيد ف

ّ
 أخرى، ألن
ي مواضعها عىل يد  -3

ر
ة يتم ضفها ف ي من خالل رصد مبالغ كببر

ر أكبر لفكرة األمن اإلنسانر مكير
ّ
الت

ي المجال األممي بعيدا عن ضغط الدول المتقدمة. 
ر
 حكماء ف
ي  -4

ي أضيق الحاالت الت 
ر
ي تطبيق  حّص التدخل ف

ر
ورة الحزم ف لم تنجح معها الدبلوماسية، مع ضر

 منتهكي األمن اإلنسان، أيا كانت صفاتهم تحقيقا للعدالة اإلنسانية. 
ّ
 العقوبات ضد

 قائمة المراجع. 
ي ومسؤولية الحمايةأمينة حالل،  -1 

ى
: مفاهيم جديدة لممارسات قديمة، مجلة األمن اإلنساب

 . 2017، جوان 1، الجزء08جامعة عباس لغرور، خنشلة، العددالحقوق والعلوم السياسية، 
ي محمد إسماعيل،  -2

ي منع انتهاكات حقوق اإلنسان وتحقيق األمن حاشر
ى
الجهود الدولية ف

ي 
ى
، اإلنساب ي

 . 2018، مجلة حقوق اإلنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، العدد الخامس، جانقر
ي ، خالف محمد عبد الرحيم؛ سمرة بوسطيلة -3

ى
ي من منظور األمن اإلنساب

، المجلة األمن البين 
 . 2016،، العدد التاسع، جويلية 1الجزائرية لألمن والتنمية، جامعة باتنة

ي القانون الدولي العامخولة محي الدين يوسف،  -4
ى
ي وأبعاده ف

ى
، مجلة جامعة دمشق األمن اإلنساب

ي 28للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
 . 2012، ، العدد الثانر
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ي رضا شوادرة،  -5
ى
األمن الدولي والدراسات األمنية بّيى االتجاه التفسّيي والطرح اإلنساب

،سطيف، المجلد الشامل ر ر دباغير  . 2018، 28، العدد 15، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة لمير
ي ظل العولمةسعاد بن ققة،  -6

ى
ي ف

ى
،  ، مجلة العلوم اإلنسانية،جامعةاألمن اإلنساب محمد خيّصر

 . 2015، سبتمبر 41بسكرة، العدد
7-  ، بسفيان كعرار؛ كريم رقوىلي ي  اآلليات األممية غّي القضائية لحماية مقي 

ى
، األمن اإلنساب

، جويلية 09، المجلد 1المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، جامعة باتنة ي
 . 2020، العدد الثانر

ي التأثّي المركب لجريمة تبييض سفيان كعرار،  -8
ى
ي األموال عىل األمن اإلنساب

ر
، مجلة الرائد ف

، جوان  ي
 . 2020الدراسات السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، المجلد األول، العدد الثانر

ي سهام زروال،  -9
ى
ي تعزيز األمن اإلنساب

ى
، المجلة الجزائرية لألمن دور الممارسة الديمقراطية ف

، جويلية ، المجلد التاسع، العد1والتنمية، جامعة باتنة ي
 . 2020د الثانر

اهرة اإلرهابيةعبد السالم قريقة،  -10
ّ
ي كآلية لمواجهة الظ

ى
، المجلة الجزائرية لألمن األمن اإلنساب

، ي
ي  1جامعة باتنة اإلنسانر

، العدد األول، جانقر  . 2016الحاج لخّصر
ي  مفهومالعيد ذويب، -11

ينى
ر
ي الفكر الد

ى
ي اإل  -األمن ف

ى
ي ف

ى
، مجلة  -سالمدراسة ألبعاد األمن اإلنساب

ي 
، األغواط، المجلد األول، العدد الخامس، جانقر ي الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليحر

2017 . 
ي ومبدأ عالمية حقوق اإلنسانفريدة حموم،  -12

ى
، مجلة األستاذ الباحث للدراسات األمن اإلنساب

، العدد التاسع، مارس القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد ا ي
 . 2018لثانر

13-  ، ، إبراهيم سويسي مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من منظور مقاربة لخّصر رابحي
ي 
ى
، األمن اإلنساب ي

، العدد الثانر ي
، أفلو، المجلدالثانر ، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، المركز الجامىعي

 . 2020ماي 
ي ومنظومةاأل محمد أحمد عىلي العدوي،  -14

ى
ي  -حقوق اإلنسان من اإلنساب

ى
دراسة ف

، أغسطس -المفاهيم..والعالقات المتبادلة ي
، قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة، مركز اإلعالم األمتر

2018 . 
، واقع  -15 ي

يف أقضر ي بّيى المخاطر العولمية محمد الشر ي العالم العرب 
ى
ي ف

ى
األمن اإلنساب

، 13جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد  الحقوق والعلوم السياسية،، مجلة والتهديدات الداخلية
ي 
 . 2020جانقر

16-  ، ي  فعاليات السياسات االجتماعية،مسعود البىلي
ى
، المجلة : دراسة من منظور األمن اإلنساب

ي 25، العدد 1الجزائرية  لألمن والتنمية، جامعة باتنة
 . 2013، جانقر

)الجيوسف أزروال،  -17 ي
ى
، ذور، المفهوم، األبعاد  والمخاطر(األمن اإلنساب ي

ر
، مجلة الحوار الثقاف

، سبتمبر 5جامعة عبد الحميد بن باديس، مجموعة  ي
 . 2016، العدد الثانر

 الهوامش. 

ي القانون الدولي العامخولة محي الدين يوسف،   1
ى
ي وأبعاده ف

ى
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية األمن اإلنساب

، 28والقانونية، المجلد  ي
 . 526، ص 2012، العدد الثانر

، واقع   2 ي
يف أقضر ي محمد الشر ي العالم العرب 

ى
ي ف

ى
، مجلة بّيى المخاطر العولمية والتهديدات الداخليةاألمن اإلنساب

ي  13الحقوق والعلوم السياسية، ،جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد 
 . 162، ص 2020، جانقر

3   ، بسفيان كعرار؛ كريم  رقوىلي ي  اآلليات األممية غّي القضائية لحماية مقي 
ى
، المجلة الجزائرية لألمن األمن اإلنساب

، جويلية09، المجلد 1تنةوالتنمية، جامعة با ي
 . 351، ص 2020، العدد الثانر

)الجذور، المفهوم، األبعاد  والمخاطر(يوسف أزروال،   4 ي
ى
، جامعة عبد الحميد بن األمن اإلنساب ي

ر
، مجلة الحوار الثقاف

، سبتمبر 5باديس، مجموعة  ي
 . 8، ص 2016، العدد الثانر

 . 8يوسف أزروال، المرجع نفسه، ص   5
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اهرة اإلرهابيةم قريقة، عبد السال   6

ّ
ي كآلية لمواجهة الظ

ى
،جامعة باتنةاألمن اإلنساب ي

 1، المجلة الجزائرية لألمن اإلنسانر
ي 
،  العدد األول، جانقر  . 117، ص 2016الحاج لخّصر

ي  مفهومالعيد ذويب،   7
ينى
ر
ي الفكر الد

ى
ي اإلسالم  -األمن ف

ى
ي ف

ى
ونية ، مجلة الدراسات القان -دراسة ألبعاد األمن اإلنساب
ي 
، األغواط، المجلد األول، العدد الخامس، جانقر ي  . 252، ص 2017والسياسية،جامعة عمار ثليحر

8   ، ، إبراهيم سويسي ي لخّصر رابحي
ى
، مجلة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  من منظور مقاربة األمن اإلنساب

، أفلو، المجلد ا ، ماي البحوث القانونية و االقتصادية،المركز الجامىعي ي
، العدد الثانر ي

 . 232، ص 2020لثانر
 . 532خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص   9

ي ومنظومة حقوق اإلنسانمحمد أحمد عىلي العدوي،   10
ى
ي المفاهيم..والعالقات المتبادلة -األمن اإلنساب

ى
،  -دراسة ف

، أغسطس  ي
 . 9، ص 2018قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة، مركز اإلعالم األمتر

ي ومبدأ عالمية حقوق اإلنسانفريدة حموم،  11
ى
، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية و األمن اإلنساب

، العدد التاسع، مارس  ي
 . 761، ص 2018السياسية،جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد الثانر

 . 532خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص   12
 . 9محمد أحمد عىلي العدوي، المرجع السابق، ص   13
 . 761فريدة حموم، المرجع السابق، ص   14
، المرجع السابق، ص   15 ، إبراهيم سويسي  . 233لخّصر رابحي
ي ظل العولمةسعاد بن ققة،   16

ى
ي ف

ى
، بسكرة، العدد ، مجلة العلوم اإلنسانية،األمن اإلنساب ، سبتمبر  41جامعة محمد خيّصر

 . 186، ص 2015
ي خالف محمد عبد الرحيم؛ سمرة بوسطيلة،   17

ى
ي من منظور األمن اإلنساب

، المجلة الجزائرية  لألمن والتنمية، األمن البين 
 . 62،           ص 2016،، العدد التاسع، جويلية1جامعة باتنة

، الم  18  . 352رجع السابق، ص سفيان كعرار؛ كريم  رقوىلي
 . 15و  14محمد أحمد عىلي العدوي، المرجع السابق، ص   19
20   ، ي مسعود البىلي

ى
، المجلة الجزائرية  لألمن والتنمية، فعاليات السياسات االجتماعية،: دراسة من منظور األمن اإلنساب

ي 25، العدد 1جامعة باتنة
 . 143، ص 2013، جانقر

ي الشاملاألمن الدولي وارضا شوادرة،   21
ى
، مجلة اآلداب والعلوم لدراسات األمنية بّيى االتجاه التفسّيي والطرح اإلنساب

،سطيف،  المجلد  ر ر دباغير  . 160،  ص 2018، 28، العدد 15االجتماعية، جامعة لمير
 . 762فريدة حموم، المرجع السابق ، ص   22
 .  08محمد أحمد عىلي العدوي، المرجع السابق، ص   23
 . 11يوسف أزروال، المرجع السابق، ص   24
 .  06محمد أحمد عىلي العدوي، المرجع السابق، ص   25
 . 535و  534خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص   26
 . 759فريدة حموم، المرجع السابق ، ص   27
، المرجع السابق، ص   28 ي

يف أقضر  . 165محمد الشر
 .  536خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص   29
 . 759فريدة حموم، المرجع السابق ، ص   30
 .  536خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص   31
ي سهام زروال،   32

ى
ي تعزيز األمن اإلنساب

ى
، 1، المجلة الجزائرية  لألمن والتنمية، جامعة باتنةدور الممارسة الديمقراطية ف

، جويلية المجلد التاسع ي
 . 493، ص 2020، العدد الثانر

ي ومسؤولية الحمايةأمينة حالل،   33
ى
: مفاهيم جديدة لممارسات قديمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، األمن اإلنساب

 .  191، ص 2017، جوان 1، الجزء08جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد
 . 11يوسف أزروال، المرجع السابق، ص   34
 .  11 العدوي، المرجع السابق، ص محمد أحمد عىلي   35
، المرجع السابق، ص   36 ، إبراهيم سويسي  . 236لخّصر رابحي
 .  192أمينة حالل،  المرجع السابق، ص   37
، المرجع السابق، ص   38 ، إبراهيم سويسي  . 236لخّصر رابحي
 .  534خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص   39
ي  التأثّي المركبسفيان كعرار ،   40

ى
ي الدراسات السياسية، جامعة لجريمة تبييض األموال عىل األمن اإلنساب

ر
، مجلة الرائد ف

، جوان  ي
 . 15، ص 2020ابن خلدون، تيارت، المجلد األول، العدد الثانر
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، المرجع السابق، ص   41  . 355و  354سفيان كعرار؛ كريم  رقوىلي
 .  534خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص   42
، المرجع السابق، ص سفي  43  . 355ان كعرار؛ كريم  رقوىلي
ي محمد إسماعيل،   44

ي حاشر
ى
ي منع انتهاكات حقوق اإلنسان وتحقيق األمن اإلنساب

ى
، مجلة حقوق الجهود الدولية ف

 ، ي
 .  307، ص 2018اإلنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، العدد الخامس، جانقر

، المرجع   45  . 355السابق، ص سفيان كعرار؛ كريم  رقوىلي
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أثر التهديدات السيبرانية على حقوق اإلنسان   

 

The Title: The impact of cyberspace on human rights 
 

 حارك فاتح
- 3قسنطينة  –طالب دك توراه، جامعة صالح بوبنيدر    

 
 ملخص: 

ي 
ان  ي رقمنة كل يشكل الفضاء السيبر

 
ا ف ميدانا جديدا للتفاعل بير  المجتمعات، كونه قد ساهم كثبر

ي 
ان  ي هذا السياق لم يخل الفضاء السيبر

 
فيه والتواصل، وف ، كالتجارة والعمل والتعليم والبر ي

نشاط إنسان 

نت  ي تمثل تهديدا لحقوق اإلنسان خاصة مع سهولة الوصول إليه وإتاحة استخدام اإلنبر
من األنشطة التر

، فاإلرهاب ل ي
اض  ي هذا الفضاء االفبر

 
لجميع دون استثناء، وهو األمر الذي ساعد عىل ظهور عالم الجريمة ف

انية، باعتبارها تتم  والجريمة والتميبر  العنرصي والتهديدات المختلفة كلها أصبحت تحمل صفة السيبر

ونية، إضافة إىل أن محدودية ا نت واستخدام األجهزة اإللكبر انية لدى الغالبية عن طريق اإلنبر لثقافة السيبر

ي توسيع نطاق مثل هذه الحوادث، وأصبحنا نشهد انتهاكات عديدة لحقوق 
 
ا ف من الناس ساهمت كثبر

ي العقد األخبر والذي عرف تطورا تكنولوجيا هائال. 
 
، خاصة ف ي

ان  ي تتم عبر الفضاء السيبر
 اإلنسان والتر

، الجريمة  احية: تالكلمات المف ي
ان  ، حقوق اإلنساااااااااانالفضااااااااااء السااااااااايبر ي

ان  انية، اإلرهاب السااااااااايبر ، السااااااااايبر
ي 
ان   . التهديدات السيبر

  
Abstract  :  

Cyberspace is a new field for interaction between societies, as it has greatly 
contributed to the digitization of every human activity, such as trade, work, 
education, entertainment and communication. In this context, cyberspace has 
not been devoid of activities that represent a threat to human rights, especially 
with its easy accessibility to the Internet for all without exception. This fact 
helped the emergence of the underworld in this virtual space, as terrorism, 
crime, racial discrimination and various threats all have the character of cyber, 
as they are done through the Internet and the use of electronic devices , in 
addition to the limited cyber culture of the majority of people, it greatly 
contributed to the expansion of the scope of such incidents, and we are 
witnessing numerous violations of human rights that take place through 
cyberspace, especially in the last decade, which witnessed tremendous 
technological development . 
Key words: cyberspace, cybercrime, cyber terrorism, human rights, cyber 
threats . 

 مقدمة: 

ائح المجتمع، حيث    ي بيئة جديدة أو ميدانا جديدا للتفاعل بير  مختلف شر
ان  يشكل الفضاء السيبر

ية، السياسية، اإلقتصادية، الثقافية، اإلجتماعية وحتر  ي نقل العديد من النشاطات البشر
 
ساهم ف

، ونظرا لحساسيته والتغيبر الكببر الذي  ي
اض  أحدثه عىل عدة العسكرية، من أرض الواقع إىل الفضاء اإلفبر



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

146 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

، حاول المجتمع الدوىلي حماية حقوق اإلنسان عبر  ي
ي تتعلق بالجانب اإلنسان 

مستويات، خاصة تلك التر
ي صاحبه انتقال األنشطة 

ان  ، إذ أن انتقال النشاطات من الواقع إىل الفضاء السيبر ي
ان  الفضاء السيبر

 اإلجرامية باختالف أنواعها. 
انية  ي حير  تشهد التهديدات السيبر

 
، ف ي العقد األخبر

 
ا خاصة ف المتعلقة بحقوق اإلنسان نشاطا كببر

ي إيجاد 
 
نت للجميع، يستمر المجرمون ف ومع استمرار تطور تكنولوجيات اإلتصال وإتاحة الوصول إىل اإلنبر

ي يمتلكها أغلب 
انية التر طرق ووسائل جديدة لتنفيذ جرائمهم، أضف إىل ذلك محدودية الثقافة السيبر

ي سهولة تعرضهم لتهديدات مختلفة. مستخدمي اإلنبر 
 
ي ساهمت ف

 نت، والتر
طرح اإلشكالية التالية: 

ُ
ي بلورة شكل جديد من وعىل ضوء ذلك، ت

 
ي ف

 
اب كيف ساهم الفضاء السيب 

 أشكال التهديدات عىل حقوق اإلنسان ؟
ة ومن أجل اإلجابة عىل اإلشكالية، اعتمدنا تقسيم البحث إىل محورين محور أول نتناول فيه ماهي

ي وسنتكلم فيه 
، ومحور ثان  ي

ان  ي حيث سنتطرق إىل المفهوم، النشأة وبنية الفضاء السيبر
ان  الفضاء السيبر

ي تشكل خطرا عىل حقوق اإلنسان . 
انية التر  عن أهم التهديدات السيبر

ي المفهوم والبنية
 
، دراسة ف ي

 
اب  : المحور األول: الفضاء السيب 

، تتطلب المرور عبر التعاريف المقدمة له، التطرق إن محاولة اإلحاطة بماهية الفضاء  ي
ان  السيبر

       إىل نشأته والتوضيح بنيته األساسية، وبالتاىلي سنحاول أوال تقديم مفهوم واضح له. 
1-  : ي

 
اب  مفهوم الفضاء السيب 

ي العلوم اإلجتماعية، فقد اختلف 
 
ي مع العديد من المفاهيم األخرى ف

ان  ك مفهوم الفضاء السيبر
يشبر

ي تقديم تعريف دقيق له. 
 
 الكثبر من الباحثير  والهيئات الدولية ف

بأنه " أجهزة وشبكات وأنظمة الكمبيوتر وتوزيااااع  معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالحيعرفه 

المعلومات أو تقنيات التوصيل المختلفة مثل الكابالت األرضية والبحرية واألقمار الصناعية والهاتف 

  1.  وحتر التلفزيون."

ي أجهزة الكمبيوتر وشبكات 
 
ي جانبه المادي فقط المتمثل ف

 
ي ف

ان  حرص هذا التعريف الفضاء السيبر

 وتقنيات التوصيل المختلفة ومختلف أجهزة اإلتصال األخرى.  اإلتصال

ي بأنه " المجال المادي والمعنوي الذي يشمل  اإلتحاد الدولي لإلتصاالت ويعرف 
ان  الفضاء السيبر

ي كانت تعمل بدونها سابقا مثل السيارات 
ايدا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع األشياء التر تكامال مبر 

ي وأنظمة التحكم لشبكات الطاقة والنقل الضخمة وامدادات الكهرباء وأنظمة النقل والخدمات 
والمبان 

 2واللوجستيات." العسكرية 
ي أجهزة الكمبيوتر وأجهزة 

 
ي بطبقتيه المادية الممثلة ف

ان  يركز هذا التعريف عىل دمج الفضاء السيبر
ي تتدفق خالل تلك األجهزة، مع األشياء العادية 

ي المعلومات والبيانات التر
 
اإلتصال، والمعنوية المتمثلة ف

ل أو السيارة أو شبكات الطاقة، ح ي نعرفها كالمب  
ي التر

ان  يث ارتبطت هذه األشياء بما يسىم الفضاء السيبر
نت األشياء.   وهو مانعرفه اليوم اختصارا بإنبر

ي عىل أنه: " شبكة تتكون من أجهزة Jiang Yongجيانغ يونغ  بالنسبة ل
ان  ، عرف الفضاء السيبر

ابطة، تربط ب ير  الكيانات كمبيوتر وأقمار صناعية وكابالت وأنواع مختلفة من محطات المعلومات المبر
ي ذلك المنظمات 

 
ي جميع المجاالت والصناعات، بما ف

 
السياسية والعسكرية والتجارية والمالية والنقل ف

ي '' الذي يعتمد عليه العالم  كات واألفراد، وبالتاىلي يشكل " النظام العصتر
الحكومية وغبر الحكومية والشر

ي تسيبر النشاطات العادية". 
 
   3المعارص وجميع الدول ف

ي باعتباره شبكة تظ
ان  ي يحظ  بها الفضاء السيبر

ة التر هر من خالل هذا التعريف األهمية الكببر
ي تسيبر مختلف 

 
ي تمثل البنية التحتية األساسية للعالم المعارص ف

ضخمة من أجهزة اإلتصاالت والتر
 . ي العالىمي  نشاطاته بأنواعها واختالف مجاالتها، وهو األمر الذي جعله يسىم بالنظام العصتر
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، الفضاء  Allan Friedman وآالن فريدمان Peter W. Singer بيبر سينغراعتبر الباحثان 
ي بأنه عالم شبكات الكمبيوتر والمستخدمير  الذين يقفون وراءها حيث يتم تخزين المعلومات 

ان  السيبر
نت  4 .ومشاركتها ونقلها عبر اإلنبر

ي ببساط
ان  ة هو أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اإلتصال، هذا التعريف يركز عىل فكرة أن الفضاء السيبر

باإلضافة إىل األشخاص أو المستخدمير  الذين يستخدمون تلك األجهزة، حيث يتم تبادل ونقل ومشاركة 
 المعلومات والبيانات المختلفة. 

ي يتشكل من عدة أقسام، القسم المادي 
ان  من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن الفضاء السيبر

ي 
 
ة جدا إىل  المتمثل ف ة والصغبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اإلتصال عىل اختالف أنواعها من األجهزة الصغبر

ي يتم من خاللها 
ي تتفاعل فيها تلك األجهزة والتر

ي يمثل البيئة التر
اض  ها، قسم افبر األقمار الصناعية وغبر

ي يمثل المستخدمير  باختالف مستوي اتهم سواءا كانوا نقل وتبادل المعلومات والبيانات، وقسم بشر
 أفراد، دول أو منظمات والذين يقفون وراء تلك األجهزة والتفاعالت المختلفة لتحقيق أهداف معينة. 

2-  : ي
 
اب  نشأة وتطور مفهوم الفضاء السيب 

، تشبر كلمة فضاء إىل بيئة مثالية غبر  ي
ان  ، فضاء وسيبر ي من كلمتير 

ان  يتكون مصطلح الفضاء السيبر
ئ نعرفه ولكن محددة، حيث توجد جميع ا ي يمكن تصورها، أو أنه كيان وهىمي مثل الوقت، شتر

ألشياء التر
 .ال وجود له

ي 
ا إىل فكرة المجال المحدد وغبر المحدد، المجال غبر المحدد وهو مجال النهانئ

ً
ويشبر الفضاء أيض

ي نعيش ف
ي مثال، والمجال المحدد كالفضاءات الجغرافية والمساحات التر   5يها. كأن نقول الفضاء الخارجر

ي           
ان  واىلي تعود أصولها إىل الحضارة  Cyberniticفهي مشتقة من كلمة  Cyberأما كلمة سيبر

، والذي كان kubernêtikêالذي ينطق  κυβερνητικήاليونانية، حيث استعمل أفالطون مصطلح 
ي سنة 

 
ي الفرنسي اندري  1834يقصد به فن القيادة أو فن الحكم، ثم ف

استخدمه عالم الفيلسوف والرياض 
للتعببر عن علم حكومة  cybernetic، حيث استخدم كلمة André Marie Ampèreماري أمببر 

 . la science du gouvernement des hommes 6الرجال
نيتيك إىل االظهور عن طريق عالم الرياضيات نوربرت ويب  ثم عاد مصطلح الس            Norbertيبر

Wiener ي الحيوان واآللةبعنوان  1948، والذي نشر كتابا سنة
 
نيتيك أو التحكم واالتصال ف  السيب 

Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the machine ، 
حيث تصور أن الكائنات الحية واآلالت عىل أنها أنظمة متشابهة، واستخدم المصطلح لإلشارة إىل التحكم 
ي اآلالت، حيث أصبح ويب  بذلك مؤسس علم التحكم اآلىلي أو 

 
ي عالم الحيوان وف

 
ي األنظمة المعقدة ف

 
ف

نيتيك.   7 السيبر
ي عام 

 
ي ألول مرة عىل يد  1982ف

ان  ي ويليام غيبسون من ظهر مصطلح الفضاء السيبر
الكاتب والروانئ

ي سنة  Burning Chrome،8خالل رواية 
 
ي رواية الخيال العلىمي  1984ثم ف

 
عىل يد نفس الكاتب ف

Neuromancer ."ي األوساط األكاديمية
 
ي ف

ان   9، ومن هنا بدأ استخدام مصطلح الفضاء السيبر
3-  : ي

 
اب  بنية الفضاء السيب 

ي إىل عدة طبقات، ورغم وجود بعض اإلختالفات البسيطة بير  الباحثير        
ان  تنقسم بنية الفضاء السيبر

 ، ي
ان  ، إال أن ذلك ال يؤثر عىل المعت  العام لبنية الفضاء السيبر

ّ
ي تعود إىل اإلستناد إىل تعريفات مختلفة

التر
 ، وسنحاول من خالل هذا العنرص التطرق لمختلف تلك الطبقات. 

ي مختلف أجهزة الكمبيوتر والهواتف والخوادم، Phisical Layerالطبقة المادية   -
 
: وتتمثل ف

ي تتصل فيما بينها سواءا سلكيا عن طريق 
ها، التر وشبكات الطاقة واألقمار الصناعية وغبر

 الكابالت، أو السلكيا عن طريق األبراج الخلوية واألقمار الصناعية. 

ي النصوص المشفرة والصور ومقاطع Informations Layerطبقة المعلومات  -
 
: وتتمثل ف

ي 
ان  ي الفضاء السيبر

 
ي يتم تخزينها ونقلها وتحويلها ف

 .الفيديو والمواد األخرى التر



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

148 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي الذي يقف خلف تلك األجهزة والعمليات، وقد يكون Usersالمستخدمون  - : وهم العامل البشر

ي  المستخدم فردا أو مؤسسة أو منظمة أو دولة، حيث يعمل عىل
 
التواصل والعمل والتحكم ف

 10األجهزة واتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط، لتحقيق أهداف مختلفة. 

امج والتعريفات Logical Layerالطبقة المنطقية  - : والمقصود بها مختلف التطبيقات والبر

جم المعلومات من لغة اإلنسان إىل لغة اآللة أو العكس، حيث يتم  ي تبر
وأنظمة التشغيل والتر

نت، شبكة الويب العالمية، تطوير  ها بلغات برمجة معقدة، ومن األمثلة عليها بروتوكوالت اإلنبر
امج األخرى المختلفة.   11 المتصفحات، مواقع الويب والبر

ي وآلية عمله، ومن الواضح أن الفضاء 
ان  ورية لفهم الفضاء السيبر تعتبر دراسة هذه الطبقات رص 

، بل هو مزيااااج من عدة عنارص تتفاعل هذه  ي
 
ي ليس عبارة عن كيان أو فضاء وهىمي بالمعت  الحرف

ان  السيبر
ي عالم مادي )عندما يتواجد مستخدم أمام جهاز كمبيوتر مثال(، 

 
يؤدي التفاعل بير  العنارص فيما بينها ف

ي هذا الفضاء عىل 
 
ي حيث تعمل األجهزة ف

اض  اإلنسان وجهاز الكمبيوتر إىل الوصول بعدها إىل عالم افبر
ي شكل صور 

 
جمة من لغة اآللة إىل لغة اإلنسان، فتخرج ف ترجمة لغة اإلنسان إىل لغة اآللة، لتتم بعدها البر

 خ. أو فيديوهات أو موسيقر أو تطبيقات أو رسائل... إل
 : ي
 
ي المحور الثاب

 
انية عىل األمن اإلنساب  : مظاهر التهديدات السيب 

نت أمًرا بالغ األهمية،  ي يتم الحصول عليها عبر اإلنبر
نت والمعلومات التر يعد توفر االتصال باإلنبر

نت،  ونظًرا ألن الكثبر من الوظائف والمعامالت اليومية األساسية تعتمد عىل االتصال، فإن إغالق اإلنبر
نت نفسها ولكن لحياة س ة ليس فقط لشبكة اإلنبر ا أو غبر متعمد، يسبب اضطرابات كببر

ً
واء كان متعمد

ها عبر  ي هذا السياق، يعتبر التعطيل المتعمد أو منع الوصول إىل المعلومات أو نشر
 
الناس اليومية. ف

ا لمجلس حقوق اإلنسان 
ً
ا للقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان، وفق

ً
نت انتهاك  12التابع لألمم المتحدة. اإلنبر

ي يتم تنفيذها عن طريق الفضاء 
انية، تلك التهديدات التر عموما، يقصد بالتهديدات السيبر

ي تستلزم معرفة تقنية معقدة، إال 
، ورغم أن هناك العديد من الطرق لتنفيذ هذه التهديدات والتر ي

ان  السيبر
، وسنحاو  ي

ان  انية واإلرهاب السيبر ي إطار ما يعرف بالجريمة السيبر
 
ل من خالل هذا أنها أغلبها تصب ف

انية عىل حقوق اإلنسان.   العنرص تقديم صورة واضحة عن كيفية تأثبر مختلف التهديدات السيبر
انية -1  :  Cybercrime الجريمة السيب 

انية هي مفهوم واسع يحمل العديد من الدالالت المختلفة، وهو السبب الذي منع  الجريمة السيبر
انية عند أغلب الناس الباحثير  من وضع تعريف محدد لمفهوم الجري انية وتعرف الجريمة السيبر مة السيبر

ا مقارنة بمثل هذا المفهوم الضيق.  وس، لكنها قد تطورت كثبر  13عىل أنها هي قرصنة أو فبر
بمراجعة مختلف التعاريف المقدمة من الحكومات والهيئات الدولية نجد أنها تحمل معت  " الجرائم 

 شبكات الكمبيوتر".  الجنائية المرتكبة عبر أو عن طريق
 : انية إىل فئتير   ويمكن تقسيم الجرائم السيبر

، يستخدم فيها الكمبيوتر كأداة الرتكاب الجريمة، مثل ترويااااج محتويات إباحية لألطفال أو االحتيال األول 
ي هذه الحاالت، تتعامل المؤسسات القانونية مع هذه الجرائم بنفس طريقة تعاملها 

 
از ف أو المضايقة واإلببر 

ي يكون الكمبيوتر ، تالفئة الثانيةمع الجرائم الموجودة قبل ظهور أجهزة الكمبيوتر. أما 
ي الجرائم التر

 
تمثل ف

ء  ي
فيها هو وسيلة وهدف الجريمة، بالتاىلي فهذا النوع هو الشكل الجديد للجريمة، حيث يرتبط قبل كل شر

نت، وتشمل هذه الجرائم عىل سبيل المثال: القرصنة واالنتشار  بشبكات الكمبيوتر وخاصة بشبكة اإلنبر
وسات الكمبيوتر...إلخ.   14الخبيث لفبر

انية عىل حقوق اإلنسان عن طريق: و   تجىل خطر الجريمة السيبر

ونية:  - ي الملكية الخاصة وحماية الملكية الفكرية.  القرصنة االلكبر
 
ي تهدد حق اإلنسان ف

 والتر

-  : ي
 
اب ي الخصوصية.  التجسس السيب 

 
ا لحق اإلنسان ف  والذي يشكل تهديدا كببر
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ونية بالبشر  - ائح إلكبر ي األمن الجسدي والتحرر من : وهو مايخالف حق اإل إدماج شر
 
نسان ف

 العقوبات الالإنسانية. 

نت - . أجهزة المراقبة وتقييد المحتوى عب  اإلنبر  15: والذي يعمل عىل الحد من حرية التعببر
ين، وذلك بسبب تواصل  ي العقدين األخبر

 
ت بشكل كببر ف المالحظ أن مثل هذه الجرائم قد انتشر

جميع، ثم إن سهولة استخدامها ووجود الكثبر من المواقع عىل انتشار التكنولوجيا ووصولها إىل يد ال
انية.  ي تمييع طرق الجريمة السيبر

 
ا ف انية، ساهمت كثبر ي تساعد عىل تعلم طرق الجريمة السيبر

نت التر  اإلنبر
ي  -2

 
اب  : Cyberbullyingالتنمر السيب 

االجتماعي ويعرف بأنه إرسال أو نشر محتويات ضارة أو استعمال أشكال أخرى من العدوان 
نت أو التقنيات الرقمية األخرى.   16باستخدام اإلنبر

ها بغرض إيذاء وتشويه سمعة    ي إرسال رسائل نصية أو فيديوهات أو صور ونشر
ان  ويتضمن التنمر السيبر

 شخص آخر، وقد يؤدي ذلك بالضحية إىل الشعور بالخوف وفقدان اإلحساس باألمان. 
ي أشكاال 

ان   مختلفة منها: ويتضمن التنمر السيبر
 إرسال رسائل غاضبة أو فظة أو بذيئة  : إرسال رسائل مسيئة لشخص بشكل متكرر أوالمضايقة

نت  .موجهة إىل شخص أو أشخاص بشكل خاص أو إىل مجموعة عبر اإلنبر
 انية ر أو تهديدات تسىع المطاردة السيب  ي تتضمن تهديدات بإلحاق الرص 

: وتشمل المضايقات التر

 حية. لبث الخوف لدى الض
 إرسال أو نشر بيانات ضارة أو غبر صحيحة أو قاسية عن شخص إىل أشخاص آخريناإلهانة :. 
 ا أو التنكر

ً
: انتحال شخصية شخص آخر وإرسال أو نشر مواد تجعل ذلك الشخص يبدو سيئ

  .17يعرض ذلك الشخص لخطر محتمل
ي ذلك 

 
ي عىل مجموعة من حقوق اإلنسان، بما ف

ان   :ويمكن أن يؤثر التنمر السيبر

ي التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية -
 
يمكن أن يؤثر التنمر سلًبا عىل  :الحق ف

ي شكل إصابات جسدية وأمراض مرتبطة 
 
ر ف ي رص 

 
صحة الشخص الجسدية والعقلية مما يتسبب ف

 .ومشكالت صحية أخرى بالتوتر واالكتئاب

يمكن أن يؤدي التنمر إىل ارتفاع معدل التغيب عن مكان  :حقوق العمل وظروف العمل العادلة -
 .العمل وضعف األداء أو انخفاضه وبيئة عمل غبر آمنة

ي التعببر عن المشاعر أو اآلراء ألنه لم يعد يشعر باألمان  -
 
يمكن أن يؤثر التنمر عىل حرية الشخص ف

 للقيام بذلك. 

ي وقت الفراغ واللعب -
 
غالًبا ما يحدث التنمر عندما يلعب األطفال  :حق الطفل أو الشاب ف

ي المالعب المدرسية ومواقع الشبكات 
 
والشباب ويتواصلون اجتماعًيا، كما هو الحال ف

ي بيئة آمنة. أثارت لجنة 
 
فيهية ف ي األنشطة البر

 
ي المشاركة ف

 
االجتماعية. لجميع األطفال الحق ف

اليا التفاقية حقوق الطفل، مخاوف األمم ال ي تقريرها عن امتثال أسبر
 
متحدة لحقوق الطفل، ف

بشأن التنمر وأهمية حماية األطفال والشباب من التعرض للعنف والعنرصية والمواد اإلباحية من 
نت ي ذلك اإلنبر

 
ها من التقنيات، بما ف  .خالل الهواتف المحمولة وغبر

ي التعليم )حيث إن التسلط -
 
نت يمكن أن يجعل الشخص يشعر بعدم األمان  الحق ف عبر اإلنبر

ي المدرسة ويؤثر عىل مدى نجاحه(
 
 وغبر مرحب به ف

-  . ي عدم التعرض للعنف الجسدي أو العقىلي
 
 18الحق ف

ي تستوجب إعادة النظر فيها، 
وهذا ما يؤكد خطورة مثل هذه التهديدات، عىل حقوق اإلنسان والتر

ورة ربطها بقوانير  رادعة، باإل  نت وتوعيتهم بخطورة الفضاء ورص  ضافة إىل تحسيس مستخدمي اإلنبر
ي استخدامه. 

 
ي الحذر ف

ورة توج  ي ورص 
ان   السيبر
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ي  -3
 
اب  :  Cyber Terrorismاإلرهاب السيب 

ي إىل الهجمات غبر القانونية والتهديدات بالهجوم عىل أجهزة  
ان  يشبر مصطلح اإلرهاب السيبر

الكمبيوتر والشبكات والبيانات المخزنة فيها لتخويف أو إكراه حكومة أو شعبها من أجل تحقيق أهداف 
، يجب أن  ي

ان  يؤدي الهجوم سياسية أو اجتماعية. عالوة عىل ذلك، لتصنيف الهجوم عىل أنه إرهاب سيبر
ر كاٍف لتوليد الخوف.  ي رص 

 
 19إىل توليد العنف ضد األشخاص أو الممتلكات، أو عىل األقل التسبب ف

ونية   ي يحمل نفس معت  اإلرهاب التقليدي، إال أن األول يستخدد األجهزة اإللكبر
ان  واإلرهاب السيبر

ي تنفيذ عملياته. 
 
ي ف

ان   الحديثة المتعلقة بالفضاء السيبر
ي بشكل أساشي باألنشطة اإلجرامية مثل شقة بطاقات االئتمان ولكن  غالبا       

ان  ال يهتم اإلرهاب السيبر
ي من شأنها

ي األنشطة التر
 
 :ف

 .تحقيق اهتمام إعالمي عالىمي وبارز  -

 .تأثبر النظم االقتصادية -

 .زعزعة استقرار الحياة المدنية وإثارة الذعر -

 .والوكاالت الحكومية األخرىشن حرب غبر متكافئة ضد تطبيق القانون  -

ي قدرة الحكومة عىل حماية سكانها.   -
 
 إضعاف الثقة ف

 20استغالل أي نجاحات مما سبق لكسب دعم جديد لقضاياها.   -
ي العراق والشام، 

 
وقد استخدمت الكثبر من المنظمات اإلرهابية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية ف

ي تنفيذ عملياتها، كما ساعد
 
ي ف

ان  ي نشر الفضاء السيبر
 
ت سهولة استخدام التكنولوجيا هذه المنظمات ف

ي صفوفها، واستخدام طرق أخرى لجذب المقاتلير  إىل صفوفها كالتهديد 
 
إيديولوجيتها وتجنيد مقاتلير  ف
ي 
ان  از عبر الفضاء السيبر  

 واإلببر
انية  -4  : Cyber Racismالعنرصية السيب 

ي تسبب اإلساءة أو األذى،  
 عديدة، مثل النكات أو التعليقات التر

ا
يمكن أن تتخذ العنرصية أشكاًل

هيب ، أو التعليق العام الذي يؤجج العداء تجاه مجموعات  الشتائم أو اإلساءة اللفظية ؛ المضايقة أو البر
 .معينة

عرف باسم العنرصية 
ُ
نت، ت انية. يمكن أن تتضمن عندما تحدث العنرصية عبر الفضاء اإلنبر السيبر

انية كلمات وصور ويمكن نقلها عبر مواقع الويب والمدونات ومواقع الشبكات االجتماعية  العنرصية السيبر
 . ي
ون  يد اإللكبر  21أو مقاطع الفيديو أو البر

ي العرب هناك
الية عن تلقر انية ماذكرته لجنة حقوق االنسان األسبر  ومن بير  األمثلة عىل العنرصية السيبر

ي تعمل عىل ترسيخ 
ونية التر ي المعادية لهم، باإلضافة إىل المواقع اإللكبر

ون  يد االلكبر للعديد من رسائل البر
 .  22ظاهرة العنرصية ضد العرب والمسلمير 

انية وخطابات الكراهية والتميبر   والمالحظ أن العديد من الدول تسىع للقضاء عىل العنرصية السيبر
ي غياب العدل والمساواة، وهو وتسلط أقىص العقوبات عىل مرتك

بيها، وذلك أن وجود العنرصية يعت 
ي مختلف بقاع العالم، إضافة إىل أن العنرصية تمثل أقىص مراحل التسلط 

 
 مع دساتبر الدول ف

 
مايتناف

ي هذا العالم. 
 
 وظلم ف

 الخاتمة:       
ية بعد        ي تاريااااخ البشر

 
ي حير  تشكل الثورة المعلوماتية أهم الثورات ف

 
الثورة الزراعية والصناعية بسبب  ف

ين، إال أنها حملت تهديدات  ي العقدين األخبر
 
ي أحدثتها عىل كل المستويات، خاصة ف

ة التر ات الكببر التغيبر
ي الفضاء 

 
مختلفة، ومن بير  تلك التهديدات مايشكل خطرا عىل حقوق اإلنسان، ذلك أن تنفيذ الجرائم ف

ي غبر مكلفة إطالقا، كما أن إ
ان  انية المختلفة، السيبر ي الجرائم السيبر

ي تفسر
 
ا ف مكانية إخفاء الهوية ساهم كثبر

 وعليه يمكن الخروج بمجموعة من النتائج: 
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  األفراد والدول وبالتاىلي أمن الفضاء 
ي يمثل ميدانا جديدا للرصاع والتنافس بير 

ان  الفضاء السيبر
ي هو أمن الدولة والمجتمع والفرد. 

ان   السيبر
  ي إن أثر التهديدات

 
انية عىل حقوق اإلنسان عىل نفس القدر من األهمية من التهديدات ف السيبر
ي وحقوق اإلنسان. 

 العالم المادي، بالتاىلي يجب النظر إىل هذه التهديدات من منظور األمن اإلنسان 
  .ي إعادة تشكيل تهديدات مختلفة عىل حقوق اإلنسان

 
ا ف ي كثبر

ان   ساهم الفضاء السيبر
 ي مشكلة عالمية، ونادرا ما يتم الوصول إىل مصدر  إن صعوبة تحديد الهوية

ان  ي الفضاء السيبر
 
ف

ي ظاهرة الجرائم. 
ي تفسر

 
، وهو ما ساهم ف ي

ان   الهجوم السيبر
  ي تجعال من استفحال الجرائم واتساع نفوذ االرهاب

ان  إن قلة وعي المجتمع بمخاطر األمن السيبر
ي هذا المجال شيعا جدا. 

 
 ف

 ن الخروج بمجموعة من التوصيات: وبناءا عىل هذه النتائج يمك
نت مع تفعيل أسلوب التوعية والتهذيب  - ورة خلق ثقافة اجتماعية جديدة تندد بجرائم اإلنبر رص 

  .لدى مستخدمي شبكة االتصاالت العالمية وحثهم عىل االستخدام األمثل لهذه التقنيات
انية لألشخاص خاصة لألجيال القادمة،  - ورة تلقير  الثقافة السيبر ، رص  بغرض زيادة درجة الوعي

ي لتسيبر حياتنا العادية. 
ان   وذلك مع التوجه الشامل لإلعتماد عىل الفضاء السيبر

ي العالم المادي، باعتبارها  -
 
انية بنفس الطريقة ف يجب التعامل مع جرائم حقوق اإلنسان السيبر

 تخلف نفس اإلثر عىل األفراد. 
ي وخطره عىل المجتمع. تكثيف الملتقيات بالجامعات حول ماهية الفضاء ا -

ان   لسيبر
ي هذا  -

 
ي العالم ف

 
ي مجال أمن المعلومات لمواكبة أهم التطورات الحاصلة ف

 
تشجيع البحوث ف

 المجال. 
ي الجامعات والمعاهد.  -

 
ي ف

ان   إدراج تخصصات تعت  بمواضيع األمن السيبر
ي وطرق الحماية واألخذ باإلحتي -

ان   اطات. القيام بحمالت تحسيسية حول أهمية األمن السيبر
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 .جهود المنظمات غير الحكومية الدولية في ترقية األمن اإلنساني

 

Efforts of international non-governmental organizations 

to promote human security. 
رقولي كريم   

، جامعة سطيف 
 
ستاذ محاضر أ

 
ألجزأئر، 2أ  

 وغليسي أحالم
، ألجزأئر2طالبة دك تورأه، جامعة سطيف   

 
 ملخص: 

ع  ت ع و  يعه   ع  
 
عهون ف  يعهود و يع  تسىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع عرض عهود هلىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعيع اعدولعة ف عهوجالجترعية 

عهوف  عهووهر حعنتثىعىعىعىعىعىعىعىعىعيع  ع  
 
ع  ندحت وعح ولعا سىعىعىعىعىعىعىعىعىعوع  حعا حعيثىعىعىعىعىعىعىعىعىعألخعهوندححعد عرضهعه نة   

هإلنسىعىعىعىعىعىعىعىعىعتأ 
ع هو ىعىعدهحع رفعه  وعهوىعىعضلع دىعىعتع اع ىعىعدنىعىعتعي وهنعينو عونجىعىعت  ىعىعوحع   عراىعىعتع ظ ف ع  ىعىعدحىعىعدهرعةىعىعدحىعىعدععيدة،

ىعىعىعىعىعىعىع   ععاجتحيعي  عه  وه ع  ضهع ا  ضععبوزر عهون ف  يعهود و يع اعةتابعهود  حع اتشىعىعىعىعىعىعىعىعدعماىع هوجالجترعية 
عهال  ت  ترعهوختثيعب ضهعهوج ت .ع

ع  
عه   عهإلنسىعىعتأ  ع  ت علىعىعها تعو  ه تع مىعىعت ا    

 
عهون ف  يعهود و يعدىلععهد جدر   هوجالجترعية 

ه    ترحعو فة وع خ إىلعهو فهدتع اع عمت  ع  د عي  ع لىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىع  يع  جفديع  عهإللىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعةت  
يرمعهوومىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعىعتحتعهودت

عه  وه .ع
ع ع  ه تع مىعىعىعىعىعىعت ا    

 
عهون ف  يعهود و يع  عيرمعهو فهدتعهوض  عحهف عدإا مع  عهوجالجترعية    ه ةر
عباتءعي ض يع  ئجيعو اج يع  ج  ج عهو و ع ضجتنعل   و.ع  

 
حع هوجستددعع   

ععه   عهإلنستأ 
عهون ف  يععاحية: تالكلمات المف ه    ي.عهوجالجترعية   هود و يحعه   عهإلنستنحعيمهت حع  ه تحعهلةت

Abstract  :  
This study seeks to present the efforts of international non-governmental organizations 

in the field of promoting human security, as the discussion of the latter and its challenges has 
Imposed itself at the present time, especially with the emergence of new and more complex 
threats, which called for the intervention of other parties to protect it. International non-
governmental organizations, along with states, are calling for the need to protect the security 
of individuals, as well as the implementation of agreements in this field. 

In the context of their endeavor to activate the contents of human security, 
international non-governmental organizations have adopted a set of strategies to direct the 
various actors to the most important issues that threaten the safety and security of 
individuals. 

International non-governmental organizations are considered among the most 
important actors on which they are relied upon in activating the contents of human security 
and building a suitable ground for the development, empowerment of the individual and 
ensuring his safety. 

Key words: International non-governmental organizations, Human security, Dimensions, 

Activation, Strategy. 
 

 مقدمة: 

ع أل هيعهو  دحدهرع  ع  دحدهرع وإ دحيعدس رييع  عادث عمهدعهونوبعهوبت  عع  غة   
هرعهودت نعهو غة 

ع   هتع ويتعول ف ع  تر مع  
 اع  دحدهرعالع جتثإ يع جسعي  عهو و حعيدىطعالوععةدحدععوإفه  عه  د 
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حعهوضلعيشجتع ي أثوعمكتعهووطتدترع  
ع هالة جتد يعحيهال  صت ةدحدععكتا عيرج تع   فمعه   عهإلنستأ 

عهوجنت تعهود و يحعدىلعيوه ع  
 
ع ده الع  "عيدة،  

رت.ع  دعيضىحعرضهعهوج  فمع"ه   عهإلنستأ   هوأليئ يع ية 
عهوولج ي.ع عنشت ترعهوجالجترعهود و يعهوولج يع ية 

ع ات  يعإل وهزهرع عهوالتمعهود ا   
 
عهون ف  يعهود و يعيثبن ع تد ع لج تع   بجتعينعهوجالجترعية 

ع بت ئعهوهفوجيحع   
إا تعتس ع  عن  عاجتحيعاوفقعهإلنستنع  و ا  تع  نواقعهو اج يعهإلنستا يع  ألد 

عو تعد  يعمتوومتحتعهإلنستا ي.ع  
عهودحجووه  يع اعاجتحيعكتعهوج تالرعهودت

:ع عهوتستؤ عهو تا   
 
ع دىلعضفءع تعلألقحع  ندع شكإيعهود هليع 

؟ كيف ساهمت ي
 
ي ترقية األمن اإلنساب

 
 المنظمات غير الحكومية الدولية ف

ع  اد جعضج عرض عهإلشكتو يعه لئإيعهو ود يعهو تو ي:عععععع
؟1  

عهون ف  يعهود و يع ه   عهإلنستأ  عهوجالجترعية  ع أل هيعهوه  يعبا   ع_ع ته 
عهون ف  يعهود و يع2 ع د جد  تعهوجالجترعية   

ه    ترعهودت ع  ه تعضجتاترعه   ع_ع  جتع  جثتعهإللةت  
 
 

؟  
عهإلنستأ 

؟3  
علها تعو  ه تعه   عهإلنستأ   

 
عهون ف يعهود و يع  ع فهةوعهوجالجترعية   

ع أل هيعهوصهوبترعهودت ع_ع ته 
ع_ فرضية الدراسة: 

عهون ف  يعهود و يعكإجتعزه رع وصع  ه تعععععع ه    ترعدجتعهوجالجترعية 
عهلةت  

 
كإجتعكتنعراتكع اوعع 

.ع  
عه   عهإلنستأ 

عهوجنت  عهو تو ي:ع   ةتع هتو يعهوومتحتعهوجطو ايحع ودع مع وس معهود هليع اعععع
عهون ف  يعهود و ي.ععالمحور األول:  ع هوجالجترعية   

عه   عهإلنستأ  عهوه  يعبا  
 : ي
 
.ععالمحور الثاب  

ع و  يعه   عهإلنستأ   
 
عهون ف  يعهود و يع  ه   ترعهوجالجترعية 

عهلةت
عالمحور الثالث  

.ع:عهو ندحترعهودت  
ع و  يعه   عهإلنستأ   

 
عهون ف  يعهود و يع  عع فهةوعة ف عهوجالجترعية 

 
ي والمنظمات غير الحكومية الدولية

 
 : المحور األول: العالقة بير  األمن اإلنساب

عدألثتحعمتعةتءع ات  يعوج جفديععهر جتم نع       
عومعحأأت  

عهون ف  يعهود و يعمت   عهإلنستأ  هوجالجترعية 
ع خ إىلعهوج تالر.ع  

 
ع و ا وع   

 
ع  ع  عه لبتبحع  دعيثبن عهوافمعرض عهوجالجترعمجثتميعهوجنوكعهووئيس 
 . ي
 
ي تفعيل األمن اإلنساب

 
 أوال: أهمية المنظمات غير الحكومية الدولية ف

عنشت  تعع ج إكعهوجالجتر  
 
ع  هع  عهونو يحعا حع هونع اوعع ألة  عهون ف  يعهود و يعرت شتع ألة  ية 

ع رفع تعحه سع يأل  تع ع هو اج يح عدىلعهو غاة  ع   معبشكتع ألة  عينشطي ع با   عهوودتحتع هوو ت  عينشطي با  
رتعدىلعه  وه حعنتثيعهو ووهءع هوض  عح  ود نع ع  عن  ع و ة    

هونوفقع لها تعانفع  ه تعه   عهإلنستأ 
ع  
عه  وه عمتوومتحتع هو  دحدهرعهو دحدععهودت عبا   عتس ع اعزيت ععهوفع  ع  عرضهع ه 

 هوجست هعحعمتع يدة،
ع1ي عبيئ ي.ععهة جتد ييثبن ع  د  علفهءعكتا ع

عهالة جتد يحع عهوومتحت ع  تالر  
 
ع  ع   عاتلم عهود و ي عهون ف  ي عية  عوإجالجتر عيثألخ  هوافم

عتشكتع هود و يعع هال  صت حيهوس تل يع  
ع  دحدعي ع ندححعلهودت  

 
حعالل جتع  عهود ا  تروعهواهععهالة جتع 

عهوفه  ع  
عهوسإ عهالة جتد يعه لتل يحع ف  هوج  جهترعهوججز يع هوجاوسجيحع دت ععباتءعهوألن يعهو ن  يع  ف ة 
عهون ف  يعهود و يع ؤ لعي  ه هعااوييحعالعحج  عوإد  ع هوفكت هع تعيشت ع اعينعهوجالجترعية  الرعهو تمهيع ثة 

ع  مع  تالرعرض عهوومتحتحع  
عهوجشت يىعىعىعىع عهودت  

 
عع  زعرضهعلفهءع  عا حعهوجشت  يعهوجبتشر و تعهوو تمعب تحع يةر

عدجإ يعهووثدع هوجطتوبيحع جتعةهإ تعةزءهعالع   زيع  عهونفكجيعهوهتوج يعهإلنستا ي.ع  
 
ع2ي ع  عن  عي  ه رتع 

ي بالنسبة للمنظمات غ
 
 ير الحكومية الدولية. ثانيا: أهمية األمن اإلنساب

عهون ف  يعهود و يعدىلعهونصف ع  عليستددعهوجالجترعية   
 نعهالر جتمعمجبت  هرعه   عهإلنستأ 

عتستددع  
.ع هىلعهوجس ف عهوف د  عدجإ يعباتءعلجه  تع  سبع ؤيد  ع ضت اا    

 
دىلعد  ترعيلتل يع 
عزيت ع  

 
عهون ف  يحعمن حع  معهو هونع رض عهوجبت  هرع  عهوفكتالرعهون ف  يع هوجالجترعية  هو  تدتعبا  
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ع عهون ف  يعيحمتع  ع ستع  ه  تحعكجتعتس   دعهوجالجترعية 
هرعهونسب يعوكتع  عهوجالجترع هاةت دىلعهوخةر

ع  عن  عزيت عع وصعاصفو تعدىلعهال صتالرعهود و يحعمن حعينعهإل  بتطعمتوجؤلسترع  
ه   عهإلنستأ 

عهون ف  يعهود و يعدىلع طويوع د ه  تعهوبنث يع هونصف عدىلعا تئجعه ع كت حج يعيستددعهوجالجترعية 
ع  
 
ع  عوإند   عهوهتبوع عهون ف  ي عهوجالجترعية  ع   عهوكثة  عدىل عهإلد جت  عا حع م عهوجنشف عح  منتث م

وإ نتو ترع  ععهوجؤلسترعهود و يحع  زءع  عهواخبيعهود و يع اعةتابعهوجالجترعهود و ي.ع  ضوكعحج  
عهون ف  يحع ع جويتع شت يىعىعىعىع عهوجالجترعية   

 
كترع  هد ععهو نس ترعهوجستددعع  هوجالجترعهود و يع هوشر

عونج   ت.ع هرعهوج ا يع هو وا يع هوددمعهود ا  هرحعهوخةر
ع ودحمعهو   ة  

عهون ف  يعهود و يعدىل ع  عاتا يعينو عتستددعهوه  ترع  ع لتئتعهإلد معهود و يعهوجالجترعية 
ع    3هوسجهيعهو  دععهوضلعحنس عثف   تحع االوع وا تعدىلعلإطترعذهرع صده  ي.ععهدتستب

ي 
 
ي ترقية األمن اإلنساب

 
اتيجيات المنظمات غير الحكومية الدولية ف : اسير ي

 
 : المحور الثاب

 . ي
 
اتيجية ترسيخ أبعاد األمن اإلنساب  أوال: إسير

ع ولاخع  
 
عهون ف  يعهود و يع  حع يج  ع ثدعذوكع هجتعهوجالجترعية   

 بت ئعيمهت عه   عهإلنستأ 
:ع ع  عن  ع تعحىل 

ي ترسيخ األمن االقتصادي: 1
 
 _ دور المنظمات غير الحكومية ف

عهون ف  يع حع وودعله عهوجالجترعية   
عه   عهال  صت لع  عه مهت عهو ت يعوأل  عهإلنستأ  حه ةر

ع وصعد رعينع نو ووع و بطعب أ ا   ل خوحعا حع د ةر
عهودنتعهوجاتلبحعهود و يعوةت جتعوأل وه ع  أ ا  

ييعوهتمع ع وريوعهو اج يعهوبشر  
 
ع  د عه   ع1994 رفع تعةتءع   

رعينعهو ووعرفعيادعيرمعهوهفه تعهودت حع إد ةر
هال  صت لحعا حع ن جعداوع اتشت عه  وهلع لفءعهو غضحيع زيت ععهو وهئمع هوش ترع رفع تع ؤ لع اع

ع ه عهواجفعهال  صت لعشر تعاتويع  عددمعهالل ووه عهوس تس  عهوج  ج حعوضهع د ةر  
 
ع  إل  صت لع هإلة جتع 

عهوومتءعدىلعهو وو.ع عوأل وه ع بتو تا   
عهوجس ف عهوجهيسر ع نسا    

 
ع4ض   يتحع فاوعيسترمع 

عهو فزيىعىعىعىع عهوهت  عوإة، عع هوسإطيحعهوكفه ثعهوطأل ه يحعي تبعهوهدهويع  
 
كجتعحجثتعكتع  عددمعهو فهزنع 

 وهلع ه  بئيحعهوبطتويع إاخ تلع هدالرعهإلا تجع هو به يعهال  صت حيع إاهدهمع هو  جيشعهو اجفلحعه ع
عه   ع ع نواق ع  د هر ع   عهال  صت حي ع هو به ي عهال  صت ل عهو ست  ع هاتشت  عهال  صت حي هو اج ي

ع5هال  صت ل.ع

عهوجالجترعهون ف  يحع عهوج  ج ح ع)هود ويح عهال  صت لع  طإبع لت وعهو  ف  عه    ع نواق  ن
عهوج  ج عهوج  

 
عع  عهون ف  ي(حع  عن  ع لمعل تلترع  كت إيع نوقعهالل ووه عهالة جتع  الجترعية 

ع6  ضهعهو اج يعهوجس ده ي  
 
عيةاد  تحعالعل جتع   

 
عهون ف  يعهود و يعكأ ووييع  حع وودع ضه  تعهوجالجترعية 
عع شتكتع   صت حيحع  بدحتعوتست ععهوهفوجيعهال  صت حيع هوج  

ع هتأ   
عحوف رتع نريوعهوبإدهنعهودت  

تو يعهودت
عع عهون ف  يعهود و يعاجتذجع ند ععتسجخعمجبتشر   ت ععهوسإ ع هوخد ترحعا حع ددمعهوجالجترعية 
ع  ت عدتومع  كت تع  

 
هحدعي ف حع  نواقع ات سيع  دجإ يعهو اج يعهوجنإ يع هوف ا يع هإل إ ج يعدىلعانفع ةت 

ع7واقعيردهنعه و  يعهإلاجتئ يعوأل معهوج ندع.عانفع و  يعه   عهال  صت لعهوضلع  وت  عداتض ع  ع ن

عهون ف  يعهود و يحعاض وع الجيعي  س تمع عهل ت ترعهوجالجترعية  وإليتثيع  ععOxfam   عبا  
ع مبطع فهددرتحعكجتع ؤ دع  

عهودت ع الجيع ؤ دعدىلعل طوععهود  عهوغا يعووفهددعهو  ت عع ه  هوج تديحع ه 
ع جثتعاسبعهوجالجيعدتئوتععدىلع نت ب  تعإل  ت  تر  

عهو  ت ععهوهتوج يعهودت  
 
هو  ت عع هإلدتاترعهوز هد يع 

ع8وإ  ف عهوجبض ويعوإندع  عهو وو.ع

2 : ي
ي ترسيخ األمن البيئ 

 
 _ دور المنظمات غير الحكومية ف

عهون ف  يعهود و يع اع نواقعرضهعهوبهدع  عن  عاجتحيعهوأليئيع  عهو إفثع تس عهوجالجترعية 
ع عهوفع 

حع  ض ع خططترع بوه جعوجهتو   ت.عع نشر  
ع  د عهوجن طعهوألاد   

حع  ضهع ندحدعهوجخت وعهودت  
ع9هوألاد 
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عا ف  يعهود و ي(عإلح ت عاإف عوإجشك رعهوأليئ يحعدجإ عدىلعهومغطع  ع ع نت و  تع)هوجالجترعية   
 
  

ع ض عهوس تلترعهوأليئ يعهوهتوج يع  
 
عدىلعدجإ يعيةتع ا  ضعهإل  ت  ترعهوأليئيعهوهتوج يحعكجتعلترج ع   هو أثة 

ح عهون ف  يعهود و يعدىلعع1972 جاضع ؤ جوعل ف  فومعدتمع ثا عهوووه عهود ا   ت  عهوجالجترعية 
عوجهتو   تحعكجتع ت  عبوثدعهالر جتمع  ندحدعهوجخت وع  وا معهآلثت عهوأليئ يع ه ختذع  جفديع  عهو دهبة 

ع ع هإلاجتئ يعد ع ريقعنشر عهوأليئ ي عمتوومتحت ع هوس تس  عد عهونتويععهوهتم ع   و ي ع إ إ ج ي  وت يوع  ا ي
ع الجيعيثد تءعه  لع10هوأليئ ي ععEARTH FRIENDS.ع  ه ةر   ععGREEN PAC  الجيعهوس معه نا 

عهو اوعع عدىلعاجتحي ع عه نة  عرض  عا حع هجت عهوأليئيح ع  ت   
 
ع  عهود و ي عا ف  ي يش وعهوجالجترعية 

عهوجنج ترعه ع   عدتوج ي عنإقعشب ي ع  ضه ح ع  و ضعهوألافوفجر  عهوز هدي ع هجتعدىلعتش ا  وبنرييحعكجت
عهوجا  ترع  

 
ع  عهوخطوع عي اتعنت ع  عهوجفه عهوك ج تئ ي عيدة، عوخإقعدتوم ع  ددفه ع  هث ت هوكتئن عهوجهدوي

ع11 هوصاتديعهو نويإ ي.ع

ع  و ا وع  
ع ولاخعهوبهدعهباد   

 
ع  عهون ف  يعهود و يعلترمعبشكتع هت ع يلتس   نعدجتعهوجالجترعية 

ه    ترع  تئ يع بتعاد ثعهوكفه ثع  عهوهجتعدىلعضج ع وت بيعه ع وفمعدىلعهلةت  
عهودت  

   عهإلنستأ 
  فلا عهوخ ت هرعد ع ريقعهو اج يعهإلنستا ي.ع

3 : ي ترسيخ البعد الصحي
 
عهون ف  يع_ دور المنظمات غير الحكومية الدولية ف  ول عهوجالجترعية 

ع اضعدوف ع  عهو ع ة  سع ف  اتعا تحيعدتمعهود و يع   ف ه  تعو نواقعه   عهوصىح   
ع   ع  سر ز  ح

عع هوجهز ويع  عع2019 عهون ف  يع اع ودحمعهوجستددهرحعنتثيع  عهود  عهو وة  لت د عهوجالجترعية 
حع وودع ن  ع ز يدرتعمت   ييع هوجهدهرعهوطأل يحع ذوكعمتو نساقع  ع خ إىلع فهدتعهوج  ج عهود ا 

عع12 ة  سع ف  ات.عوجكت نيعع2020  خعثاد قععBright Fundsي ورع

4 : ي ترسيخ البعد المجتمعي
 
 _دور المنظمات غير الحكومية الدولية ف

ع جسعهون تععهالة جتد يحعله ع  
ع  دنع اع فهة يعهو  دحدهرعهودت دىلع د بت عينعه   عهوج  ج  

عهال  صت حيع عهونوفق عد  عهود تع عن   ع   عهوبهد عرضه عدىلع ولاخ عهود و ي عهون ف  ي هوجالجترعية 
عوإنوفقع هإلة عهوه دعهود ا   

 
حع تس  إ تع  هنعب تع  ع بتعهوج  ج عهود ا 

ع معهإلدةت  
 جتد يع هوثوت  يحعهودت

عهال  صت حيع هإلة جتد يع هوثوت  ي.ع

ع عه  إ ترع هنتعهوج  ج عضهدترع جثتع  دحدهعوأل  عهوج  ج   عبا   دت عع تع طرحع شكإيعهو جاة  
حعاض وعدىلعلب تعهوجثت   

عيتوبتع تع ن وتع ا تع س ف عهواهععع  اوعه   عهإلنستأ   
هواهدترعهإلثن يعهودت

ع13  عه  وه ع هوج  ج ع اع س ف عهود وي.ع

عهون ف  يعهود و يعينع نواقع  و  يعه   عه   ع ع و عهوجالجترعية   
 دىلعيوه عيمهت عه   عهإلنستأ 

عهوهتمع ع ع  عهووطتدا   ع خ إىلعهو تدإا   عح فمع  عن  عهو هت نعبا   هوختصحع بتو نساقع ه تعهوج  ج  
ع  تد تعد عاوفقعهإلنستنعهوجدا يع  

 
 فا تعو تع ر جت ترعب ضهعهوشأنع ثإجتع هإ ع الجيعهوه فعهود و يع 

ع.ع14 هوس تل ي

4 : ي ترسيخ األمن السياسي
 
 _ دور المنظمات غير الحكومية ف

ع عهوهس ريي عهووفع عها  تكترعهونوفقعهوس تل يع زيت ع ح عكتع  عهووج عهون فم  دىلعاستبعحه ةر
.ع ع شت يىعىعىعىع عهو اج يعه نو حع  دحدهرعوأل  عهوس تس 

عاتويع  
 
حع فا تع سؤ ويعدىلعاجتحيعه  وه حع    

عض   لعو نواقعه   عهإلنستأ   نعي  عهود ويعحه ةر
عوشهبع  

عاجتحيعه   عهإلنستأ   
 
عو صألخع سؤ الع  ددمع د   تعدىلع نواقعهونجتحيع  دنتعهوج  ج عهود ا 

ع"اجتحيعاوفقعهإلنستن"ع"اجتحيعه  إ تر"ع" ودحمعهوجستددهرعهإلنستا ي".عع إكعهود ويع ن ع سىم
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عذوكع   ج ع  
 
عظتعبيئيعل تل يع اتلبيعو نو ووعمجتع   

 
عو عح فنع الع   

 نع و  يعه   عهإلنستأ 
عب إكعهونوفقع عهإلا وتءعهو هىل   

 
عهوجست هعع هوهدهويع    

 
نعمنقعهو جا ع  عهوالتمع هإل ه عحع يهةت  حجووهط 

عهون ف  يعهود و يع دجإ عدىلع نو وو   و  ع.ع15جتحع رفعه  وعهوضلعي    وعهوجالجترعية 

 . ي
 
قية األمن اإلنساب اتيجية التعاون للمنظمات غير الحكومية الدولية لير  ثانيا: اسير

ع دتوج يع عشبكترع نإ ي ع اعباتء عهود و ي عهون ف  ي عهوجالجترعية  ع إ أ  
عهإلنستأ  عه    إل لتء

كترع هتويعمغ يعاجتحيعه  وه ع  ع  دحدهرعو فلا ع  ت ع هكع فهدتعةد ع  طويوعشر دجإ تحع  عن  ع شر
عهون ف  يعهود و يع هوفكتالرعهوج خصصيعهو تمهيع حع  ممعرض عهوشبكترعهوجالجترعية   

ه   عهإلنستأ 
ع  ج عبيا جتع  مع يردهنع شةت يحع بضوكع هجتعدىلع بت  عهوجهإف ترع  جتع  

بيا تعوأل معهوج ندععهودت
ع ود  تع16 تس  تعدجتعمهم تعهوبهض  

عيرج يعمتوغيعوإ وت يوعهودت حعكجتعينع الجيعه  معهوج ندعع هىط 
رتع عهون ف  يعهود و يحعنتثيع إكعهوج هإويعمنوفقعهإلنستنع  كت نيعهو ست حعا حع ه ةر هوجالجترعية 

عهو وت يوع  
 
ع  ع هإف ترع دعالع و  ع   ع ن ويو عوجت عوإ وت يوعهون ف  يح ع  ج  ع كجإي عيا ت هون ف  يحعكجت

عهوطرححعا حعتس خد  تعهوجالجيعكآو يعوجوه بيعدجتعهون ف تر.ع  
 
عيرمعه  ثإيع17مجصده  يع     عبا  

ع إنشتءعهوجنكجيعهو اتئ يع عث تييعهووتافنعهود ا   
 
عهون ف  يعهود و يع  عهبوزرع   عهوجالجترعية   

هودت
عععوأل وه .عهود و يع ه  ت  يعه  ت عونلوعهل خدهمعه وغتمعهوجمت 

 . ي
 
قية األمن اإلنساب اتيجية الضغط للمنظمات غير الحكومية الدولية لير عثالثا: اسير

حع عدىلعدجإ يع ض عهوجهت ة  عهون ف  يعهود و يعهو أثة  ع تاخعوإجالجترعية   
حهدعهومغطعهوفل إيعهودت

ع  عشأا تعاجتحيعي  عه  وه ع ل    م.ع  
 هىلعلب تعهوجثت عع ث تييعهإل  ت  ترع هوجهتردهرعهود و يعهودت

عالو  معبشأنع متحتعهوأليئيحع ذوكعب دنع سبع ع  غاة  عهوجفه اا   عبا   عهوفع 
 هجتعهوجالجترعدىلعنشر

عيسجخعو تعمتومغطعدىلعهون ف تر  هت ىلع  ا 
عCivrage Politics.عكجتع ه جدعدىلعل تليعهوا فذع18

ع.ع19نستن  عيةتعهومغطعدىلعتسإ طعدووبترع  و يعضدعهود  عهوجا   يعونوفقعهإلع

ع  
عهون ف  يعهود و يع هجتعدىلع د يتعهوهدحدع  عهوومتحتعهودت ضىلع اعذوكع إنعهوجالجترعية 

عهو وصع  
 
 هدرتعي ووييعمتونسبيعو تحعكتوجشك رعهالة جتد يعهوجنإ يع)هوج تدي(ع هواهدترع هو  ت رع 

ع هإقعه  وعمنوفقعهإلنس عل تلت  تعلفهء ع بضوكع مغطعدىلعهود  عو غاة  عي ع هونوفقح تنعي عهوأليئي
ع  ت ع  

 
ع دنتع   

رتع  عهوومتحتعهودت هال  صت عي عهو هإ معي عهو اج يعي ع و  يعهوصنيعي عاجتحيعهوجويعع ية 
.ع  
عه   عهإلنستأ 

عهوس تلترع ع غاة  عرد و عهود و ي عهون ف  ي عية  عهوجالجتر ع جت لو عهوضل عهومغط ع إن  دإ و
ع ت ع  

عدتمعهوهجف  يحعاض وعدىلعلب تعهوجثت عهومغف ترعهودت ع1994ل  تعرض عهوجالجترعدىلعهوألاكعهود ا 
عا ف  يع  و يعكجلجيعي  س تمع عيرده وع  وقعدجإوحعا حعيثألخعحممع الجترعية   

 
 اع دت ععهوالوع 

.ع عدجتعهوألاكعهود ا   
 
ع  ع20هود و يحعكجتعيثألخعهونفه ع  عرض عهوجالجترعةزءعيلتس 

اتيجية الرقابة للمنظمات غير الحكومية الد . رابعا: اسير ي
 
قية األمن اإلنساب  ولية لير

عحهو  تع  ت عاوفقعهإلنستنحع إاتشت عهو ست ع هود  عهوهتمعوإن ف ترع هووو لع  
 نعهإلا  تكترعهودت

عهون ف  يعهود و يع جت سعهوو تميع هوجفة يع  ع بتعهوجؤلسترعهود و يعهوجتانيحعةهإ عهوجالجترعية 
عووتءهرع  ا   

 
حعه  وعدإا تحع وهتع تعح سدعذوكعرفعامف رتع  دحترعهوج إسعهال  صت لع هإلة جتع 

ع  
عه   عهإلنستأ  ع جسعبشكتع بتشر  

ع بض عوةت  يع   ه تعهوومتحتعهودت  
.ع21هوضلعيسجخعو تعمجوه بيعهو  ف عهودت

ع ه جدعدىلعآو يعهإل اتعع هو ضبع إلنمتععهود  عدىلعهوهجتع بوتععPersuasion and attraction ه 
عثت   

عات عنو  تع خم عوإجستءويعوإجهتردهرع هإل  ت  ترعهودت  
 
ع22.عAccountability  عدإا تحع  
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عهون ف  يعهود و يعدت عع تع د  عهون ف ترع هو  جهترععSamy Cohen وودعيددعععع ينعهوجالجترعية 
ع  
ه    ت  تع  قع تع   ءمع  ع ستئتعاوفقعهإلنستنع هو   تعمت   عهإلنستأ  ع لةت هود و يع هود  ع اع غاة 

ع هو  دحدهرع هو  
 
يكع ؤثوعدىلعهود  حع فا تع ونع شت كع  ع جثتعشر ع ه  جخت وعهوجند يعموحع بتو تا 

ع23ث تييعهإل  ت  ترعهود و ي.ع

ي ترقية األمن 
 
ي تواجه جهود المنظمات غير الحكومية الدولية ف

المحور الثالث: التحديات الئر
ي 
 
 : اإلنساب

ع لعدجتعهوجالجترعية 
ع هةت  

ع هزيزع ستدا تعراتكع  جفديع  عهوهوه  تعهودت  
 
هون ف  يعهود و يع 

حع ا ت:ع  
عوةت  يعه   عهإلنستأ 

عية:  عهون ف  يعهود و يع  جفديع  عهإلا وت هرعاف ععأ_ الشر د يعهوجالجترعية   وا ع شكإيعشر
ع العةجتدترعضغطع عو ض عهوجالجترحعا حع و عهوبهضعمأنعرض عهوجالجترع تعه  او ويعهو جث تعهو هىل 

ع  عن  ع  رب  تع الع جثتعهوج  ج عهوجد  
د يعرض عهوجالجترع أأت ع و عهوبهضعه نوعمأنعشر عاا    

 
حع   

أ 
عب ت عهوجفه اا   ع ز ه ع ع  هديحع بتو تا 

عهو هت تع  عهوجشك رع   عد  ترعهوشر  
 
.ع دإ وع إنعهوجالجترع24 

عهوا فلعمتوو معهإلنستا يع اجتحيعه  
 
دايعيدجتو تع  عهون ف  يعهود و يع  دع صد هعدتوج تعوشر والمعية 

.ع عهونوفقع هوكوه يعو جا عهوبشر  
 
همعهوجست هعع  ييعهوهت يحع  ع اةت  هإلح فوفة يع ه دجت عهوخة 

 : ع  ت ععب_ التمثيل الديمقراطي  
 
عهون ف  يعهود و يع ندحتعو تع   طرحع شكإيعهو جث تعوإجالجترعية 

ع و اع ع"هو جث ت" عهوص ي عرض  عمأن عهوبهض ع و  عمن ح ح  
عهإلنستأ  عه    عوةت  ي عهود  علها ت عدىل ع

عينشأ  تعهود  ع وط.ع  
  هوجالجترعهود و يعهودت

ينيع ع ت  ععدىلع جث تعشر عهون ف  يعهود و يعح هإ تعية   نعي تبعهوص يعهو جث إ يعوإجالجترعية 

 هلهيع  عه شختصع ه  وه عهوض  ع  مجا مع و  يعاوفقعهإلنستنع ي هإ تعنتضهيعإل ه عع ومغفطع

عع.   ع جثإ مع وط

ع   د عهإلشت عهوجالجترعية  ع هنت  
عهوج دهأ  عهوهجت عي تبع  تءهرعتس وعدىلع  تمهي عين ع ا  ع

.ع  
ععثهبتعانفعهود  عمومتحتعه   عهإلنستأ  عهون ف  يعهود و يعح هتع  عدجتعرض عه نة 

كجتعينعضهىلعي عي تبعهوججت لترعهودحجووه  يع هنتعر كتعهوجالجيع ؤثوعدىلع هتو يعدجإ تع يندع
ع  عنشت  تع هل و وا   

عدىلعهونشت ترعهودت عآو يع  ختذعهوووه ع ا تحع جتع اه سعبشكتع بتشر  
 
 تع اري  تع 

.ع  
عهون ف  يعهود و يعوةت  يعه   عهإلنستأ  ع25تس ع  عن و تعهوجالجترعية 

ع  ه ععنشت ت  تعبسببعددمع ةف عالتمويل:  -ج  
 
عع  عهون ف  يعهود و يعثهوبترع ألة  ععهوجالجترعية   

 هتأ 

دترع صد ع هئمعو جويإ عهوجاخع هو ةر  
 
عا ف  يعهود و يع   تحع يج  عااع صت  ع جويتعهوجالجترعية 

ع إنعرض عهوجالجترع  أثوعمهدمع هواودحيحعهإلدتاترعهون ف  يع هإلد تءهرعهو جو  يع هووو لحع بتو تا 

عدىلعدجإ تحعكجتع  أثوع وصعهونصف عدىلعهو جويتع  ةف ع نتعثتم حع رفع تع ؤثوعبشكتعبشكتع بتشر

عهوهجتعبافع عمخطط ع   أثو عمت عهود و يح عهون ف  ي عية  عوإجالجتر عهوجهإاي ع هو فة تر عهونشتط د ي

ع  كتالرعه  مع ع هود و ي ع هودهنإ ي ع  إ ج ي ع  ع بتعثات  قعهو جويت اي عهوجوةت  ه  وويترع ه نشطي

عهون ف  يعهود ع هوجت لعوإجالجترعية   
ع نوصعدىلع ودحمعهوددمعهو د   

ع26 و ي.عهوج ندعع  الجت  تعهودت

عد_ ضعف التنسيق بير  المنظمات غير الحكومية الدولية:  عهوجالجترعية   نعضهىلعهو نساقع  جتعبا  
ع متحتع هاايعكتوأليئيع  

 
ه    ترعهوجشةت يعبيا تع ددمع فا دعهو  ف ع  ه جع هإللةت عهوةر  

 
هود و يعهون ف  يع 
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عوضهع  فعع  متحتعاوفقعهإلنستنعي عهو ووع ؤ لع اعتشت عهو  ف عهالز يعو نواق ع  ت ع ها    
 
ه ردهنع 

.ع  
عهون ف  يعهود و يعهوجبض ويع صدع و  يعه   عهإلنستأ  عهوجالجترعية  حمهىلع   ع  ستع 

ع27

ع  ت علها تعوجفهة يعع     
 
حعدجإ عدىل:ع     

ع  ت علها تعوةت  يعه   عهإلنستأ   
 
ض تع  ع هةت  

عهو ندحترعهودت

ع هإل ه لع  قع فهددع يي.ع_ع طويوعهو  كتعهوجؤلس  عهودحجووه  يع  طويوعهوج ت هرعهوبشر

ع خدمعهوومتحتحع هوهجتعدىلع هزيزعهو هت نع  جتعبيا تع  ع  
_ع فا دع فه   تع  جتع  هإقعمتوجطتوبعهودت

هرعاف عهوومتحتعهوج جي.ع   ن  ع بت  عهوخةر

عهون ف تر.عع_  ع مبطعدجإ تع  ند ع أل هيعهوه  يعبيا تع با   عهوهجتعدىلع ض عةجإيع فهاا  

.ع  
همعمتوهجتعهإلنستأ  عا ف  يعهود و يعدىلعتش ا عهو فهدتعه نو عدىلعهإلوةت  ع_ع هجتعهوجالجترعية 

 خاتمة: 

ع  هإ تعالعيشهوعمتوطجأايايع      
 نعشهفبعهوهتومعهوافمعتش دع فةيعةدحدعع  عهو  دحدهرعهوخطوعحعهودت
عهون ف  يعهود و يعدىلع ح ت عرضهعهوصد عدجإ عهوجالجترعية   

 
 علبتعوجفهة يعرض عهو ندحترع ه   حع  

ع  تالرعددعحع  عن  ع لج تع  
 
ع   

ع  هولعو تعي  عهو و حع هجإ عةتردععدىلع و  يعه   عهإلنستأ   
هودت

ع فهةوعةجإيع  عهوهفهئقع هو ندحتر.ع   عن  ع ه    ترحع العينعرض عهو  ف ع بفت وج جفديع  عهإللةت
ع تعلألقعنستا ج:ع

عحجاخعوإجالج  
ع_عينعه   عهإلنستأ   

 
ع حجف يحعكجتعينع دنإ تع  عهون ف  يعهود و يع وثيعو صألخعيدة، ترعية 

عح سأل تعلجهيع ابيع  عيةتع  
هن بت  هرعه   عهإلنستأ  عب ت.ععهالدةت

ع  ت علها تعوةت  يعه   ع  
 
ه    ترع  عهون ف  يعهود و يع ه جدعدىلع  جفديع  عهإللةت _عهوجالجترعية 

ه  حعاض وعدىلعلب تعهوجثت عهلةت  
ع   يعهو هت نحعهومغطع هوو تمي.عهإلنستأ 

ع  ت ع و  يعه   ع  
 
عهون ف  يعهود و يع  لعدجتعهوجالجترعية 

ع هةت  
_ع يمعهو ندحترع هوصهوبترعهودت

عاد  ع  
 
حع العياوعحج  عينع   ت زرتع   

ع.عهن صتث تعهإلنستأ 

 الهوامش: 

1 Colin ball, Leith Dunn, (1995), Non-G pvernmental Organisations: Guidelines for good policy 
and practice, the commonwelth foundation, London, P. 19. 

حع ض وععوا تعع(ح2012ع/ع2011ث  يع   لحع)ع 2  
عه   عهإلنستأ  ع  ه تع مت ا    

 
عا ف  يع     عهوجالجترعهود و يعية 

ع حع خصصع  ه عع  و يحعكإ يعهونوفقع هوهإفمعهوس تل يحعةت هيعهونتجعوخا  ع.ع-مت اي–ش ت ععهوجتةس ة 
3 Kristina Hahn and Holzschriter, (2005), The Ambivalence of Advocacy: International NGOs 
and their discursive power of attributing identities, Istanboulm Bilgi University. 

حع2002حع)2002 وريوعهو اج يعهإلنستا يعهوهرب يعوهتمعع 4 عهوهتوىم  عهود ا  (حعنإقعهو وصعوألة ت عهووت  يحعهوج  بعهإل إ ىم 
ع.ع1ه   نحعص.ع

5 Sabina Alkire, (2003), A Conceptual Framework for Human Security, working Paper 2 Centre 
for Research on inequality, p. 36. 

ييعوهتمعع 6 عه  م–(حعيردهنعهو اج يعوألو  يع2003حع)2003 وريوعهو اج يعهوبشر ييحعااويف كحع- هتردعبا    ا تءعهو ت يعهوبشر
ع.ع20ص.ع

7 Hadayat Allah Nikkhah and Ma’rof bin Redzuan, (2010), The Role of NGOs in promoting 
Empowerment for Sustainble community development, p. 86. 
8 Oxfam International, http:// www. Oxfam. Org. 
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حع ض وععوا تع2013/2014 ت جيعهوزروهءعثتردحع)ع 9  

ع و  يعه   عهإلنستأ   
 
عهون ف  يعهود و يع  (حع   عهوجالجترعية 

حعكإ يعهونوفقحعةت هيعلط ىلع  
حع خصصعاوفقعهإلنستنع ه   عهإلنستأ  ع.ع02ش ت ععهوجتةس ة 

ع"ه شختصحعهود  ع هوج2019ل  تنعمإجت لحع)ع 10  
الجترعهود و يحعهوج إيعهو زهئرييعوأل  ع(حع سؤ و يع  تويعه   عهوألاد 

ع.ع211حعص.ع15حعدد ع8 هو اج يحعهوج إدع
11 Green peace, what wedo: the issues we work, http://www.greenpeace.org. 

حع)ع 12 ع فهة يعةتئنيع ف  اتحعافو ترعةت هيعهو زهئوع2020 رابيعهوهوأر   
 
عهون ف  يع  حع1(حعة ف عهوجالجترعية 

ع.ع182-179حعصعص.ع34هوج إدع
ييعوسايعع 13 عدتوجاتعهوج اوعحعص.ع2004حع)2004 وريوعهو اج يعهوبشر  

 
ع.ع32(حعهونرييعهوثوت  يع 

ع.ع141 ت جيعهوزروهءعثتردحعهوجوة علألقعذ و حعصعع 14
ع.ع143هوجوة عا سوحعص.عع 15
حع مع ص خعهوجف  ع فم:عع 16  

عه   عهإلنستأ  ع  ه تع مت ا    
 
عهون ف  يع  ع11ندح يعبفنوصحع   عهوجالجترعهود و يعية 

ع  .http:// politics-dz.com .ع20:11حعدىلعهو تديع2020اف جةر
ع

18 Alain Robyns & Véronique de Geoffroy, (2009), Infuence des ONG Internationales sur les 
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 عالقة األمن اإلنساني بحقوق األنسان

 

The relationship of human security with human rights 
 د. بن مبارك ماية     أستاذ محاضر أ 
 أ. هباز سناء         استاذ مساعد أ 

 رالجزائ -خنشلة -جامعة عباس لغرور                                                                                          

 
 ملخص: 

ات هذا العرص، الذي يعد فيه  امن مع متغير ز
، وبشكل مي 

ً
ا  كبير

ً
شهدت قضية حقوق اإلنسان تطورا

ي إحداث التطور والتقدم. ومن مظاهر االهتمام أن أصبحت حقوق 
ز
 ف
ً
 مهما

ً
صون كرامة اإلنسان جزءا

ي 
تؤكد عىل  اإلنسان ذات طابع دولي من خالل ميثاق األمم المتحدة الذي تضمن العديد من الفقرات الت 

ام حقوق اإلنسان وحمايتها، وكذلك صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  م، الذي  1948احي 

 من مصادره،كما ارتبط مفهومه باالمن 
ً
شكلت األديان واألعراف والشعوب، والمواثيق الدولية مصدرا

 . ي
 االنسانز

، الكلمات المفتاحية:  ي
 حقوق االنسان.  االمن االنسانز

Abstrac     :  
The issue of human rights has witnessed a great development, in conjunction with the 

changes of this era, in which the preservation of human dignity is an important part in bringing 
about development and progress. Among the manifestations of concern is that human rights 
have become of an international character through the United Nations Charter, which 
included many paragraphs that affirm the respect and protection of human rights, as well as 
the issuance of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 AD, in which religions, 
norms, peoples, and international conventions were one of its sources, Its concept was also 
associated with human security. 

Keywords : Human security, human rights 

 

 مقدمة: 

ي هو اإلصالح المؤسسي وهو ما ي  
ز إن جوهر مفهوم األمن اإلنسانز شكل الفرق الجوهري بينه وبير

ورة توافر حد مفهوم حقوق اإلنسان ي ضز
ز
 ف
ً
ئ ذاته ممثال ، فرغم أن البعض قد يتصور أن كليهما يعتز الس 

أدنز من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية لألفراد كافة برصف النظر عن النوع، أو الدين، أو 

 الجنس. 

، فإذا كان مفهوم حقوق اإلنسان  ز ز المفهومير ي واقع األمر، توجد مجموعة من التباينات بير
ز
بيد أنه ف

يرتكز باألساس عىل تحديد مجموعة واسعة من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية الالزم 

ي خلق
ز
ي يمكن أن يسهم ف

ي المقابل نجد مفهوم األمن اإلنسانز
ز
ترتيب أو وضع  توافرها لألفراد، فإننا ف
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أولويات لتلك المجموعة واسعة النطاق من الحقوق اإلنسانية من خالل إعالئه من شأن بعض الحقوق 

 ألجندات وحاالت متباينة
ً
 . وذلك وفقا

ي اطار التطور 
ر
ي وحقوق االنسان ف

ر
ر االمن االنساب االشكالية :ماهي اوجه الشبه واالختالف بي 

 الذي مىس السياسات االمنية ؟

I.  حقوق االنسان: ماهية 

، وبغض      ز ف حقوق اإلنسان عىل أنها الحقوق المكتسبة لكلِّ إنساٍن عىل وجه األرض بال تميير عرَّ
 
ت

ع 
َّ
ي العالم بأن يتمت

ز
 لكلِّ فرٍد ف

ُّ
النظر عن عرقه، أو جنسيته، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، وبذلك يِحق

ل حقوق اإلنسان بالحقوق الخاصة به دون أي مساٍس بها بما يضمن له الع
َّ
تمث

َ
يش بكرامٍة ومساواة، وت

، والحماية من االستعباد والتعذيب،  ي مجاالٍت عديدة أولها الحرية؛ كحرية المعتنق وحرية الرأي والتعبير
ز
ف

ي 
ز
م، وحق الحماية، والمحافظة عىل الحالة االجتماعية والمتمثلة ف

ُّ
 الحياة، وحق العمل والتعل

ِّ
وحق

ي أي الحصول عىل المنافع ال
ز
 لكلِّ فرٍد ف

ً
 مكتسبة

ُّ
خاصة باألفراد، وتجدر اإلشارة إل أن هذه الحقوق تعد

ز بالقيام بها.  فير
َّ
كل  من ِقَبل الجهات المسؤولة أو الم 

ً
ي العالم؛ ويتم المطالبة بها تلقائيا

ز
 1مكاٍن ف

وري لعيش اإلنسان بك  األدنز والرصز
َّ
ي كوِنها تضَمن الحد

ز
ن أهمية حقوق اإلنسان ف رامة سواًء وتكم 

م،الذي يقود به إل االستفادة من الفرص 
ُّ
عل
َّ
عىل مستوى حاجاته األساسية؛ كالطعام، والمسكن، والت

هات  ، وحرية اختيار التَوجُّ المتاحة له، أو عىل مستوى حرياته، كحرية اختيار أسلوب الحياة، وحرية التعبير

ز ك ي يرغب الفرد بدعِمها، وبذلك يضمن تأمير
ل تلك الحريات لألفراد الحماية من االعتداء السياسية الت 

ٍة منهم. 
َ
ط
ْ
ل  واالضطهاد من قبل أي جهٍة أقوى أو أعىل س 

II.  ي
ر
 :ماهية األمن اإلنساب

1- : ي
ر
 تعريف األمن اإلنساب

ي أو حت  إل توافـٍق حـول 
لم يتوصل المجتمع الدولي إل تعريٍف متفٍق عليه لمفهوم األمن اإلنسانز

ي بهـدف مراجعـة المفـاهيم 
ي بدأ تداولها مع نهايات القرن الماضز

األمنية  مضمونه، فهو أحد المفاهيم الت 

ي ظل التطورات الدولية المعاضة
ز
ي مفاهيم ، ورغم أن هذا المفهوم يجد جذوره ا 2ف

ز
ي  لراسخة ف

ز
أخرى ف

،  3العالقات الدولية والقانون الدولي الناظم لهذه العالقات ، كحقوق اإلنسان واألمن الجماعي الدولي

                                                           
ز شعبان،  1 مركز القاهرة لدراسات حقوق  االنسان هو االصل، القانون الدولي وحقوق االنسان، مدخل ال عبد الحسير

 56،ص2002االنسان،مرص،
ي ،  2 ي مفهـوم وقـضايا أمـن اإلنسان، منظمة المرأة العربية ، أبو ظت 

ز
    2008  / 13/11- 11عمرو موىس، مؤتمر المرأة ف

http://www.arabwomenorg.org/Details.aspx?Page_ID=1234> 
3Gred Oberleinter, Human security and human rights, european Training and research Centre  

For Human Rights And Democracy, Occasional paper series, Issue NO.8, June 2002, p1 
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لهم منها كانت قد نضجت عي  ما يقارب القرن والنصف من عمـر 
 
ي است

ية ، إال  ورغم أن األفكار الت  البش 

ل وكمصطلٍح جديٍد بعد الحرب الباردة فمنـذ تسعينيات القرن أنه أخذ بالتبلور كمفهوٍم له كيانه المستق

ٍ من الدول والمنظمات الحكوميـة وغير الحكومية  ي من قبل عدٍد كبير
عمل األمن اإلنسانز

 
ين است العش 

ٍ من  ها ووسيلة للربط ين عدٍد كبير ة لوصف برامج عمل هذه المنظمات ونشاطاتها وتأطير ز بصفته ركير

ورة إيجاد المبادرات السياسية  وإضفاء المزيد من التناسق عليها حيث انبثقت العديـد مـن الرؤى حول ضز

 تلـك ذات الـصلة بالتنميـة 
ً
االقتصادية ، فجاء مفهوم األمن  مبدأ لألمن يواجه التحديات الجديدة خاصـة

ي الذي يتمحور حول ضمان أمن األفراد ليعمـل إلـى جانـب التصورات األمنية التقل
ي تتمحور اإلنسانز

يدية الت 

 4حول ضمان أمن الفرد لكن ضمن إطاٍر أوسع يتمثل بدولتـه أو مجتمعه. 

III.  :ي وحقوق االنسان
ر
ر االمن االنساب  أوجه الشبه واالختالف بي 

ي 
ز
ي تتمثل ف

ز حقوق اإلنسان واألمن اإلنسانز أن حقوق اإلنسان األساسية   هناك عالقة ترابطية بير

وأن انتهاكات حقوق   يعتمد كأساس عىل فعالية منظومة حقوق اإلنسان األساسية الغير قابلة للتجزئة

عد بمثابة
 
 ت
ً
ستويات   اإلنسان غالبا ز من م  عير

ستوى م  ، السبب الجذري لهشاشة وضعف م  ي
األمن اإلنسانز

ختلف القطاعات، بل   كالعنف أو الرصاع، وأن توفير وضمان األمن يؤدي إل تحقيق أمن اإلنسان عي  م 

تكامل ي الم 
ختلف تحليل البناء األمتز تطلبات الكرامة اإلنسانية   إنها توفير وضمان عي  م  باإلضافة إل أن م 

تطلبات اإل  عد بمثابة ركائز هامة   نسان والحاجات األساسية لهومعايير القيم واألخالق وتوفير كافة م 
 
ت

ي 
 . 5وجوهرية لضمان فعالية حقوق اإلنسان، وهي الجوهر الحيوي لألمن اإلنسانز

عتي  حقوق اإلنسان حق يتمتع به كل فرد، فهي حقوقة عامة
 
يمتلكها جميع األفراد بدون  كما ت

ي طياتها أصناف من بينها حق الم
ز
وطنة، واكير دقة هي الحقوق المدنية، والسياسة إستثناء، وهي تحمل ف

ي 
شكل جوهر وعصب االمن اإلنسانز

 
، والحقوق هذه ت جتمع سياىسي ي م 

ز
ي تنشأ من خالل عضوية الفرد ف

الت 

كن الناس من القدرة عىل التمتع بحياة  ي تم 
الذي يتم التعبير عنه، بمجموعة الحقوق الديمقراطية الت 

 . كريمة ومرضية ذات جودة عالية

IV.  : ي
ر
 إطار األمن اإلنساب

ي إطار الدراسات األمنية -1
ر
عتي  الفرد كائن مرجعي هامالفرد كمرجع ف

ي  : حيث ي 
كونه المعتز

مكنه   بالحماية
 
ي ت
ورية، الت  ختلف التهديدات، ومن خالل اإلستجابة إل حاجاته األساسية والرصز من م 

مكنه من اإلنتفاع بها  من البقاء والعيش بكرامة
 
مكن من التحرر من العوز والفقر، ، وتوفر حت  يت  وت

ختلف مصادر الخوف .   له األمن والسالمة من م 

                                                           
ي القانـون الدولـي العـام، ،خولة محي الدين يوسف 4

ز
ي وأبعـاده ف

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  األمـن اإلنسـانز
، ،28المجلد  والقانونية، ي

 ,525ص ،2012العدد الثانز
5   ، ية، أنظر: بومدين احمد بلخيير  . 60ص ،2009دار حزم للطباعةوالنش، الطبعة االول، حق الحياة البش 
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: فالفرد حامل لمجموعة من الحقوق والواجبات لتحقيق جودة إعتبار الفرد صاحب حق -2

ستوى  عىل معايير العدالة، ضمن أطر تنموية لتطوير القدرات  الحياة، وم 
ً
ي المقبول اعتمادا

المعيس 

مارسات الحريات األساسية، وذلك إستجابة لكل   وتوسيع خيارات الفرد  الشخصية إلرتباطهما بم 

وريات لتحقيق الديمقراطية وإعادة البناء .  قتضيات الحرية والكرامة اإلنسانية بإعتبارها ضز  م 

ابط لجملة الحر  ي  ي من خالل التشديد عىل الطابع العالمي الم 
يات ومن هنا فإن األمن اإلنسانز

ي تشمل التحرر من العوز وحرية العيش بكرامة إل جانب  األساسية
ترابطة الوثيق   لحياة اإلنسان، والت 

ورة   بكل من األمن  عىل ضز
ً
ركز أساسا والتنمية وحقوق الغنسان كأحد لبنات بناء أمن االفراد، حيث اأه ي 

ختلف ا ي الحياة، بصفة شاملة لم 
ز
ورية المؤسسية للرفاة ووجوب تحقيق معايير جودة الحق ف ألبعاد الرصز

ي الحياة
ز
ي، وان الجودة ف ي   البش 

إل ضمانه، وال   هو مطلب ومسع جوهري يهدف األمن اإلنسانز

ز   يقترص عير
ستوى قطاع م  ، بل إنه واجب الشمولية  عىل م  ز عير

ختلف   او بعد م  اإلستدامة لم 

   . 6القطاعات

ي تحاول تبيان
ي ومنظومة  وهناك العديد من الدراسات الت 

ز مفهوم األمن اإلنسانز أبعاد العالقة بير

ي ومفهوم حقوق اإلنسان يعمالن كمثير ومحرك 
حقوق اإلنسان، وهذا عىل اعتبار أن مفهوم األمن اإلنسانز

ي الدراسات 
ز
صطلحان ف للكثير من المشكالت، وعىل وجه الخصوص عندما نقوم باستخدام هذان الم 

 السياسية عىل وجه اإلختصاص. 

ز الجزء والكل؛  كما  ي توضيح العالقة بير
ز
ي أحد النماذج المستخدمة ف

يمثل مصطلح األمن اإلنسانز

، ويعتي   جتمعي  مقارنة بمفهوم األمن الم 
ً
وذلك من خالل كون حقوق اإلنسان الجزء األكير شمولية وعموما

ي يجب أن يتمتع بها. 
جتمعي واحد من أهم وأكي  الحقوق الت  ي األمن الم 

ز
 حق اإلنسان ف

ي تهدد كرامة االنسان وبقائه فاطار حقوق االنسان يعتمد 
وتختلف طريقة معالجة االنتهاكات الت 

ي من خالل ايجاد اليات لحماية حقوق االنسان من االنتهاكات سواء حقوق اقتصادية 
عىل نهج قانونز

ي عىل استخذام مجموعة متنوعة من 
الجهات الفاعلة اجتماعية او ثقافية،بينما يعتمد اطار االمن االنسانز

ي تتنت  نهجا مرنا وقضية محددة حيث يمكن لها ان تكون فعالة عىل مستويات محلية ودولية. 
 الت 

 خاتمة: 

ي مدين ن إ -
 والمفاهيم األفكار عىل بناء صياغته حيث تمت اإلنسان لحقوق األمن االنسانز

 حقوق االنسان.  لتقاليد  األساسية

ز  كال -   الرئيسي  المرجع بإعتباره الفرد ال ينظران النهجير

 الصحية والرعاية التعليم عىل والحصول الثقافية، والهوية والسياسية المدنية الحقوق -

.  حقوقاتعتي   ز  أساسية لكال من النهجير

 طريقة معالجة االنتهاكات مختلفة.  -

 : المراجعقائمة 

ز شعبان،1 مركز  االنسان هو االصل، مدخل ال القانون الدولي وحقوق االنسان، ـ عبد الحسير
 . 2002مرص، القاهرة لدراسات حقوق االنسان،

ي القانـون الدولـي العـام، مجلة جامعة دمشق  ،خولة محي الدين يوسفـ  2
ز
ي وأبعـاده ف

األمـن اإلنسـانز
، 28للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ي

  2012،العدد الثانز

                                                           
ز االمن صفية أدرى، 6 ي تفعيل مضامير

ز
، دور المنظمات غير الحكومية ف ي

ي العلوم مذكرة  االنسانز
ز
لنيل شهادة ماجستير ف

 . ومابعدها  44ص ،2011/2012السنة الجامعية جامعة باتنة، تخصص االدارة الدلية، الساسية،
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،ـ 3 ية، بومدين احمد بلخيير ، الطبعة االول، حق الحياة البش   . 2009دار حزم للطباعةوالنش 
،مذكرة لنيل شهادة 4 ي

ز االمناالنسانز ي تفعيل مضامير
ز
ـ صفية أدرى،دور المنظمات غير الحكومية ف

ي العلوم الساسية،تخصص االدارة الدلية،جامعة باتنة،السنة الجامعية
ز
 . 2011/2012ماجستير ف

5 Gred Oberleinter, Human security and human rights, european Training 
and research Centre For Human Rights And Democracy, Occasional paper series, 

Issue NO.8, June 2002, p1 
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 ملخص: 

  فحواا م إم موود تلاا تو متلاا ماار مفووعاا     اا   م   اا   ت و     واعاار 
إن تحقيق األمن اإلنساااااااااااااااااا تى

  تسااااااااااااااو ور ألدما  ق نون   ألور ا حو ف  
  ما قط ع ا خ ص ا ت 

  ا دم   ما وفووع ا ودتى
ى
ت ووي  توثلت ف

  ا اا   ف و    حق من ا حقوق ا ل
ى  حقوق اإلنساااااااااااااااااا ن ممن ان تحقيق األمن اإلنساااااااااااااااااا تى صاااااااااااااااا قاا  ما ووكي 

.  االسوقرار ب إلنس ن  مصوال ب  ك إم   ا    م 
   ا قط ع  الكلمات المفتاحية: 

   اآل     ا و      ا دم    ا وفووع ا ودتى
تحقيق األمن اإلنس تى

 ا خ ص. 
Abstrac     :  
Achieving human security requires the existence of solidarity and integration of a group of 

national mechanisms, which are considered development actors represented by the state, 
civil society and the private sector that use legal tools in order to protect and empower human 
rights and then achieve human security, which is considered as one of the human rights, in 
order to reach global stability. 

Keywords : achieving human security, national mechanisms, the state, civil society, and the 

private sector. 

 مقدمة: 

  ظ هرة من ا ظواهر اإلووو ع    ه  و مر ت ريخ   م   مالدة االنس ن عىل موه 
إن األمن اإلنس تى

 االرض  ح ث تطور  مع موطلب   ا ح  ة االووو ع    النس ن. 
  ألمن 

ى
إن ألمن اإلنس ن ال فقر شأن  عن ألمن ا دم   مال يوود ت  رض بي هو   ح ث التوود دم   م  ف

  يرتكز عىل األفراد م يس م وأني   م   ن فكن مو 
  مأمن ت م مش مر  إذ األمن ا   ىل  ما حق ف 

ى
ا  يه  ف

  
ى
  سلن األم وي   ف

ى
ا دم   فحسب   دخر األمن ا ش مر حي ه  ضون موطلب   ا س  دة ما ق نون ف

ا  الق   ا دم     متبلور تصور  ألمن عىل نط ق ماسع ب إلنوق ل من م هوم ا دم   ا    ير ز عىل األمن 
ي  ى عىل رف ه   ا  رد كإنس ن ضون ا وفووع  ا بشر    

ا قوم  تف ه األمن ا بشر  ا    يهون ب    
1 . 

  " خط  ا سالم "  وقريرم ظو   
ى
  من ن ح   ا تسو   و ء  ف

فبداف  إسوخدام م هوم األمن اإلنس تى
  ع م 

ى
 ا   م  لو ظو  األمو   بطرس بطرس غ م  ف

ى ام ألن م هوم  1992االمن ا ووحدة   ح ث دع األمي 
  ع م 

ى
  ا ص در ف

   ن فأخ  ألب  دا م قدة مال مخول   إال من خالل تقرير  ف   األمن اإلنس تى
األمن اإلنس تى

ي اآلن "  ما    و ء تحت ع وان  2003
 
   ونه " حو ف   " األمن اإلنساب

  ح ث عرف ف ه األمن اإلنس تى
  " ا فوهر ا حيو   ح  ة وويع ا بشر ع   سبر من شأنه  

   2ت زيز ا حري   األس س   ماإلشب ع اإلنس تى
  تحقق متوفر ا حو ف  

فون خالل توف   األمن  إلنس ن عن  ريق مفووع  من اآل     ا ق نون   ا ت 
ا ق نون   ألور ا طوأني   ما سكي    فويع ألفراد ا وفووع ا دمم    معىل إار م  تقدم ه  ك مفووع  

mailto:naouai.mustapha@cuniv-tissemsilt.dz


 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

167 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

  اآل     ا و       مم ه فوكن  رح اإلشل     ا و    : فواعر ت ووي  تحقق األمن اإلن
ى
  ما وووثل  ف

س تى
    م  و يون تحقيق ذ ك؟

  تحقق األمن اإلنس تى
 ف و  تووثر اآل     ا و     ا ت 

  محورين  ت  مل ا وحور 
ى
 إلو ب  عىل اإلشل     ا وطرمح  صووت خط  ا  ئ   ا وبتى  توثلت ف

  ا    يوللن عن دمر ا  واعر ا و ووي  
  ا وحور ا ث تى

ى
ى و ء ف   حي 

ى
   ف

األمل ألب  د م      األمن اإلنس تى
  ا وحل

    كو  تن اإلعوو د عىل ا و هج ا وصفى
  تحقيق األمن اإلنس تى

ى
 ىل   بلوغ األهداف ا ورووة ا و     ف

  مفق اآل     ا و       مسيون ا وطرق ام تلك 
  تحقيق األمن اإلنس تى

ى
  تبحث ف

ألهو   ا دراس  ا ت 
 :  ا وح مر ف و  فىل 

ي  المحور األول: 
 
 أبعاد وآليات األمن اإلنساب

  ه ا ا وحور        
ى
  مألب  ده م    ته من خالل ا و ريو ما خص ئص  كو  يون  نت  مل ف

م هوم األمن اإلنس تى
ئ من ا و ص ر  كر ووانب    ا   رص ا ووام   ميوكن ا و رض بشر

ى
  ف

ت  مل       مألب  د األمن اإلنس تى
 :  
 ا دراس  ف و  س أت 

ي 
 
 أوال: مفهوم األمن اإلنساب

  ه ا ا   رص إم ا و ريو ما وقصو        
ى
  نو رض ف

   ان ا و رف عىل ا خص ئص ا ت 
د ب ألمن اإلنس تى

  من خالل ا    رص ا و    : 
ى به  األمن اإلنس تى  يوو  

1-  : ي
 
  من خالل م هوم األمن ا ورتبط ب  دم   إم المقصود باألمن اإلنساب

إنوقر مصطلح األمن اإلنس تى
  م هوم األمن ا ورتبط ب إلنس ن موويع مف الته مألب  ده م      عوله ك 

ى
ى ما وووثل  ف  حو ف  ما ووكي 
  ماالمن ا  رد  ماألمن اإلووو ع  م  ا األمن 

  ماألمن ا بيتئ
األمن اإلقوص د  م األمن ا صح  ما غ اتئ

  بوحداته ا وقل دف  من ا دم   
ا س  س    كو  ألابت تف رب ا ربيع ا  رت   ح ث إنوقر تحل ر األمن اإلنس تى

تحل ر إم ا وحل ر بوحداته ا حديث  ا ورتكزة عىل اإلنس ن   رد  ص حب  ا سلط  ا  ل   ما ح كو   وحدة
  
  ه ا ألمن ا وفووع ا    فوثر ا  واة ا رئيس   ا ت 

  مفوو ه   ألن  مفووع ألمن اإلنس ن أل  األفراد ف تى
ى
ف

  ففب اإلهو م به  ما وح فظ  عليه  معدم إغ  ل ألمن ا دم   مإهو  ه   ح ث 
تؤد  إم  ألمن ا دم   ا ت 

ة توثر اإل  ر األمسع ا    فح ظ اإلنس ن   رد فوثر مفوو هألن ه  .  3 ه األخ  
  ا طوأني   ماإل وئ  ن إم عدم توقع  فمهوم األمن: 

ف    كوصطلح مض د  لخوف ما  زع  فهو ف تى
  و ء به  

 ألمن ا    عرفه بأنه " ا  ور عىل  باري بوزانا وكرمه  ح ث ف و   من ألحدث ا و ري    ا ت 
  اإل  ر ما س  ق ا دمم  فهو قدرة ا وفوو    ما دمل عىل ا ح  ظ عىل    نه  ا وحرر 

ى
من ا وهدفد "   مف

ه  م  دف    ح ث ألن مصطلح مم هوم األمن ال    ت و  
  ضد قوى ا وغي   ا ت 

ا وسوقر متو سكه  ا وظ فى
فكون إال نست   

  إنتش را ماس   إم " ألمن ا دم   ا قوم   من  4
  م هومه ا ضيق إم ا     ف 

ى
  يش   األمن ف

 5هفوم مسلح "
  األمن ا وحدة        

ى
  ع  ن ف

ى
  من م ظور ش مر   ح ث ألن تقرير  وف

نفد ألن ا ب ض ف رف األمن اإلنس تى
  ما    ف رف 2000   م 

 بكث      بح ث تطرق بشلر ع م  و هوم األمن اإلنس تى
  ألك ر

بأنه: األمن اإلنس تى
من مفرد غ  ب ا   و ما رصاع   فهو يشور حقوق اإلنس ن ما حلن ا راشد م  ا ا حصول عىل ا و ل ن 

  ا وفووع   متحقيق ا  وو اإلقوص د  مم ع نشوب ا رصاع  
ى
  ف وكن 6ما صح  مضو ن ألمن كر فرد ف

  ف ود إم تقرير ا و
   ألمن ا ووحدة ا قول ألن ظهور األمن اإلنس تى

ن مج اإلنو تئ  و   اإلنس ن   ا ص در عن ا   
ى هو : ا وحرر من ا ح و  ما وحرر من ا خوف    1994   م  ى ألس سي     ه مكوني 

    فد ألن االمن اإلنس تى
 ت رض  هو  اإلعالن ا    م   حقوق اإلنس ن    م 

ى ى    ك ه ين ا وكوني    حي 
ى
  مو  فوكن ا قول  1948ف

"ألن " كر شخص    
  األمن اإلنس تى

ى
  حسب م وض   األمن  7ه ا حق ف

  كو  فوكن ت ريو األمن اإلنس تى
  حو ف  ا حري   ا حيوي    محو ف  ا   س من مخولو األمض ع  ماألخط ر 

  األمن اإلنس تى
  " ف تى

اإلنس تى
 . 8ا   م  ا حرو  محو ف   ووح تهن"
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  حدده  تقرير خصائص األمن اإلنساب

ا و و   اإلنس ن   ا ص در عن برن مج األمن من خص ئصه ا ت 
  1994ا ووحدة  لو و      م 

ى
  نوووه  ف

  تحدفدا ه  ك ألربااع خص ئص شوو     و هوم األمن اإلنس تى
 9ا    رص ا و    : 

  األمن سواء األغ   ء م هن ألم ا  قراء   أل  ا ب د خاصية العالمية:  
ى
  فخص كر ا بشر ف

   وتى
األمن اإلنس تى

  ب  حدمد ا    م  
ف االمن اإلنس تى   ا  ه ف  ال ف   

ى
ب   ت ف  م طق    وحوري  ا  رد   ألنه ف  ه ا ا وق  

  و ء من ألور ا وحول من األمن ا وقل د  
تب ع ه  من  ا ر كوبدأل ا س  دة ف ألمن اإلنس تى ا دم و   مم  ي  

  ا  الق   
ى
  إ  ر ا وق رب  ا واق    ف

ى
ا دم    مو  يؤد  ذ ك إم ألمن ا ق ئن عىل حو ف  حدمد ا دم   ف

  ع  و   األمن 
بص بهن   مم ه فوكن ا قول ألن محوري  ا  رد تقوضى   ت  

األفراد ضد مخولو ا وهدفدا  ا ت 
  
 .  10اإلنس تى

  تل مر مكون ته مترابطه خاصية ترابط األبعاد: 
  ألن فكون ه  ك م  ضل  بي ه  ألم  األمن اإلنس تى

فال ينبغى
  تهدفدا  ذا  األم وي  

ح ث تووقو كر ماحدة م ه  عىل األخرى  بو تى ع دم  يو رض األمن اإلنس تى
  لوهدفد مو  يؤد  ذ ك إم وويع األمن    س ا ح   . 

. الوقائية:  مبدأ    
 ا وق ف  ا وبكرة ه  ألسهر مألقر تلل   من ا ودخر ا الحق من ألور ص  ن  األمن اإلنس تى

  محوره اإلنسمحورية الفرد:  
 ن ح ث فخص نوع   ح  ة ا بشر       عيشهن منوط األمن اإلنس تى

  
ى
  فضع األفراد ف

  ا وفووع م  و فقومون بوو رس  حري  مخولو خ  راتهن  ألن األمن اإلنس تى
ى
ح  تهن ف

  تهدد بق ئه مرف هيوه  مو  يؤد  
مر ز ا وحل ال   عن  ريق تحدفد مفووع  ماس   من ا ظرمف ا ت 

  تكون
 فيه  ا ح  ة اإلنس ن   مهددة بفويع األخط ر.  ذ ك إم تحدفد ا  وب  ا ت 

ي  وآلياتثانيا: أبعاد 
 
 األمن اإلنساب

  ماألمن 
  ماألمن ا صح  ماألمن ا غ اتئ

  األمن اإلقوص د  ماألمن ا بيتئ
ى
  ف
تووثر ألب  د م      األمن اإلنس تى

  تووثر 
       ا حو ف  م     ا س  س  ماألمن اإلووو ع  ماألمن ا شخض   كو  ألن       األمن اإلنس تى

ى
ف

 :  من ا و ص ر نووزه  ف و  فىل 
ئ ى  ممح م   ضون سر  ا ووكي 

1-  : ي
 
  ا    فخوص به  ضون ا    رص ا و    :  أبعاد األمن اإلنساب

 تووثر ألب  د األمن اإلنس تى
  ا حصول عىل ا ووارد ا الزم  من ألور ا ح  ظ عىل بق ئه  .األمن اإلقتصادي: 1.1

ى
 كر فرد ا حق ف

ى ا وض    اإلووو ع    الفراد  ل يش ا كرين ألن اإلضطراب    ممووده مح  ته ا طب       متحسي 
  بشلر ألشور   ألن 

اإلووو ع   ا   وو  عن األزم   تؤار عىل ا  وامر اإلقوص دف  معىل األمن اإلنس تى
إلقوص د  فقصد به ا وحرر من ا  قر ما ح و    ح ث ألن ظ هرة ا  قرمإنخ  ض م دال  ا  وو األمن ا

ا  مظواهر  ألمن اإلقوص د  اإلقوص د  م  ا ا وديون   ا خ رو   فه  وو  ه  مكله  ت    عن مؤشر
11 . 

1 .2 : ي
مموطلب   فقصد به حو ف  اإلنس ن من ا كوارث ا طب       ما ح  ظ عىل مسووي    .األمن البيئ 

  ا وفووع
ى
 . 12ا بيئ  من إسودم ر اإلنس ن   رد ف

1 .3 :   .األمن الشخصي
ى
اع   ا وسلح  ما   و ف ى ح ث يشور ا   و ا ص در عن ا ه  كر ا رسو   ما  ى
ا وسط ا حض ر  ما زمج   ما فنش  ما و  مال  ا الإنس ن   م  ا ا   و ا وسوهدف  لنس ء ماأل   ل 

  فض
ى
"محوادث ا ورمر ما   و ف  

 . 13 ءا  ا  ور ما   و ا  ات 
1 .4 :   إ  ر م   . األمن اإلجتماعي

ى
  إ  را فو ع  "  فأح  ن  فكون ا وفووع مهدد ف

ى
  ألمن ا  يش ف

ى
يووثر ف

يسم بوصطلح ا هوي  مخصوص  ته ا   ل   ك  ثق ف   ما دين   ما  رق   ما لغوي  من  رف ا دم    ألم 
 . 14ا واحدة ألم ا وو ددةفوكن ألن فكون من  رف ألفراد داخر ا فو ع  

1 .5 : ام ا حري   م ا حقوق . األمن السياسي يرتبط ه ا ا  وع من األمن بف نب األفل ر ماآلراء  مإح  
  ت رض بدمره  تواود دم   ا ق نون 

األس س    مو  يوطلب األمن ا س  س  تطبيق مب دئ ا حلن ا راشد ا ت 
  تو

  ظر   ه ا مو  يؤد  إم ألن األمن ا س  س  " ف تى
ى
ى من حقوقهن ا س  س   ما ودن   ف ى ا ووا  ي  كي 

  هو مح م    تسل ط ا ضوء عىل األسب ب ا ف ري  
"   ألن م هوم األمن اإلنس تى  

نظ م دفوقراط  مش رك ت 
ى  ل ثور عىل إسوف ب   ا س  س   ا و  سب  الن دام  . 15األمن كو  فقول ب ض ا ب حثي 
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  ا وحرر من  . األمن الغذاب

  ألس س   لحصول عىل ا غ اء كوصدر ف تى
ا فوع  بإعوب ره حق إنس تى

  ا ح  ة ا يوم    إلنس ن   م وض    ا وغ ف  م ا صح     ون ألن ا وغ ف  ما غ اء من 
ى
مهن  ل يش ف

ة  بق ء  ى مري   بق ء اإلنس ن عىل ق د ا ح  ة مإسووراره فيه   ص   بيو وو   مم   ا ح و    األس س   ما رصى
  اإلنس ن  حق 

  ا    ن   مم ه فإن األمن ا غ اتئ
ى
  ا بشر ف

 ب غ  ففب ا وووع به  فويع األفراد من بتى
ك ن مير زان عىل اإلنس ن بإعوب ره ا   رص ا    ل  لو و   اإلنس ن    ماألمن ا  رد  ا شخض  يش  

 . 16ا وسودام 
1 .7 :   ه ا ا ب د حو ف  ا  رد من ا وخ  رما وهدفدا  ا صح . األمن الصحي

  ح ث يرتبط  17 ف تى
  
  ا وواايق ا دم     حقوق اإلنس ن  ما ت 

ى
  ا صح  ا و صوص عل ه ف

ى
م هوم األمن ا صح  ب  حق ف

من ا  هد ا دمم   لحقوق اإلقوص دف  ماإلووو ع   ما ثق ف    وؤ دعىل " حق  1فقرة  12تصدرته  ا و دة 
  ا وووع بأعىل مسووى موكن من ا صح  ا فسو   ما  قل

ى
 . 18   "كر إنس ن ف

2-  : ي
 
ان ف    ا دمل تقوم عىل تخص ص قسط من موارده  بشلر  ب     آليات األمن اإلنساب إن إس  

ألور حو ف  ألم ه  من مخ  ر حق ق   ألم محوول  مق بر تخص ص وزء ضئ ر من موازنوه  مو  يسودع  
ط ر مش ك  مو  تف له  إتخ ذ ب ض ا وداب   اإلحو        كو  فوك ه     ك ألن التوخ ه  ألصال  لوصد  ألخ

: 19تهدد بق ء موا  يه   
  ف و  س أت 

   م فوكن ألن نوطرق إم       م هوم األمن اإلنس تى
ح ث ت ور ا وؤسس   ا حكوم   ا و     مغ   ا حكوم   ألفض  عىل حو ف  اإلنس ن . آلية الحماية: 1. 2

اف ب  حقوق األس س    وفووع  ا   ا بشر من خالل اإلع  
ألفراد ا  ين فوثلون ا وفووع بطب ه من بتى

  ه  م  دة ا  طرة م   مالدة اإلنس ن   مه ا نت ف   وخولو 
متربطهن عوامر مش     ف و  بي هن ا ت 

  ا    ن بأكوله
ى
  ت رض  ه  األفراد ما ووفوو    ف

  كو  نفد  20ا وهدفدا  ا وقل دف  ألمغ   ا وقل دف  ا ت 
  اإل 

ى
  و ء ف

       ا حو ف  ه ه ما ت 
ى
ى ا    ألقرته دمل ألمريل  ألنه ف   األمريكيوي 

ى
عالن ا خ ص ب ألمن ف

  مؤتور م ظو  ا دمل األمريك   بو ريااااخ 
ى
" ألن األس س من األمن 2003ألكووبر 28ا شو     ما ف وب   ف

. متوحسن ظرمف األمن   
سخ األمن بو ويق ب ده اإلنس تى   حو ف  ح  ة ا بشر  مي  

ى
ما غرض م ه يووثر ف
ام ا ووب دل ما ك مر  كرام  ا   س محقوق اإلنس ن ما حري   األس س   م    ك ا بشر  بواسط  اإلح   

عن  ريق ت زيز ا و و   اإلووو ع   ماإلقوص دف  ماإلدم م اإلووو ع  ما و ل ن ممل فح  ا  قر ما ورض 
 ر ما فوع "   مم ه ف  حو ف  تسوووب إفف د مت   ر       معول    ممؤسس   ت زز ا وق ف  من األخط

  حد ذاته
ى
  فوكن ألن تكون ه  ا وحرك إلن دام األمن ف

 . 21متوصدى  ألسب ب ا ت 
2 .2 :       2005من ا وا ق  ا خو م    وؤتور ا قو  ا    م   ل  م  143حدد  ا  قرة  . آلية التمكي  

  ا وصول إ يه  مبلوغه  ح ث ألقر ا وفووع ا
  يسوهدف األمن اإلنس تى

ى  غ ف  من ا غ ف   ا ت   دمم  ا ووكي 
  ا وحرر من ا خوف ما وحرر من ا  وز م 

ى
" بأن  فويع األفراد الس و  فئ  ا ض   ء من ا   س   ا حق ف

ي  عىل ألحسن موه    ا وووع بحقوقهن مت و   إمل ن  تهن ا بشر
ى
اإلحو  م   مألن تو ح  هن فرص  متس مي  ف

 تتيح  ل  س فرص توم  شؤمنهن بأن سهن   مو  ف زز 
ى   قدرتهن عىل ا وغي    "   فآ    ا ووكي 

ى
اقوهن ف

  ا وحد  ما وق مم    مه ا مو  
ى
  إتخ ذ ا قرارا  ا وش     ما  ردف  عىل ا  ووم مو  يزيد ف

ى
ما وش ر   ف

مط األس س    وحقيق ع رص ا و و      ى ف و   من ا شر ألقرته ا فو    ا   م   ألمن ا ووحدة إذ ألن ا ووكي 
ى مو  يؤد  إم  ت  قن ا  قر مألشل ل اإلسو ب د ا وخول     مه ا مو  ألدر وه ا هيئ  مم ه فإن عدم ا ووكي 

من  ى ك ف  ا  قراء من ا وصد  ما قض ء عىل ا فوع ما  قر   ألن ه ه ا  يئ  من ا  قراء يو و   ا دم    بووكي 
   ي ون  ا ح  

ى
  ا  ه ف  إم  رق مسودفو   ل يش ا كرين ف

ى
ى إقوص دف  من ألور ا وصول ف ى ف علي  ة موا  ي 

 . 22ا واس   مإسوغالل م  تزخر به من ارما  ممص در  ب      ي  ن به  وويع األفراد من ا بشر 
ي 
 
ي تحقيق األمن اإلنساب

 
:دور الفواعل التنموية الوطنية ف ي

 
 المحور الثاب

  ا    فصر ب إلنس ن ميف له        
يت  مل ه ا ا وحور ا  واعر ا و     كآ      وحقيق األمن اإلنس تى

  
ى
ى ألمس ط ا وفووع ف يوحرر من ا خوف ما  قر ما فوع إم بر األم ن  خ ص  م ت لق ب  ف نب ا داخىل  بي 

ى كأدما  ق نون  ة بآ     ا حو ف  ما ووكي     ه  عالق  مب شر
  تسو وله  ا دم   ما وفووع حد ذاته ما ت 
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  وويع ووانبه   منت  مل 
ى
  ف

من       م      وحقيق األمن اإلنس تى   ما قط ع ا خ ص  ا  ين ف و  
ا ودتى

 :  ذ ك ف و  فىل 
ي 
 
 أوال: الدولة والقطاع الخاص كآليات وطنية لتحقيق األمن اإلنساب
   ه  دمر ف  

    ت و   ا دم   ما قط ع ا خ ص من ضون ا  واعر ا ت 
  تحقيق مل من األمن اإلنس تى

ى
ل ف

ى األفراد  ى مم ه يسود األمن بي  ما    فحو م إم       توضون ألدما  ق نون   ألور ا حو ف  ما ووكي 
 :  ما وفوو      معىل إار ذ ك فوكن ا و رض  ولك اآل     ف و  فىل 

1- : ي
 
  فخول  ه  ا دم   ه  ا حلن ا راشد مه   الدولة كآلية وطنية لتحقيق األمن اإلنساب

 ا سلط  ا ت 
  تر ز عىل ا  رد ا    ف و   محدة  لوحل ر األس س   

ا و ظ ن ما تسي   ا    ل ألن فكرة األمن اإلنس تى
    ح ث ير ز ا  رد عىل ت زيز ا فهود  وحقيق ا حو ف  

  تحقيق األمن اإلنس تى
ى
مم ه فهو ا   عر ا وح د ف

ى كآ     ق نون   مو  فق ن مسؤم     ا دم   من ألور ا وحقيق ا   ىل  ا    يؤد  إم موود مق  م ما ووكي 
  ألس س  ضون تحقيق ظرمف س  س   مإقوص دف  

  يوحقق فيه  األمن اإلنس تى
ا دم   اإلنو ئ   ا   عل  ا ت 

مإووو ع   يسوده  ا سالم ماإلسوقرار ا    م  مم ه تسغ إم ضو ن متحقيق ا وحرر من ا خوف ما ح و  
ى ب  رف ه   ح ث ألن تحقيق    يوطلب ا وو رس  ا ك مل   حقوق اإلنس ن مو  فف له  توو  

األمن اإلنس تى
ي   اإلقوص د  م اإلندم م اإلووو ع    مم ه فقصد ب  دم   اإلنو ئ   ا   عل  حسب تقرير ا و و   ا بشر

  توخ  من ا و و   ا شي   هدف  رئيس 2013 ل  م 
    ه    إذ " بأنه  ا دم   ذا  ا حكوم  ا   شط  ا ت 

تو ح ألوهزته  اإلداري  ا   وذ ما سلط   وخط ط ا س  س   مت    ه . ممع إرت  ع م دال  ا  وو متحسن 
  تضون اإلسوقرار "

ع   ا ت  .  لدم   دمر 23مسووي   ا و يش  تكتسب ا دم   ما  خب ا ح كو  ا شر

ات ف    حقوق اإلنس ن ما و و   اإلنس ن   ماألمن   ب  ء إس  
ى
ى  محور  ف   مم ه ت   ر ا قواني 

اإلنس تى
   ألفراد ما وفوو    ما    فلور دمر 

ي    ا دم    ذا  ا صل  ب ألمن اإلنس تى ا و     ما  صوص ا تشر
  توفر ألفراد ا وفووع ا وقوم   األس س    ل يش 

ا دم   مم ه حو ف  ا حقوق ما حري   األس س   ا ت 
  ا ح  ة مم ه ا  ور عىل حو ف  ما بق ء ما كرام  أل  صون ا  واة ذا  األهو

ى
   ا   ل   األس س   ما حق ف

   فويع األفراد
 . 24األمن اإلنس تى

ى ا خدم   اإلووو ع   متوو ه اإلستثو ر  لو   ق        مم ه نفد ألن ا دم    ه  س  س   تض ه   وأمي 
  ضوء ا وسوفدا  ا    و   ما وحل   ما وح

ى
ة  يسهر  لدم   دمره  ا رق ت   ف رر اإلقوص د  محري  ا  ق  

  فكون فيه  ا  دل أل  ظهور دم   ا حق ما ق نون ما    ف و   ا ق نون فيه  من ضون ا وس ئر 
ا سوق ا ت 

ى نفد ألن ا و و   ت ور عىل إت ح  ا  رص ا وتس مي     حي 
ى
  توكن ا  رد من تحقيق متلب   إحو  و ته   ف

ا ت 
 وفووع   منت ف     ك ال يون تحقيق كر ه ه مت   ر ا وش ر   ا فو ع   ما  ردف   فويع فئ   ا

  تضون 
ى ا ت    تحقيق ذ ك عن  ريق مضع ا قواني 

ى
ا وفهودا  إال بواسط  ا دم   مس يه  ا وب مل ف

مرة إنو م ا ضو ن     ألفراد ا وفووع   مو له  مووحورة حول مر زي  ا حق مو  يسودع  رصى
ى ا  دا   بي 

  تسوح
ى   ممن ه   يوضح  دي   برمز س  دة  ا   ل   ا ق نون   ا و ظ و   ا ت  بوحقيق ا حو ف  ما ووكي 

  ألمس ط ا وفووع ألن 
ى
  عول   ا و و   ممن ان تلب   ح و    األفراد ف

ى
ا ق نون كأحد ا    رص ا وهو  ف

عيوه   م بوبدأل س  دة ا ق نون   مم ه تسوود تلك ا دم   شر ى   تل  
دم   ا ق نون ه  ا دم   ا دفووقرا    ا ت 

 . 25  مف عليوه  من إرادة ا ش بمسلطوه
2- : ي

 
إن ا وطورا   ا ووالحق  ألد  إم تغي   دمر القطاع الخاص كآلية وطنية لتحقيق األمن اإلنساب

  ع  ن ا  و و  ا     ألصبح ف رف 
ى
ا دم   ا وقل د     عر رئيش    م خ ص  مع ا وطورا  ا ح صل  ف

  فوكون ع وزة عن تلب   ح و   األفراد   إض ف   بشع  ا وغي   مو  ينوج ع ه  ا ر تض و دمر ا دم  
ا  ت 

  غ    حقر ا  الق   ا دم      مم ه  موود 
ة ا تس ي    ا ت  إم ظهور م  ه ن ودفدة  لو و   خ ص  ف  

ى متست د عىل ا حري  ا  ردف   ألفراد    توو  
ا    ا حديث  ا ت  ت  ر شبه ع  م  فدعو إم نوع ودفد من ا ليب  

  ع  ن ا حري  ما خ  ر ا ش
ى
  سوق ا  ور ما وح رب   سلط  ا دم   ا وق دة  ألفراد   ما دخول ف

ى
خض  ف

  ا نش ط 
ى
ا  ردف  كإعوو د س  س  م     ا قط ع ا خ ص ا    ف رف عىل ألنه " ع رص ألس س  مم ظن ف
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 فس    اإلقوص د  ا    فكتش  ا ولك   ا خ ص    متقوم ف ه عول   اإلنو م ب  ء عىل نظ م ا سوق ما و 
 . 26متحدد ف ه ا وب درة ا خ ص  متحور مخ  ر ا قرارا  ماألنشط  ا ووخ ة"

ي 
 
ي كآلية وطنية لتحقيق األمن اإلنساب

 
 ثانيا: المجتمع المدب

  ا وفووع   كو  ألن دمر        
ى
  تحقيق مق صد مح و    األفراد ف

ى
  دمر ف  ل ف

يؤد  ا وفووع ا ودتى
  ما و ظو   ا 

دم    ير ز ألس س  حول حو ف  مترق   ا حقوق ما حري   األس س   منش ط ا وفووع ا ودتى
ى تواوه م ظو   ا وفووع    حي 

ى
  م اإلسوقرار ا    م    ف

مهو دمر مسوور  يشور تحقيق األمن اإلنس تى
  ا وحىل  ألم ا دمم  

  ت رقر عوله    م كن رغن ذ ك ف د ا وفووع ا ودتى
  ا  دفد من ا ص وب   ا ت 

ا ودتى
  ألحد ا  واعر 

  27ماآل     األس س    حو ف  مترق   حقوق اإلنس ن مصوال ب  ك إم تحقيق األمن اإلنس تى
  مص ه مصطلح ا حداا  ألنه من ا ص وب  تحدفد مفور ا دال   "آالن تورين"فون خالل ت ب   

ى
ف

  تحدفدا دق ق    م كن رغن ذ ك فوكن
  يش   إ يه  مصطلح ألم م هوم ا وفووع ا ودتى

 ماإلفح ءا  ا ت 
  
  تدل عىل ا وقصود بوصطلح ا وفووع ا ودتى

  ت ود  28ا وقوف عىل ب ض ا و   ن ا ت 
  ف  وفووع ا ودتى

ى األفراد ما دم    و مره إم فالس   ا  قد اإلووو ع  ا  ين ت  ملوا مع ا  الق   ا ونس ق   ما و  من   بي 
  تووم مق   د ا حلن أل  ا ح كن بإعوب ره  ح فظ   إلسوقرار  كو  

ى ا ت  تن تطويره عىل فد"ه فر" ا    م  
  بإعوب ره شبك  من ا و  عال  ا ق ئو  عىل ا  رف ما وق   د ما دم   كوفووع  

ى ا وفووع ا ودتى بي 
" عىل ألنه مفووع  29مؤسس   س  س   مق نون    

  ألم  س د ا دين إبراه ن ت رض  و هوم ا وفووع ا ودتى
  توأل ا وف ل 

  ا و ظ و   ا وطوع   ا حرة   ا ت 
ى
م  ف ى ى األشة ما دمل  وحقيق مص  ح ألفراده  مل   ا   م بي 
  ما تس مح ماإلدارة ا سلو    لو وع ما خالف"   يوأسس 

اضى ام ما وقدير ما    ذ ك بق ن مم  ي   اإلح  
  مفق   ه ا ا طرح ما و هوم مفق  ألرب   ألرك ن   األمل هو ر ن ت ظ م  ح ث فظن مفووع 

ا وفووع ا ودتى
  ر ن ا طوع   م   ه  مخولو ا و ظ و

ى   ألم  ا ث تى   فقوم بإنش ئه  األفراد بواسط  ق نون م ي 
   ا ت 

ا وش ر   اإلداري    ألم  ا ث  ث  يوللن عن اإلسوقال    أل  مسوقر عن ه و   مسلط    ألم  ا ر ن ا رابع 
م ماألخ   فهو ق م  يو لق ميؤ د عىل ا ق ن األخالق   ما سلو      فلوث ل عن ذ ك ق ن ا ى   تل  

 تس مح ا ت 
  سواء من ح ث ا  الق   ف و  بي ه  ألم بي ه  ا دم  

 . 30به  ت ظ و   ا وفووع ا ودتى
   ه  إسه م   ت ووي  ش مل        

  ا ت 
  فدخر ضون مؤسس   ا وفووع ا ودتى

إن تحقيق األمن اإلنس تى
ضد ا ورألة   م  ا حو ف   مذ ك ب  وصد   لوش كر ماألزم   ا و ووي  ك   قر ما بط    ما وهويش ما   و

ة    ت و   ا ووثل  ا وب شر
  توثر دائرة ا وفووع ا ودتى

ا بيئ  من كر األخط ر  ألن تلك ا وؤسس   ا ت 
ى   لق عدة ا ش ب   كلر أل  ألنه  بوث ب  ا ووثر ا رسم   لش ب   مم ه فوكن تحقيق إ  ر ا حو ف  ما ووكي 

    ألن م ظو   
  فقوم عليهن األمن اإلنس تى

  ت و   مت د بوث ب  ق وا  ا ت 
ممؤسس   ا وفووع ا ودتى

  األنشط  اإلقوص دف  ماإلووو ع   ما س  س    و ظ ن ألن سهن 
ى
 وش ر   ألفراد ا وفووع مثر ا   س ف

  من خالل دعن 
 قوة  لوأا   عىل ا س  س   ا   م    كو  توفىل إسه م   ا وفووع ا ودتى

 فو ع   ألك ر
 وس ل   وحقيق ا  دا   اإلووو ع   عىل نط ق ماسع   إذ فوثر ا وفووع ا ول فر اإلووو ع  ا    ف د  

  مفرض ضوابط ا سلط  مرصد اإلس ءا  
  األسلوب األمثر إلحداث ا وغي   ا سلم  ما و  هن ا و تى

ا ودتى
اإلووو ع   موويع اإلنوه ك   ا ح صل   حقوق اإلنس ن بتشك ر ا وع  ا وفووغ   ه  مصوال متحق ق  

   ألمن اإل 
 . 31نس تى

 الخاتمة: 
ة ب إلنس ن  أل  ا وحرر من ا خوف ما فوع ما  قر         ة  ه  عالق  مب شر ى   خ ص   مم  

ف و   األمن اإلنس تى
  ح  ة  ريو   م   ممطوئ    ح ث ألن تحقيق األمن ماآلم ن ال يوحقق إال بووود  رق ممس ئر 

ى
 ل يش ف

  
 ا    فحو وه ا وفووع من ألور اإلسووراري   ممن ت و     واعر م      ت ووي   وحقيق األمن اإلنس تى

  يون شده  ف و  
:  خالل ذ ك فوكن  ه ه ا دراس  ا وصول إم وول  من ا  و ئج ا ت   فىل 

  ا وحرر من ا ح و  ان من ا خوف.  -
ى
ى ف ى مووثلي     ه مكوني 

 ألن األمن اإلنس تى
  يوحقق ب  حلن ا راشد.  -

 األمن اإلنس تى
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  ف و    -
 حق من حقوق اإلنس ن موب حو يوه.  األمن اإلنس تى

ط ألس س   ل يش ا كرين م لح  ة ا ه دئ  ا وطوئ  .  -   شر
 األمن اإلنس تى

-  .  
ب األمن اإلنس تى        م     ممن ا  واعر ا و ووي   وحقيق مق  

 ف و   ا وفووع ا ودتى
  ا دم   توثر ا سلط  ا   ل   ممن ان ا حلن ا راشد  وكون      م     رئيس     -

وحقيق األمن اإلنس تى
 مم ه ت و      عر ت وو . 

-   .   ماإلسوقرار ا    م 
 كو  ف و   ا قط ع ا خ ص من ضون اآل     ا و      وحقيق األمن اإلنس تى

 :   محوري  ا  و ئج م فىل 
ى
  توفىل ف

اح   ما ووص    ا ت  ى اإلق    ممن بي 
  ا    ف و   ا  واة ا  -

 حق ق    ل يش ا كرين. ففب اإلهوو م ألك ر ب ألمن اإلنس تى
-   .  

  تحقيق األمن إلنس تى
ى
 كو  ففب إدخ ل       مفواعر ت ووي  ألخرى  ووسيع ا وش ر   ف

-    
        م     مفواعر ت ووي   وحقيق األمن اإلنس تى

ا دم   ما قط ع ا خ ص ما وفووع ا ودتى ت و  
ا  واعر ماآل     حو ف  حقوق ف فب ألن فكون  ه  ألدما  ق نون   ف     ممو وع  حت  يتستى  ه ه 

  اإلنس ن. 
 قائمة المراجع: 

1   -  
(   مفل  ا  كرا ق نوتى  

ات ف    ترقيوه )مق رب   ألمن اإلنس تى   مإس  
 ط م  مراد   األمن ا بيتئ

 .  ما س  س    ا  دد ا ث  ث   و م   األغواط   ا فزائر   بدمن س   نشر
  نط ق ا ق نون ا دمم    خ  د   2-

ى
  ف

  ت اوه األمن اإلنس تى
دراس  مق رن   -عل ب حسون   ا وهدفدا  ا ت 

 . 4 /ا س      13/  ا  دد 4/ مفل  و م   تكريت  ل لوم ا ق نون    ما س  س     ا وفلد  -
 -3    

    ا وفل  ا فزائري   ألمن اإلنس تى
ا  دد ا رابع   حسن عبد هللا ا دعف    مهددا  األمن اإلنس تى

2017 . 
  ا فزائر   ا وفل  األك دفو    لبحوث ا ق نون   ما س  س     4 - 

ى
  ف

ألمشن ح  ن   مق رب  األمن ا بيتئ
   ا  دد ا ث  ث.  02ا وفلد 

    ا وفل  ا فزائري  5-  
  من م ظور األمن اإلنس تى

خالف محود عبدا رح ن   سورة بوسط ل    األمن ا بيتئ
 .  2016(   وويل   9ا  دد ا و سع )  ألمن ما و و    

   –نقوب ن هونج ه     تروو  نفيب  بو وبر   حقوق اإلنس ن  6 - 
ا و و   اإلنس ن      –األمن اإلنس تى

  محقوق اإلنس ن قصد تخ  و م دال  
ى ا و و   اإلنس ن   ماألمن اإلنس تى تقدير ا  الق  ا ووداخل  بي 

  فيت  م   ا وفل  ا فزائر 
ى
  4ي   ألمن ما و و     ا  دد ا رابع )ا  قر ف

 . 2013(   و نفى
 7-   

  عدن ن  ا وفووع ا ودتى
 
ام   (  مفل   –زرمف ى   )تقدير ا  الق  ا   

حقوق اإلنس ن ماألمن اإلنس تى
   و م   مسوغ نن.  2019  ا  دد ا س بع   ووان  4حقوق اإلنس ن ما حري   ا   م   ا وفلد 

  م طق  ا س حر نحو ب  ء مق رب  ت ددف  متس ندة  و   ر م طق ص    إدر   األمن اإلنس  - 8
ى
  ف

تى
ى ا دم   ما  واعر غ   ا دمالت    مفل  ا ب حث  لدراس   األك دفو    ا  دد ا ث  ث عشر   ا و  من بي 

 . 2018وويل   
 9-    

ب األمن اإلنس تى ا وفل  س   ن   رار   رين رقوم   اآل     األمو   غ   ا قض ئ    حو ف  مق  
 . 2020  وويل    02  ا  دد 09ا فزائري   ألمن ما و و    ا وفلد 

  حقر نظري  ا  الق   ا دم    "مق رب  م رف  "   - 10
ى
  ف

إن  م عبد ا كرين ألبومور  م هوم األمن اإلنس تى
  ا  لوم ا س  س     كل   اإلقوص د ما  لوم اإلداري    و م   األزهر   غزة   

ى
 . 2013م  رة م وسو   ف

  ا ق نون ا دمم    – 11 
ى
  ظر مبدأل مسؤم    ا حو ف   رس    د ووراه ف

ى
  ف

محود عب د   األمن اإلنس تى
 . 2017كل   ا حقوق ما  لوم ا س  س    قسن ا حقوق   و م   محود خ رصى بسكرة   ا فزائر   

  ا ق نون ا   م   - 12
ى
   م  رة م وسو   ف

  تحقيق األمن اإلنس تى
ى
  مس ك   دمر ا و و   اإلنس ن   ف

رمض تى
 . 2015  ا فزائر    2كل   ا حقوق ما  لوم ا س  س     قسن ا دراس   ا  ل     و م   سط و 
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  ا ق  - 13
ى
   م  رة م وسو   ف

نون ا   م  كل   رؤمف م صور   ا هفرة ا شي  من م ظور األمن اإلنس تى
   ا فزائر. 2ا حقزق ما  لوم ا س  س    قسن ا حقوق  و م   سط و 

14 -   
   –سورة بوسط ل   األمن ا بيتئ

  ا  لوم ا س  س    -مق رب  األمن اإلنس تى
ى
م  رة م وسو   ف

  و م   ما  الق   ا دم     كل   ا  لوم ا س  س   ماإلعالم   قسن ا  لوم ا س  س   ما  الق   ا دم    
 . 43  ص  2013ا فزائر   

  ا  لوم ا س  س    - 15 
ى
   م  رة م وسو   ف

  تحقيق األمن اإلنس تى
ى
   دمر ا و و   ف

حل و  حق تى
  . 2012ما  الق   ا دم     كل   ا  لوم ا س  س   ماإلعالم  و م   ا فزائر  

 الهوامش:
  ما س  س    ا  دد ا ث  ث     1

  (  مفل  ا  كرا ق نوتى
ات ف    ترقيوه )مق رب   ألمن اإلنس تى   مإس  

 ط م  مراد  األمن ا بيتئ
 . 550 – 535و م   األغواط   ا فزائر   ص ص 

  نط ق ا ق نون ا دمم    2
ى
  ف

  ت اوه األمن اإلنس تى
مفل  و م     -دراس  مق رن   -خ  د عل ب حسون  ا وهدفدا  ا ت 

 . 25  -1  ص ص   4 /ا س      13/  ا  دد 4/ تكريت  ل لوم ا ق نون    ما س  س     ا وفلد
    ا  دد ا رابع   حسن عبد هللا ا دعف     3

   ا وفل  ا فزائري   ألمن اإلنس تى
 127  ص ص  2017مهددا  األمن اإلنس تى

-  154  . 
  ا فزائر  ا وفل  األك دفو    لبحوث ا ق نون   ما س  س     ا وفلد   4

ى
  ف

  ا  دد ا ث  ث  02ألمشن ح  ن  مق رب  األمن ا بيتئ
 . 421  - 409  ص ص 

    ا وفل  ا فزائري   ألمن ما و و       5
  من م ظور األمن اإلنس تى

خالف محود عبدا رح ن  سورة بوسط ل    األمن ا بيتئ
 .  70 – 57  ص ص  2016(   وويل   9ا  دد ا و سع )

  حقر نظري  ا  الق   ا دم    "مق رب  م رف  "     6
ى
  ف

م  رة م وسو   إن  م عبد ا كرين ألبومور   م هوم األمن اإلنس تى
  ا  لوم ا س  س     كل   اإلقوص د ما  لوم اإلداري    و م   األزهر   غزة   

ى
 . 44   43  ص ص  2013ف

   –نقوب ن هونج ه     تروو  نفيب  بو وبر   حقوق اإلنس ن   7
ا و و   اإلنس ن     تقدير ا  الق  ا ووداخل   –األمن اإلنس تى

ى ا و و   اإلنس ن   ماألمن    فيت  م   ا وفل  ا فزائري   ألمن بي 
ى
  محقوق اإلنس ن قصد تخ  و م دال  ا  قر ف

اإلنس تى
  4ما و و     ا  دد ا رابع )

 . 268 – 246  ص ص  2013(   و نفى
8    

  عدن ن  ا وفووع ا ودتى
 
ام   (  مفل  حقوق اإلنس ن  –زرمف ى   )تقدير ا  الق  ا   

حقوق اإلنس ن ماألمن اإلنس تى
 . 62  – 33  و م   مسوغ نن   ص ص  2019  ا  دد ا س بع   ووان  4   م   ا وفلد ما حري   ا

ى ا دم     9   م طق  ا س حر نحو ب  ء مق رب  ت ددف  متس ندة  و   ر م طق ا و  من بي 
ى
  ف

ص    إدر   األمن اإلنس تى
 . 586 – 571  ص ص  2018  وويل   ما  واعر غ   ا دمالت    مفل  ا ب حث  لدراس   األك دفو    ا  دد ا ث  ث عشر 

   ا وفل  ا فزائري   ألمن ما و و     10
ب األمن اإلنس تى س   ن   رار   رين رقوم   اآل     األمو   غ   ا قض ئ    حو ف  مق  

 . 362  - 349  ص ص  2020  وويل    02  ا  دد  09  ا وفلد 
  ا  لوم ا س  س   ما  الق   ا دم      كل     11

ى
   م  رة م وسو   ف

  تحقيق األمن اإلنس تى
ى
   دمر ا و و   ف

حل و  حق تى
 . 21  ص  2012ا  لوم ا س  س   ماإلعالم   و م   ا فزائر   

12    
   –سورة بوسط ل     األمن ا بيتئ

  ا  لوم ا س  س    -مق رب  األمن اإلنس تى
ى
ما  الق   ا دم       م  رة م وسو   ف

 . 43  ص  2013كل   ا  لوم ا س  س   ماإلعالم   قسن ا  لوم ا س  س   ما  الق   ا دم      و م   ا فزائر   
  ا ق نون ا   م   كل   ا حقزق ما  لوم   13

ى
    م  رة م وسو   ف

رؤمف م صور    ا هفرة ا شي  من م ظور األمن اإلنس تى
 . 76  ص  2014  ا فزائر    2و م   سط و ا س  س     قسن ا حقوق   

  ا ق نون ا   م   كل   ا حقوق   14
ى
    م  رة م وسو   ف

  تحقيق األمن اإلنس تى
ى
  مس ك    دمر ا و و   اإلنس ن   ف

رمض تى
 . 83  ص  2015  ا فزائر    2ما  لوم ا س  س     قسن ا دراس   ا  ل     و م   سط و 

 . 77   76  ص ص  رؤمف م صور    مروع ا س بق  15
   مروع س بق   ص  16

 . 25حل و  حق تى
 . 362 – 349س   ن   رار    رين رقوم    مروع س بق   ص ص   17
  ا ق نون ا دمم    كل   ا حقوق ما  لوم   18

ى
  ظر مبدأل مسؤم    ا حو ف    رس    د ووراه ف

ى
  ف

محود عب د    األمن اإلنس تى
 . 28   27  ص ص  2017 رصى بسكرة   ا فزائر   ا س  س     قسن ا حقوق   و م   محود خ

 . 32محود عب د    مروع س بق   ص   19
  عدن ن   مروع س بق   ص ص   20

 
 . 62-33زرمف

 . 33محود عب د    مروع سبق ذ ره   ص   21
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 . 35محود عب د   مروع سبق ذ ره   ص   22
  مس ك   مروع س بق   ص   23

 . 147رمض تى
 . 191  ص  رؤمف م صور   مروع سبق ذ ره  24
  مس ك    مروع سبق ذ ره   ص   25

 . 149رمض تى
  مس ك    مروع س بق   ص   26

 . 152رمض تى
 . 197رؤمف م صور    مروع سبق ذ ره   ص  27
  عدن ن   مروع سبق ذ ره   ص ص  28

 
   . 62-33زرمف

  مس ك    مروع  سبق ذ ره   ص  29
 . 150رمض تى

  عدن ن   مروع سبق ذ ره   ص ص  30
 
   . 62-33زرمف

  مس ك    مروع  سبق ذ ره   ص  31
 . 151رمض تى
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 األمن الجماعي في ظل المستجدات اإلقليمية الراهنة

 

Sécurité collective à la lumière des évolutions régionales 

actuelles 
 أسود ياسي   د. 

ستاذ محاضر
 
  أ

 
  أ

 جامعة عين تموشنت
 

 
 ملخص: 

ي مفهوم العالقات الدولية هو مجابهة أية محاوالت لتغيير الواقع القصد من نظام 
 
األمن الجماعي ف

وعة، بواسطة تنفيذ إجراءات وتدابير دولية موحدة  الدولي أو اإلخالل بعالقاته وأوضاعه بطرق غير مشر
ي العالقات الدو 

 
، ولقد برزت فكرة هذا النظام ف لية تعمل بشكل جماعي كقوة مضادة لمحاوالت التغيير

ت حقبة األمم ، بعد نهاية الحرب العالمية األول مع نشأة عصبة األمم ي مير 
و من أهم التدابير العملية الت 

ي العالقات الدولية أو التهديد بها 
 
وجود استجابة  والمتحدة عن حقبة عصبة األمم حظر استخدام القوة ف

، منع  الواقعي لهذين الدعامتير  بسببإال أن فشل التطبيق العملي  رسيعة من قبل مجلس األمن الدولي
، خاصة مع تحول مجلس األمن الدولي إل  ي تحقيق األمن الجماعي

 
األمم المتحدة عن الوصول لهدفها ف

ي شهدها 
اعات العديدة الت  ي الي  

 
ي الحرب الباردة وعجزه عن الترصف ف  قطت 

إحدى أدوات الرصاع بير 
ي 
 
 . ”الفيتو“استخدام حق النقض المجتمع الدولي بسبب إرساف أعضائه الدائمير  ف

Abstrac     :  
L'intention du système de sécurité collective dans le concept des relations internationales 

est de faire face à toute tentative de changer la réalité internationale ou de perturber ses 
relations et conditions par des moyens illégaux, en mettant en œuvre des procédures et des 
mesures internationales unifiées qui agissent collectivement comme une contre-force aux 
tentatives de changement, et l'idée de ce système est apparue dans les relations 
internationales après la fin de la guerre mondiale. La première a eu lieu avec l'émergence de 
la Société des Nations, et parmi les mesures pratiques les plus importantes qui distinguaient 
l'ère des Nations Unies de l'ère de la Société des Nations figuraient l'interdiction de l'emploi 
ou de la menace de la force dans les relations internationales et l'existence d'une réponse 
rapide du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 

 مقدمة: 

ي احتواء 
 
اماتها تجاه التعاون، واتجاه التكامل ف تتعاظم التحديات مع تعاظم تحلل الدول من الي  

ي 
ي يتعرض لها العالم، إن قضايا التوسع العمودي واألفق 

التهديدات اآلنية، والتحديات المستقبلية الت 
ي مضامير  التلوث، والتصحر،

 
، وتهديدات وتحديات البيئة السيما ف واالحتباس الحراري،  لإلرهاب الدولي

وثقب األوزون، مع مشاكل نقص الغذاء والماء الصالح إلشباع الحاجات المتنامية للبشر وللنبات 
ي 
 
ي أحكام سباق التسلح، وانتشار أسلحة الدمار الشاملة ف

 
وللحيوان، ناهيك عن قضايا غياب القدرة ف

نامج النووي الكوري العالم ، كلها ترتب إنتاج أزمات مستمرة، واحدة تتبع األخرى ك ما هو الحال مع أزمة الي 
ي الحيلولة دون وصول حلقات 

 
ي وقت ما زال العالم يجتهد ف

 
، ف ي

نامج النووي اإليران  الذي تبع أزمة الي 
ي ظل عجز المجتمع الدولي عن تحديد 

 
ي صناعة أسلحة الدمار الشاملة للتنظيمات اإلرهابية ف

 
مهمة ف

ي ارتكبت الجريمة اإلر 
ي تسببت بجريمة الجهة الت 

ي استخدام الغازات السامة، ومنع تكرارها، والت 
 
هابية ف

ي سوريا عام 
 
ية ف ي 2014إبادة بشر

 
، مع ارتفاع حجم ونوع االنتهاكات بحقوق األقليات العرقية والدينية ف
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ي ال
 
ي ظل انتشار غير مسبوق للجرائم اإلرهابية ،كما ال تزال هناك نزاعات قانونية حدودية ف

 
عديد العالم، ف

، وهنا ال بد اإلشارة إل خطورة عدم حل القضية الفلسطينية، والقضية  ي
من مناطق العالم بدون حل نهان 

، كل هذه القضايا يشكل عدم حلها، أو الحد من تداعيات  الكردية، وأثرهما عل السلم واألمن الدوليير 
ي العقود ا

 
ي مشهد خطير ال يقل عن االنهيار الكامل له ف

 
 .لقادمةجعل مستقبل ف

ي فض  :أهمية البحث
 
إن األهمية متأتية من أهمية العودة الشيعة لألليات األمن الجماعي ف

ي تواجه أو ستواجه العالم بعد انم 
ي مواجهة التهديدات والتحديات الت 

 
اعات والرصاعات الدولية، وف الي  

ي 
 
 صناعة السلم واألمن ثبت فشل الجهود الفردية، أو جهود عدد محدود من الدول والمنظمات الدولية ف

 . الدوليير  والمحافظة عليهما
ي األمن الجماعي يالقون صعوبات جمة للوصول إل نتائج تحليلية  :إشكالية البحث

 
الباحثون ف

ي الدراسات المستقبلية بسبب 
 
ي المستقبل القريب، وحت  ف

 
مقاربة للحقائق، وللمشاهد القابلة للتحقق ف

ي اإلعالن عن نوايا توائم  1فية لها دور ومكانة استمرار إمعان أطراف دولية تحال
 
ي إدارة السلطة العالمية ف

 
ف

ي 
ي ميثاق األمم المتحدة، بيد أن نواياها غير المعلنة الت 

 
مع أهداف ومضامير  األمن الجماعي كما وردت ف

 .تعي  عن مصالح ذاتية وتحالفية تتقاطع مع أهداف ومضامير  الميثاق
اتيجيات تعاون بي   الدول، ال سيما الفاعلة فرضية البحث: ال وجود الن ج ماعي دون وجود استر

ي النظام الدولي 
 
 .منها ف

ي تم تقديم استعراض وجير  لمقومات األمن  :منهجية البحث
ي والتاريخ 

طبقا للمنهج الوصق 
ي ميثاق األمم المتحدة، وبواسطة المنهج التحليل العلمي لسلوك الدول 

 
الجماعي المتفق عل تدوينها ف

ي 
 
ي مواجهة اإلرهاب،  ف

 
البيئة الخارجية نقف عند النوايا المعلنة لها باستعانة بأنموذج الجهود الدولية ف

ي التنبؤ وصياغة مشاهد قابلة 
 
افية ف ي النوايا غير المعلنة، ومن خالل منهج الدراسات اإلستشر

 
وتناقضاتها ف

ي المستقبل القريب
 
 . للتحقق ف

أوال: مفهوم ومقومات  بحث تم تقسميه إل، نقاط اآلتية: بهدف إثبات فرضية ال :هيكلية البحث
، ثانيا: تفاعل األمن الجماعي مع العالقات الدولية،ثالثا: اإلرهاب الدولي مضمون  نظام األمن الجماعي

 .  مهم الختبار، نظام األمن الجماعي الدولي
 أوال: مفهوم ومقومات نظام األمن الجماعي 

وجود قواعد ملزمة يتم العمل بها بشكل منتظم دون استثناءات، القصد من مدلول النظام، هو 
ي مفهوم العالقات الدولية هو مجابهة أية 

 
، أو انتقائية، والقصد من نظام األمن الجماعي ف ودون تحير 

وعة، بواسطة تنفيذ إجراءات  محاوالت لتغيير الواقع الدولي أو اإلخالل بعالقاته وأوضاعه بطرق غير مشر
، ولقد برزت فكرة هذا النظام وتدابير دول ية موحدة تعمل بشكل جماعي كقوة مضادة لمحاوالت التغيير

ي العالقات الدولية بعد نهاية الحرب العالمية األول مع نشأة عصبة األمم
 
 .ف

ي بناء قوة متفوقة عل قوة أي دولة منفردة معتدية، 
 
وأساس فكرة بناء نظام أـمن جماعي يتمثل ف

، ففكرة األمن بهدف ردعها،  ر باألمن والسلم الدوليير  ومنعها من تحقيق أهداف عدوانها، وإلحاق الرص 
، وإنما يحمل فكرة مواجهة من سيقوم بالعدوان 

ً
 مسبقا

ً
 محددا

ً
الجماعي ال يوجد فيها ما يستهدف طرفا

الت بعض واالعتداء وال يتوقف بالمطالبات السياسية والقانونية واإلعالمية وهو فكرة وضع حد لمحاو 
ي تنظيم العالقات الدولية

 
 .الدول لجعل استخدام القوة كمنهج مفضل ف

ي المصالح واألهداف بير  الدول، ولكنه يستنكر اللجوء 
 
وفكرة األمن الجماعي ال تنكر وجود تناقض ف

ي إزالة هذا التناقض، ويحث الدول إل اللجوء إل التفاهمات السلمية لفض 
 
إل القوة المسلحة ف

 .ات والرصاعات وتناقض المصالح لوجود رادع قوي ضد من ال يقر هذه الفكرةالمنازع

                                                           
وت  1 اتيجية السياسية الدولية، المفاهيم والحقائق األساسية، مؤسسة األبحاث العربية، بير

ي مقلد، اإلسي  إسماعيل صي 
 .105ص ،197
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ات هذا النظام  :من أهم ممت  

 إنه يشكل رادع إليقاف أو تقليل الحروب اإلقليمية والدولية . 
 ة أمنة تحتمي تحتها الدول األضعف  . إنه مظلة كبير
 ية ومادية جراء حروب إنه للدول القوية حت  ال تخش قوتها، وال تتحمل أعباء خسائ ر بشر

ي المستقبل القريب 
 
ة ف ي لخسائر كبير

ي ألرباح أنية ولكنها قد تفض 
أهم مبادئ األمن 2قد تفض 
 : الجماعي 

ي -1
 
ي ينظمها األمن الجماعي لتحديد المعتدي ف

اتفاق دولي فوري عي  المؤسسات الت 
 .دوانأي نزاع مسلح، مع وضع خطة إلجراءات قابلة لتتحقق إلزالة أثار الع

ي عنه أو تأجيله بغض -2
العمل عل مواجهة العدوان، وكأنه واجب ال يمكن التغاض 

 .النظر عن طبيعة ونوع وحجم عالقات الدولة المعتدية مع الدول األخرى
، وعمليات -3 ي التدابير

 
ي وقع عليها العدوان ف

إعطاء مكانة المساواة للدولة الت 
ي تقاوم العدوان وتمنعه من تحقيق أغراضهالتخطيط والتنفيذ والتقويم لإلجراءات ال
 ت 

. 
العمل عل ضمان امن الدول، وحقوق الشعوب، وحقوق اإلنسان بشكل متوازي  -4

 .ومتساوي
 .3تنظيم قوة جاهزة للتدخل الشيــــع لحفظ األمن الجماعي  -5

غياب وهنا نستذكر أن السبب األول لضعف، وتحلل عصبة األمم قبيل الحرب العالمية الثانية هو 
ي حققت تعاظم 

نظام األمن الجماعي بقوة رادعة، تمنع عدوان الدول فيما بنيها، مما دفع بعض الدول الت 
ها آنذاك، والتسلط عل مقدرات شعوب  ي قوتها الشاملة للتمدد من خالل العدوان العسكري عل غير

 
ف

نتائج نهاية الحرب العالمية أخرى،، وبالتالي اتجه العالم إل حرب عالمية أخرى مدمرة، ومن هنا جاءت 
 دولية أخرى، ومن واجب هذا 

ً
الثانية لتشير بوضوح إل الحاجة الماسة لبناء نظام امن جماعي ليمنع حربا

النظام بناء السالم، وحماية السالم، وحفظ السالم، وان يعمل هذا النظام من خالل هيئة األمم المتحدة 
ي حلت محل عصبة األمم المتحدة عام 

وأنيطت بها مسؤولية تقرير طبيعة اإلجراءات والتدابير 1945الت 
، بيد أن تقييم نجاح، أو فشل مجس األمن 4الدولية الجماعية لمجابهة العدوان بمجلس األمن الدولي 

ي 
 
ألداء مهمة حفظ األمن والسلم الدوليير  قد تأثر بشكل كبير باستحواذ عدد قليل من الدول المنترصة ف

ي الحرب العالمية الثا
 
نية عل قراراته وأعماله فرتب ذلك انحراف المجلس عن الحيادية، والمساواة ف
ي تتمثل 

مواجهة وردع عدوان بعض الدول، وظهرت صعوبات أخرى حالت دون قيامه بهذه المهمة والت 
 :فيما يلي 

  طبيعة النظام الدولي: 
ي ارتهان النظام بإرادة

ي القطبية فهذا يعت 
قوتير  دوليتير  كما هو حال  فإن كان النظام الدولي ثنان 

ة  ، وان كان النظام الدولي متعدد األقطاب سيكون عندها عمل نظام 1989-1949األمن الدولي للفي 
ي 
األمن الجماعي يشكل حصيلة توافق القوى الدولية بشكل جماعي أو بشكل جزء مهم من هذه القوى والت 

ي ا
ي تحمل قوة التأثير أكير مما تحمله القوى األخرى الت 

 
متنعت أو عارضت عمل منظومة األمن الجماعي ف

                                                           
، منشورات  2 ي العالقات الدولية، ترجمة وليد عبد الخي

 
ي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة ف

جيمس دورنر
 ،95ص.1995كاظمة، الكويت 

اتيجية، بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد   3 ي اإلسي 
 
 . 210ص ،1988كاظم هاشم نعمة، الوجير  ف

، ومحمد السيد سليم، جامعة الملك سعود، لويدجينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: م 4 ي
حمد بن احمد مفت 

 105ص ،1989الريـاض، 
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ة  ، وان كان النظام الدولي أحادي القطب سيكون 1945-1918قضية ما كما هو حال األمن الدولي للفي 
ة 5نظام األمن الجماعي  ، كما شهد العالم ذلك للفي 

ً
 . 1990-2008مرتبط بأمن هذا القطب عالميا

  الدوليةخضوع النظام الدولي لتوازن القوى : 
، ترتب هيمنة عل إدارة السلطة العالمية سواء كانت  القوى الدولية المهيمنة عل النظام الدولي
ي ظل غياب 

 
ثنائية أو أحادية أو جماعية، وهذا التوازن يؤدي إل صعوبة تحديد المعتدي وطرق مواجهته ف

 6موافقة هذه القوى، أو تلك
 غياب تعريف محدد للعدوان : 
المدارس الفكرية، واختالف أيدولوجياتها، واختالف المصالح واألهداف السياسية للدول اختالف 

ر البالغ بدولة إذا قامت  أدى إل ظهور أكير من تعريف للعدوان، مع ظهور مضامير  عديدة تلحق الرص 
ة وغفل القانون الدولي عن ذكرها لكن أثارها أك

 بها دولة ص وهذه المضامير  هي أفعال غير مبارسر
ً
را ير ض 
ونية، وجرائم  ، الحروب االلكي  ار العدوان العسكري، منها إدارة وتوظيف اإلرهاب الدولي من أض 
ي 
اتيجية، جرائم الدولة الت  ي السلع اإلسي 

 
نيت، الحروب االقتصادية ومضاربات السوق العالمية ف االني 

از أصحاب القرار تشجع الجرائم المنظمة، تشجيع تزوير العمالت وتجارة السوق السوداء،الت جسس وابي  
عية من دول عديدة  ي بعض الدول من قبل دول أخرى، وفتح الحدود أمام الهجرات غير الشر

 
والنفوذ ف

ي مسائل 
 
، واألمن الدولي ال سيما ف ي

ابط األمن اإلنسان  ها،مع غياب االهتمام بي  باتجاه دولة محددة دون غير
باالعتداءات اإلشعاعات النووية، والقرصنة حقوق وحريات األفراد .وهناك عدوان جديد يتمثل 

ي ألغراض التجسس .كل ذلك أدى إل عدم توافق المقاييس 
.والغزو الفضان  ي

ونية، والتلويث البيت  االلكي 
ي تمارسها الدول لتعريف العدوان لتفاوت المعتقدات السياسية، ما جعل من الصعب اتفاق الدول 

الت 
 إل 
ً
ي حول تعريف ومصدر العدوان تمهيدا

 
دانته وبالتالي مقاومته ومحو آثاره، وهذه اإلشكالية تكررت ف

، والمنظمات اإلرهابية  .تعريف، وتحديد مفاهيم اإلرهاب الدولي
 اختالف مرجعيات محاكمة دول العدوان: 

بسبب تعدد أشكال وصور العدوان، فلم يعد مجرد استعمال القوات العسكرية، بل هناك أدوات 
، وانتهاكات ضد حماية أخرى عديدة تحمل انتهاك ي

، وانتهاكات ضد القانون اإلنسان  ات ضد القانون الدولي
وصيانة البيئة، وانتهاكات ضد قوامير  السيادة، مع وجود منظمات دولية مثل منظمة األمم المتحدة، 
، ومنظمة الدول األمريكية  ي

وأخرى إقليمية مثل منظمة جامعة الدول العربية، واالتحاد اإلفريق 
ي قوانير  الواليات ،ومرجعي

 
ات محلية تدعي المسؤولية األخالقية عن امن وسالمة العالم كما هو الحال ف

، وبذلك شكل اختالف مرجعيات المحاكمة، وتنوع أشكال وصور  ي  االتحاد األورن 
المتحدة، أو قوانير 

ت مهامها عام 1998العدوان ال سيما بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية عام  ي بارسر
، مع 2002 الت 

ي تطبيق 
 
ظهور مشاكل عدم الفوز الدقيق بير  الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان صعوبات بالغة ف

 . محاكمة عادلة ضد عدوان دولة أو مجموعة دول ضد دولة، أو مجموعة دول أخرى
 غياب التطور والتنظيم الدقيق لوسائل ردع العدوان : 

القديمة إل أشكال جديدة ال بد من وجود تطوير كمي ونوعي بعد تطور أشكال العدوان من التقليدية 
إلمكانات وقدرات وسائل األمن الجماعي لتكون قادرة عل أحداث الردع عند المعتدي. وهنا تجدر اإلشارة 
ورة عمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل متكامل مع المنظمات والمؤسسات  إل ض 

ي نظام األمن الجماعي  المحلية واإلقليمية
 
 .والدولية ف

إن ترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان، وإعطاء حقوق األقليات، ودعم المطالبات 
ي القطبية إل نظام أحادي القطب، 

السلمية بحق تقرير المصير لم تكن وليدة تغير نظام دولي من ثنان 

                                                           
وت  5  . 70ص ،1971محمد طه بدوي، مدخل إل علم العالقات الدولية، الدار المرصية للنشر والطباعة، بير
، ترجمة: حسن نافعة، 6 ل، العالقات الدولية المعاضة: حساب ختامي األرسة، سلسلة الفكر، القاهرة: مكتبة  مارسيل مير

 99ص ،2005الهيئة المرصية العامة للكتاب، 
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طماع التوسعية لبعض الدول، بيد أن أهمية ولكنها قديمة قدم مآسي اإلنسانية من الدكتاتوريات واأل 
ضمان وحماية حقوق اإلنسان، وحق تقرير الشعوب واألمم، وحقوق األقليات أضخ إهمالها يشكل 
اعات وضاعات محلية رسعان ما تنتقل إل اإلطارين اإلقليمي والدولي ال سباب اجتماعية  مدخل لي  

ملحوظ بشؤونها الداخلية من قبل أي دولة لدولة مجاورة وثقافية واقتصادية وأمنية.إن احتالل، أو تدخل 
اث بالقوانير  والمواثيق واألخالقيات الدولية يعتي  المحك األول الختبار 

رات ودون اكي  وبدون أية مي 
 عل نزع فتيل 

ً
النظام العالمي الجديد الذي بدأ تشكيله مع انتهاء الحرب الباردة والذي يقوم أساسا

ي ت
 عن غياب القانون الدولي وإهدار حقوق اإلنساناالضطرابات الت 

ً
وهذا االحتالل، والتدخل  .7نشأ دائما

.وال شك أن بوادر 
ً
سينتج عنه ال محال انتهاك لحقوق اإلنسان إضافة لتداعيات العدوان المعروفة دوليا

القوة النظام العالمي الجديد الذي أثبت حضوره الواقعي لحسم األزمة سيعطي نظام األمن الجماعي 
ي التاريــــخ 

 
، حيث اتخذت األمم المتحدة ومجلس األمن ألول مرة ف الكافية لحفظ السالم واألمن الدوليير 

ي عام   حول أزمة الخليج العرن 
ً
 واحدا

ً
دون فرق بير  الدولتير  العظميير  ودون إثارة للخالفات  1991موقفا

 .8األيديولوجية أو االقتصادية
 عالقات الدولية ثانيا: تفاعل األمن الجماعي مع ال

ي تتجاوز حدود دولة واحدة، 
العالقات الدولية كمفهوم وفق ما قدمه المفكرون * إنها العالقات الت 

ي إطار المجموعة الدولية، ال تخضع لسيطرة دولة واحدة، ويضيف* العالقات 
 
ي تحكم واقعة ف

والت 
وأيدلوجية، وعسكرية، وثقافية، الدولية بمفهومها الواسع هي عالقات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، 

عل مستوى الدول، ومستوى المجموعات الدولية، ومستوى المنظمات الدولية البير  الحكومية، 
ل  ”9 .ومستوى المنظمات غير الحكومية ي تتم عي  الحدود، ” أو كما عرفها مارسيل مير

هي كل التدفقات الت 
لية العالقات بير  الفاعلير  الدوليير  وغير وهذه التعاريف تؤكد عل شمو ” أو تتطلع نحو عبورها 

يطانية:  .10الدوليير   هي العالقات بير  حكومات دول مستقلة، ويستعمل ” أو كما عرفتها الموسوعة الي 
ولعبت  .11وهذا التعريف يؤكد عل العالقات بير  حكومات الدول” كمرادف لمعت  السياسة الدولية 

رد، أو أي مجموعة أفراد العيش بشكل منعزل عن بقية األفراد أو القاعدة اإلنسانية الخالدة )ال يمكن للف
ي إطار 

 
ي سلطوي لهم ف

ية األخرى، ال سيما بعد تمكن الجماعات من بناء نظام قانون  الجماعات البشر
 
ً
 مؤثرا

ً
 مركزيا

ً
كة والمتبادلة لجميع أفراد وجماعات المجتمع ( دورا الدولة القومية.بسبب الحاجات المشي 

ي ذلك ال
 
ابط بير  األمن الجماعي والعالقات الدوليةف

 .ي 
وإذا اعتمدنا معيار حتمية وجود حاجات متبادلة بير  الدول والشعوب تفرض نفسها عل تواصل 
ي ستحدد خصائص 

وتفاعل وتطور العالقات الدولية، فان العالقات الدولية من ناحية الكم والنوع هي الت 
ي المستق

 
، وف ي نظام األمن الجماعي الحالي

 
بل المنظور، ومن إثبات ذلك ال بد من العودة إل الوقائع ف

ي صاحي نشوء الدولة القومية
ي والت 

 -: سياقها التاريخ 
ار  كة للتخلص من أض  ي اثر وجود حاجات دولية مشي 

جاءت الدوافع األول لوضع قواعد نظام امت 
الدوافع والحاجات هي معاهدة  ومساوئ الحروب المحلية واإلقليمية والدولية، وكان أول تعبير عن هذه

ي عام  ويستفاليا
 
ي عقدت ف

، إذ وضعت هذه المعاهدة القواعد واألسس لتحقيق األمن للدول 1648الت 

                                                           
7  ، ي ، دار الكتاب العرن  ة حربير  عل العراق، ترجمة نورما نابلسي ورة وحرب االختيار، سير ريتشارد هاس، حرب الرص 

وت   . 220ص ،2010بير
كية تجاه التحالف الدولي لم 8 اتيجية الي  ، مركز األهرام ”الدولة اإلسالمية“حاربة محمد عبد القادر خليل، مخاطر اإلسي 

اتيجية، مجلة السياسية الدولية،  . 111ص دون سنة الطبع، للدراسات السياسية واإلسي 
، دمشق  محمد عزيز شكري، التنظيم الدولي العالمي بير  النظرية والواقع، 9 ي  . 147،ص2002دار الفكر العرن 

وق، األردن 10 اتيجية، دار الشر  ،2004عمان،  -عالء أبو عامر، العالقات الدولية، الظاهرة والعلم، الدبلوماسية واإلسي 
 . 45ص

ي الحقوقية،  11  . 35ص ،2006محمد المجذوب، التنظيم الدولي والمنظمات العالمية واإلقليمية، منشورات الحلت 
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ي المجتمع الدولي عل أساس جماعي 
 
، ومن ثم اتخذت العالقات الدولية بعدها توجها نحو 12األعضاء ف

 من السيطرة واإلخضاع، ومن أه
ً
ي هذا السياقالتعاون والمشاركة بدال

 
ي وضعتها المعاهدة ف

 :م القواعد الت 
كة -1  .اجتماع الدول للتشاور وحل مشاكلها عل أساس المصلحة المشي 
 .إقرار المساواة بير  الدول -2
 .إرساء العالقات بير  الدول عل أساس ثابت بإقامة سفارات دائمة لديها -3
 .السلم وردع المعتدياعتماد فكرة التوازن الدولي كأساس للحفاظ عل  -4
ي الداخل وتجاه الدول الخارجية -5

 
 .إقرار فكرة سيادة الدولة ف

 1815عام ” فينا“، ومعاهدة 1713عام ” اوتراخت ” وتعاقبت المعاهدات الدولية بعد معاهدة
عقب هزيمة نابليون بونابرت، ومن هذه المعاهدات يمكننا االستنتاج أن أفكار األمن الجماعي قد طرحت 

ي ايمانوئيل كانط حول إنشاء فيدرالية بح
جم ونوع حاجة الدول إليه، ولعل طروحات الفيلسوف األلمان 

ورة المحافظة عل الواقع  دولية يمكنها معاقبة الدولة المعتدية دليل عل ذلك.وهذه األفكار تؤكد عل ض 
عة دول .وتطورت هذه الدولي بقوة دولية تحالفية رادعة، وعدم تغيير بالقوة من قبل دولة أو مجمو 

ين، ولعبت مبادئ الرئيس األمريكي ودرو  األفكار حول مفهوم األمن الجماعي حت  بدايات القرن العشر
ي تعميمه، ومدلوله

 
 ف
ً
 مهما

ً
 : ويلسون دورا

العمل الجماعي من أجل المحافظة عل السلم واألمن الدوليير  من خالل أجهزة تعمل عل تحقيق  )
  :ذلك من خاللويتحقق 13، هذا الهدف

 ي العالقات بي   الدول
 
 :تحريم استخدام القوة ف

ي هذا العنرص استنادا إل القناعة بأن الحد، وتحريم استخدام القوة المسلحة، أو العسكرية، 
ويأن 

تب عليه  سوف يؤدي إل التقليل من الحروب. ومع القناعة بأن تحريم استخدام القوة العسكرية ال يي 
ام كل ورة الي   الدول باالمتناع عن استخدامها، فإن نظام األمن الجماعي يرى أنه من األفضل أن تكون  بالرص 

ي نظام ما لألمن الجماعي مسلحة، وذلك حت  تكون قادرة عل مواجهة أية هجمات 
 
كل الدول األعضاء ف

حريم محتملة والحفاظ عل األمن واالستقرار. وبصفة عامة، يمكن القول أن هناك قبول دولي بأهمية ت
استخدام القوة، إال أن كل الدول تقبل كذلك بأن هناك حاالت معينة )تتضمن الدفاع الفردي والجماعي 

 .عن النفس( تعد استثناءات مقبوال عل هذا المبدأ
 الضمان الجماعي لألمن: 

ي تتعرض 
ي هذا النظام المساعدة إل الدولة أو الدول الت 

 
الضمان هو أن تقدم كل الدول األعضاء ف

ة ل ي هذه الحالة، أو تقديم المساعدة المبارسر
 
ي النظام الحياد ف

 
ض أن تدعي أي دولة عضو ف لهجوم. وال يفي 

ة للدولة المعتدية، ويفرض هذا المبدأ وجود رقابة دولية عل حجم ونوع تسليح الدول  . أو غير المبارسر
 ي الوقت ذاته

 
 :استخدام القوة كرادع وكعقاب ف

 عل األقل،  ويقصد بذلك أنه إذا ما تم
ً
ض تحقيق الردع نظريا تطبيق العنرصين السابقير  فمن المفي 

، وإال  ي نظام األمن الجماعي
 
بحيث لن تتجه أي دولة للمخاطرة باالعتداء عل إحدى الدول األعضاء ف

كة لكل الدول األخرى يجب  ي هذا النظام.، وان القوات المشي 
 
سيكون عليها مواجهة كل الدول األعضاء ف

ن ت
َ
كير  عل منافع ما بعد المواجهة العسكريةأ

 .واجه هذا االعتداء وتدحره. دون الي 
  رسعة التحرك الدولي : 

ي إطار نظام األمن الجماعي 
 
ويقصد بذلك وجوب يجب أن تتسم الضمانات الجماعية لألمن ف

ي عن
ورة أن تنطلق وتتمدد آلية األمن الجماعي بشكل تلقان   .د الحاجة إليهابالتلقائية واإلطالق، بمعت  ض 

                                                           
وت محمد طه بدوي، مدخل إل علم العالقات الدولي 12  .28ص  ،1971ة، الدار المرصية للنشر والطباعة، بير
 
، مطبوعات تهامة،  13 ي ، العالقات الدولية، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيت 

 .143الرياض ،ص  1984جوزيف فرانكلير 
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وقراطية التنفيذ بالشكل الذي يخدم استقرار األمر الواقع  ي بير
 
فهي استجابة رسيعة بعيدة عن االنغماس ف

 لصالح المعتدي
 وحقوق اإلنسان ،  : انسجام التحالفات الدولية مع مبادئ األمن الجماعي

ي إطار فوق مبادئ األمن 
 
ف بوجود أصدقاء أو خصوم ف ورة النظام ال يعي  ف برص  . بل يعي  الجماعي

، يختلف عن نظام الدفاع  حماية األمن العام لجميع الشعوب، وعل هذا األساس فإن نظام األمن الجماعي
ي تعت  فقط بالدفاع عن 

( الناتو، الت  ك الذي تتبناه بعض المنظمات مثل )حلف شمال األطلسي المشي 
، لكنها ال تقوم ي مواجهة األعداء الخارجيير 

 
 .أبدا بعمل ضد أحد أعضائها أعضائه ف

 ي تعدد تعاريف العدوان
 
 : غلق أبواب االجتهادات واالختالفات ف

ف به الجميع، بحيث يمكن بموجب هذا  يجب أن يكون هناك تعريف واحد محدد للعدوان يعي 
ي االتفاق عل تحديد الع

دوان التعريف تحديد األعمال العدائية فور حدوثها. الن االتفاق عل التعريف يعت 
ار وكيفية معالجة أثارها  .والجهة المعتدية، وحجم األض 

 ام بأن يكون النظام دائم وعام  : االلتر 
ام بقواعد ومبادئ األمن الجماعي من قبل الدول، والمنظمات الدولية  ثبات واستمرار االلي  

ي صد العدوان 
 
واستقرار األمن الحكومية وغير الحكومية يرتب بروز مؤسسات أمنية دولية فاعلة ومؤثرة ف

ي النظام الدولي 
 
 لتغيير موازين القوى ف

ً
، وتمنع تغيير هذه القواعد وهذه المبادئ طبقا  . 14 واسلم الدوليير 

  :تطبيق نظام األمن الجماعي  
 إطار المنظومة القانونية الدولية: 
 مرحلة عصبة األمم : 

مها الدول،  ي تي 
ي تصدرها المنظمات وهي منظومة تستند عل المعاهدات، والقرارات الت 

وتلك الت 
ي العالقات الدولية من خالل تجربة عصبة  األممية. 

 
وقد جاءت أول تطبيقات فكرة األمن الجماعي ف

ي تصوره لعالم يسوده 
 
ي استند إليها الرئيس األمريكي وودرو ويلسون ف

األمم، فقد كانت هي الفكرة الت 
تمتلك قانون دولي متفق عليه ينظم حفظ األمن  السالم، وتنتظم عالقاته من خالل عصبة األمم بعد أن

ي ظل عصبة األمم، والنقد الذي وجه لهذه المنظومة 
 
والسلم الدوليير  ويمنع العدوان بير  الدول. وف

 ، ي ذلك الحير 
 
تيبات المتعلقة باألمن الجماعي متماشية مع طبيعة النظام الدولي ف وقتذاك أنها جلبت الي 

ي إ
 
عة ف ي كانت الحرب مشر

ي والت 
 
ي انعكست ف

طارها باعتبارها طريقة عملية إلدارة السلطة العالمية، والت 
ي عهد العصبة عل تحريم الحرب بشكل قطعي 

 
إدارة العالقات الدولية عل الرغم من عدم وجود نص ف

 .وإنما اكتق  بوضع بعض القيود لتضييق نطاقها
 حلة منظمة األمم المتحدةمر : 

الدولية لتطبيق نظام األمن الجماعي بعد نهاية الحرب العالمية هي تعبير عن منظومة القوانير  
ي أعقاب الحرب العالمية 

 
ي إطار منظومة األمم المتحدة ف

 
الثانية، فقد تمت صياغة نظام األمن الجماعي ف

الثانية وما شهدته هذه المرحلة من تفاؤل بطبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه المنظمة الدولية. 
د حاول ميثاق األمم المتحدة أن يضع تحت ترصف مجلس األمن الدولي بصفته الجهاز ومن ثم فق

كة لنظام األمن الجماعي الوسائل واإلمكانيات واألطر المؤسسية الكفيلة بإدارة  المسئول عن اإلدارة المشي 
ما تضمنه وكان من أهم  .العمليات العسكرية الميدانية عل نحو يكفل تحقيقها للنتائج المرجوة منها

ي هذا اإلطار ما نصت عليه المادة 
 
يضعوا تحت ترصف “من تعهد جميع الدول األعضاء بأن  43الميثاق ف

مجلس األمن بناء عل طلبه وطبقا التفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات 
ورية لحفظ السلم واألمن الدولي ومن ذلك حق المرور

كما أوكل الميثاق مهمة بحث   ،”والتسهيالت الرص 
ي تقدم إل 

تيبات المتعلقة بعدد هذه القوات وأنواعها وأماكنها ونوع المساعدات والتسهيالت الت  الي 
؛ ” لجنة أركان الحرب“ ي مجلس األمن الدولي

 
ي تتكون من رؤساء أركان حرب الدول دائمة العضوية ف

الت 

                                                           
ي الحقوقية،  14  78، ص 2006محمد المجذوب، التنظيم الدولي والمنظمات العالمية واإلقليمية، منشورات الحلت 
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اف م ي لهذه أي أن هذه اللجنة أضحت هي المسئولة تحت إرسر اتيخ  جلس األمن عن التوجيه االسي 
 .القوات

ي 
بعبارة أخرى، حاول واضعو ميثاق األمم المتحدة عند صياغته تجنب العديد من المثالب الت 

، ومن ثم نص  ي تجربة عصبة األمم السيما فيما يتعلق بفكرة األمن الجماعي
 
صدعت التنظيم الدولي ف

ي ميثاق األمم المتحدة عل امتناع جميع أع
 
ضاء المنظمة عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة ف
عالقاتهم الدولية، كذلك أناط الميثاق بمجلس األمن الدولي مهمة تولي تبعات اختالل األمن والسلم 
ورة إلعادة  ي تجير  له استخدام القوة عند الرص 

الدوليير  وذلك وفقا ألحكام الفصل السابع من الميثاق والت 
 .وليير  إل نصابهماالسلم واألمن الد
 التدابت  واإلجراءات : 

 :العمل عل منع الحروب -أ
وذلك من خالل مجموعة من اآلليات االقتصادية، والسياسية، والتفاوضية، والتحكيمية من قبيل 
حل المنازعات بالوسائل السلمية، مع العمل عل وضع الضمان المتبادل، مثل تخفيض التسليح، تفعيل 

ام بالمعاه  . دات الدوليةااللي  
 :إجراءات مواجهة العدوان -ب

ي الجزاء االقتصادي، الجزاء 
 
ي أقرها عهد العصبة، وميثاق األمم المتحدة ف

وتتضمن اإلجراءات الت 
 15والردع العسكري، إل جانب الطرد من العضوية. 

ي تحقيق األمن الجماعي وهو ما يرجع إل مجموعة من األسباب 
 
نالحظ أن نظام عصبة األمم فشل ف

أهمها أن العصبة كانت تعتمد بشكل أساسي عل إجماع الدول األعضاء للموافقة عل قراراتها وتوصياتها 
رات السياسية بير  الهادفة إل تحقيق األمن الجماعي وهو ما لم يمكن تحقيقه بسبب المتنافرات والتوت

ي ظل سيطرة 
 
الدول األعضاء، فضال عن نظام العصبة ذاته والذي عان  مجموعة من المثالب السيما ف

ي 
 
ي إال ف

عة األوروبية عل عضوية العصبة وغياب القوى العظم عنها )إذ لم ينضم االتحاد السوفيت  الي  
ي حير  لم تنضم الواليات المتحدة عل اإلطالق(، و 1934عام 

 
فتح الباب أمام االنسحاب من عضوية ، ف

ا من روح التنظيم الدولي وقيامه عل أساس وجود الجماعة وتكاتفها، إل  العصبة األمر الذي أضعف كثير
 .16جانب افتقار العصبة إل قوة عسكرية خاصة بها

ت حقبة األمم المتحدة عن حقبة عصبة األمم ي مت  
 أهم التدابت  العملية التر
ي دعامتير   يوجد تبدل جوهري

 
ي أقرتها وعملت بها منظمة األمم المتحدة، وتتمثل ف

ي التدابير الت 
 
ف

، هما  :رئيستير 
 ي العالقات الدولية أو التهديد بها

 
 :حظر استخدام القوة ف

ي تشكل تهديدا لألمن والسلم الدوليير  فهناك ما 
وعل الرغم من عدم االتفاق عل مفهوم القوة الت 

صود بذلك هو القوة المسلحة عل الرغم من وجود بعض االتجاهات الفقهية يشبه االتفاق عل أن المق
ي تؤكد أن ذلك يشمل كذلك مختلف أشكال القش والضغط السياسي واالقتصادي

ي  .الت 
 
وتجدر اإلشارة ف
ي العالقات الدولية وهي 

 
هذا السياق أيضا أن الميثاق حدد بعض االستثناءات أباح فيها استخدام القوة ف

 .الدفاع عن النفس وتطبيق تدابير األمن الجماعي وفقا لنصوص الفصل السابع من الميثاقحاالت 
  وجود استجابة رسيعة من قبل مجلس األمن الدولي 

                                                           
، ومحمد السيد سليم، جامعة الملك سعود،  15 ي

لويدجينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفت 
اتيجية، بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد  1989الريـاض، ي اإلسي 

 
 .89، ص 1988وكذلك: كاظم هاشم نعمة، الوجير  ف

ي  16
 
ي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة ف

، منشورات  جيمس دورنر العالقات الدولية، ترجمة وليد عبد الخي
 .133 -125، ص 1995كاظمة، الكويت 
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ي اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة 
 
إذ يتمتع مجلس األمن الدولي باعتباره الجهاز التنفيذي بالحق ف

ي األمم المتحدة قبول قرارات المجلس لحفظ لسلم واألمن الدوليير  ويجب عل ال
 
دول األعضاء ف

 .وتنفيذها كما أن عليها االمتناع عن تقديم المساعدة ألية دول يقوم المجلس باتخاذ تدابير ضدها
 : فشل التطبيق العملي الواقعي لهذين الدعامتي   

ي تالسر التبدل بير  حقبة عصبة األمم، وحقبة منظمة األمم المتحدة، وتساوت تقريب
 
 الحقبتير  ف

ً
ا

ي تطبيق نظام األمن الجماعي بعد استقر النظام الدولي إل نظام 
 
مسألة شلل فاعلية المنظمة الدولية ف

ي الحرب 
 
ي القطب، أنتج الحرب الباردة، وما شهدته هذه الحرب من تحول الحلفاء المنترصين ف

ثنان 
ي العالمية الثانية إل متنافسير  بعد عقد من الزمن أدت إل منع 

 
األمم المتحدة عن الوصول لهدفها ف
ي الحرب   قطت 

، خاصة مع تحول مجلس األمن الدولي إل إحدى أدوات الرصاع بير  تحقيق األمن الجماعي
ي شهدها المجتمع الدولي بسبب إرساف أعضائه 

اعات العديدة الت  ي الي  
 
الباردة وعجزه عن الترصف ف

ي استخدام حق النقض 
 
ي مرحلة الحرب  ، ومن ثم”الفيتو“الدائمير  ف

 
فقد كان إعمال نظام األمن الجماعي ف

ي ظل حالة 
 
ي فرضت العديد من القيود وحددت من فرص تفعيل هذا النظام ف

الباردة رهنا بمعطياتها الت 
. إذ تعقدت مهمة  ي ذلك الحير 

 
ي سيطرت عل أجواء العالقات الدولية ف

لجنة أركان “االستقطاب الت 
موضع التطبيق، بل إن اللجنة  43اء من االتفاق عل كيفية وضع المادة فلم تتمكن الدول األعض” الحرب

ي األمم  .ذاتها تجمدت تماما وأضحت دون دور أو وظيفة تمارسها
 
وعليه، فقد نظام األمن الجماعي ف

ي تكفل له مواجهة العدوان عل أسس وقواعد 
المتحدة أحد أركانه الرئيسية بعد أن حرم من األداة الت 

ي ثابتة ومؤس
 
 :سية. ويمكننا أن نوجز ذلك ف

ي المرجعيات القانونية الدولية-1
 
 .غياب الوضوح ف

ي  -2
 
ي مجال األمن الجماعي بإرادة الدول األعضاء الدائمير  ف

 
ارتهان فعالية دور األمم المتحدة ف

 .مجلس األمن الدولي 
( لنظام األمن الجماعي  ي

ى اختارت الخروج عل اإلطار المعياري )القانون  كما يالحظ أن الدول الكي 
ي عام 

 
ي بعض المناسبات، مثل ما حدث إبان أزمة الصواريــــخ الكوبية ف

 
، والحرب 1968، وربيع براغ 1962ف

، ورغم ذلك فإن 1988-1980اإليرانية  –، والحرب العراقية 1971، وحرب 1965الباكستانية  –الهندية 
ير أفعالها من خالل إحدى الطرق التالية  -:هذه الدول كانت تسع إل تي 

ي لمؤسسة األمن الجماعي  1-
ي سياق اإلطار القانون 

 
ي ف

 .تأكيد أن أفعالها تأن 
ي تم إتيانها من قبل هذه الدولة 2-

ي بحيث يشمل األفعال الت 
 .توسيع نطاق تفسير اإلطار القانون 

ي يفش أفعالهاادعاء و  3-
 .جود أساس قانون 

اف بكل أمانة أن فعلها يعد حالة استثنائية وال تعد سابقة  4- ي بعض األحيان إل االعي 
 
أو قد تلجأ ف

ي المستقبل
 
 .يمكن االتكال عليها ف

ي أثارت جدال عميقا السيما من الناحية القانونية  5-
اللجوء إل المحاكمات الجنائية الدولية، والت 

ي 
 
ي تحقيق السالم  خاصة ف

 
، وعند مناقشة ما إذا كانت هذه المحاكمات يمكنها اإلسهام ف انتقائية المتهمير 

 .العالمي وما إذا كان مجلس األمن الدولي يملك صالحية إنشائها
ويرى البعض أن عجز األمم المتحدة عن تطبيق نظام األمن الجماعي كان السبب وراء ابتكار نظام 

وقصد بذلك التدابير ”. عمليات حفظ السالم“والرصاعات المسلحة أطلق عليه جديد لمواجهة األزمات 
اعات السياسية الحادة، وكان من أبرز صورها:  ي محاولة تهدئة الرصاعات والي  

 
ي اتخذتها األمم المتحدة ف

الت 
 قوات حفظ السالم، والمراقبون الدوليون العسكريون، ومهمات المساعي الحميدة، باإلضافة إل ممثلي 

ي كل نزاع عل حدة
 
 .األمير  العام ف

، ومبادئ األمن الجماعي  ي
 
 :مبادئ األمن اإلنساب

ي 
 
ي تبدل نوعي مهم ف

، واألمن اإلنسان  ي
ي منظومة القانون اإلنسان 

 
ويمكن اعتبار التطور الحاصل ف

ي هيكل النظام الدولي 
 
، قد شهدت السياسة الدولية تطورا جديدا مع التغير ف تطور مبادئ األمن الجماعي
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ألساسي لتهديد السلم بانتهاء نظام الحرب الباردة، فلم تعد الحروب التقليدية بير  الدول هي المصدر ا
ة مثل الحروب األهلية  ، بل ظهرت مجموعات جديدة من المشكالت واألزمات الدولية الخطير الدولي
ة أعمال إبادة جماعية، كما  ي أحيان كثير

 
ي قد تتضمن ف

ي ترتكز عل أسس عرقية ولغوية ودينية والت 
الت 

ي التسعينيات،
 
ي حروب البلقان ورواندا وبوروندي ف

 
ي رتبت اتساع ظاهرة والحر  حدث ف

وب األهلية الت 
ة  ي سورية والعراق وشمال إفريقيا بعد تمدد اإلرهاب فيها للفي 

 
، كما إن انسحاب 2014-2011اإلرهاب ف

ي 
 
( من سباق الرصاع عل النفوذ ف ي

القوتير  العظمتير  )الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيت 
ي 
 
 بعض هذه المناطق بعد أن ترك ساحتها لرصاعات القوى مناطق عديدة أدى إل زعزعة االستقرار ف

ق األوسط الذي كان ومازال يفتقد  ي الشر
 
ي ضاع القوى اإلقليمية ف

 
المحلية واإلقليمية، كما هو الحال ف

ي الجماعي 
 . لنظام إقليمي مستقر يقدم الدعم للنظام األمت 

ي الوقت الحاض  مج
 
موعة من التهديدات تتجاوز يمكن القول أن نظام األمن الجماعي يواجه ف

 : حدود المعت  التقليدي للعدوان الذي تمارسه الدول وهي 
اع بير  الدول، انتشار أسلحة الدمار الشاملة، الرصاع  -1  

تهديدات ضمن إطار األمن التقليدي، الي 
 
ً
 ودوليا

ً
 . عل النفوذ والهيمنة إقليميا

، انتهاكات حقوق  -2 ي
اإلنسان، كفاح الشعوب واألقليات من تهديدات ضمن إطار األمن اإلنسان 

 . اجل حق تقرير المصير 
ي بسبب ارتفاع خطير  3- 

، بعد ان تصدع نظام األمن الكون  ي
تهديدات ضمن إطار األمن البيت 

ي ،ارتفاع معدالت درجات 
لمعدالت: االحتباس الحراري، التلوث والسموم، ثقب األوزون، االنفجار السكان 

 . الحرارة
اعات العرقية والطائفية، الفقر، وانتهاكات حقوق اإلنسان، الجرائم االجتماعية، تداعيات الرص  4-

عية عية وغير الشر  . والجرائم المنظمة، الهجرات الشر
ي  5-

 
تهديدات تداعيات الدول الفاشلة، االستقطاب اإلقليمي والدولي عل المكاسب والمنافع ف

 . الدول الضعيفة ال سيما الغنية منها
ي  تهديدات 6-

 
الرصاعات للقوى العظم عل اإلشاعات الدولية ال سيما بعد ذوبان الثلوج ف

ة والثمينة فيهما  وات الطبيعية الكبير
 المتجمدين الشمالي والجنوب وانكشاف الير

وقد ترتب ،المحيطير 
عل ذلك الحاجة إل بلورة مفهوم جديد أوسع نطاقا من مفهوم األمن الجماعي يجمع بير  ضمان وحماية 

عية فتتحول ضد أمن ا ة تفقد الدولة الشر ي أحيان كثير
 
ي مع ضمان وحماية األمن الدولي ألنه ف

ألمن اإلنسان 
 17. مواطنيها

 اإلرهاب الدولي ونظام األمن الجماعي الدولي  ثالثا: 
إن الدافع وراء ربط اإلرهاب بنظام األمن الجماعي هو دافع لتقديم رؤية مستقبلية منطلقة من 

ت واقعية موضوعية شكلت تهديدات تداخلت فيها األبعاد المحلية مع األبعاد اإلقليمية تداعيات معطيا
ة  ي القضاء بشكل كامل عل اإلرهاب بجميع 2017-2002والدولية لفي 

 
، وعجز وفشل المجتمع الدولي ف

 .أنواعه
ي 
 
ي خرجت عن التوقعات والتصورات وعن أحجام وأنواع المآسي ف

، والمآسي الت  ر الكبير الرص 
الحربير  العالمير  السابقير  جراء الجرائم اإلرهابية تستدعي الرجوع وبشعة إل تطبيق نظام امن جماعي 

ي وفق ما جاء بمقاصد ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات الجماعية والثنائية الدولية 
 
لمحاربة اإلرهاب ف

 17بتاريــــخ  51/210المشكلة بموجب القرار ) 1966منذ رعاية اللجنة السداسية لألمم المتحدة لسنة 
 بجميع قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ولقرارات مجلس األمن، أو جهود  1966ديسمي  

ً
( مرورا

ي تضم2001الهيئة الدولية لمكافحة اإلرهاب المشكلة عام 
ي  ، والت 

جميع أعضاء مجلس األمن، والت 

                                                           
ي المفاهيم، جامعة أسيوط، قسم العلوم  17

 
ي ومنظومة حقوق اإلنسان، دراسة ف

محمد احمد العدوي، األمن اإلنسان 
 . 36السياسية واإلدارة، ص 
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ي استصدار العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ولمجلس األمن
 
ي قدمت  ساهمت ف

، والت 
اتيجية تكاد تكون شاملة وقادرة عل أن تكون أساس علمي وعملي لنظام امن جماعي  وبالرغم من  إسي 

اتيجية الرئيس األمريكي األسبق جورج قيام تحالفات دولية واسعة تحت قيادة الواليات الم ي إسي 
 
تحدة ف

  2014، والرئيس األمريكي السابق باراك اوباما 2002بوش االبن سنة 
ً
ولغاية اليوم، لكنها لم تجدي نفعا
لغياب مفهوم محدد متفق عليه لإلرهاب، ولغايات، وآليات، وقواعد، ومؤسسات نظام امن جماعي 

 عل هيكلية واضحة المعالم والمهام، فلو كان هناك نظام دولي فاعل بسبب عدم استقرار النظام الدولي 
ي نشاط دولي لإلرهاب لغاية اليوم

 .عل وفق مقاصد عصبة األمم، ومقاصد ميثاق األمم المتحدة لما بق 
 -: مواجهة اإلرهاب

 المنظومة القانونية دولية: 
 أعدها  12ل نحو ع 1999و 1963صادقت الجمعية العمومية لألمم المتحدة ما بير  

ً
 قانونيا

ً
صكا

ل هذه القواعد القانونية الدولية، باإلضافة إل 
ّ
المجتمع الدولي لمكافحة األعمال اإلرهابية. وتشك

 
ّ
وتوكوالت ذات الصلة، والمصادقة عل النظام الدولي لمكافحة اإلرهاب الذي يعد المصادقة عل الي 

 للتعاون الدولي ضد اإلرهاب
ً
 أساسا

ً
ي مواجهة اإلرهاب، مع وتعد ا)]18[ .(إطارا

 
لقوانير  المحلية للدول ف

ي المواد 
 
 لما جاء ف

ً
ي المنظمات اإلقليمية طبقا

 
، من ميثاق األمم 53،54،55القوانير  والمعاهدات ف

ي مواجهة اإلرهاب، إضافة إل أن جميع الدول األعضاء الموقعة عل 
 
المتحدة مكملة للمنظومة القانية ف

اتيجية الدولية لمكافح  بإدانة اإلرهاب، والعمل عل مواجهته8/9/2006 ة اإلرهاب بتاريــــخ اإلسي 
ً
 تعهدا

 .18 
ي  2001لعام  1373وهنا البد من اإلشارة إل أن القرار مجلس األمن المرقم 

 
الذي أتخذ باإلجماع ف

ه الباحثون أساس هذه المنظومة2001أيلول/سبتمي   28 لتدعيم  2005لعام  1624وجاء القرار ]1[.اعتي 
ي الهيئة الدولية لمكافحة اإلرهاب، وقد أعدت المديرية هذا 

 
القرار عي  تدعيم عمل المديرية التنفيذية ف

اتيجية األمم المتحدة لعام  لمحاربة اإلرهاب، مستندة عل التقريرين المرقمير   2006التنفيذية، إسي 
737/2006/s 2/2008و/s ( ي  1438والقرار ، وتوالت القرارات، ومن أهمها

 
حول إدانة اإلرهاب 2002ف

ي بالي ،والقرار 
 
ي 1440ف

 
ي موسكو، والقرار  2002ف

 
ي 1450حول إدانة خطف الرهائن ف

 
حول إدانة  2002ف

ي كينيا، والقرار
 
ي 1456اإلرهاب ف

 
ي كولمبيا، والقرار  2003ف

 
ي  1516إدانة اإلرهاب ف

 
حول إدانة اإلرهاب ف

ي  1530إسطنبول، والقرار 
 
ي  2004ف

 
ي  1535 مدريد، والقرار حول إدانة اإلرهاب ف

 
حول األخطار  2004ف

، القرار  ي تهدد السلم واألمن الدوليير 
ي  1566الت 

 
حول تأسيس اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة  2004ف

ي  1611اإلرهاب، القرلر
 
ي لندن، والقرار 2005ف

 
ي  1618حول إدانة اإلرهاب ع

 
حول إدانة  2005ف

ي العراق، والقرار 
 
 . إدانة التحريض عل اإلرهاب بدوافع التعصب حول 1624اإلرهاب ف

ي  1631و القرار 
 
حول تعاون مجلس األمن مع المنظمات اإلقليمية لمواجهة التحديات  2005ف

، ثم القرارات  ي  1787الجديدة لألمن والسلم الدوليير 
 
ي  1805والقرار  2007ف

 
ي  1963والقرار  2008ف

 
ف

نة مكافحة اإلرهاب الدولي التابعة لألمم المتحدة ،وجاءت حول التمديد لإلدارة التنفيذية للج 2010
ق األوسط وإقامة  ي الشر

 
قرارات مجلس األمن لتنظيم الجهد الدولي لمحاربة اإلرهاب بعد توسعه الكبير ف

ي العراق والشام متمثلة بأهم قرارين هما: رقم 
 
ي  2170دولة اإلرهاب ف

 
 2178، والقرار 15/8/2014ف

ي 
 
ق األوسط،  25/9/2014 والمتخذ باإلجماع ف الذي يركز عل العمل الجاد لوقف تدفق المقاتلير  إل الشر

ي 
 
ودعا إل نزع أسلحة جميع المقاتلير  اإلرهابيير  األجانب ووقف جميع األعمال اإلرهابية أو المشاركة ف

ي  2199استصدر مجلس األمن قراره  2015فمع إطاللة عام   .19 الرصاع المسلح
 
حول  12/2/2015ف

 .  تفعيل إجراءات منع وصول الدعم المالي والمادي لإلرهابيير  
 : منظومة التدابت  ،تحديد المهام-2

                                                           
  :http://www.un.org/ar/sc/ctc/للمزيد ينظر  18
  :http://www.unodc.org/tldb/en/2005الرابط ينظر  19

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%8C-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7/#_ftn18
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اتيجية األمم  وعند تحليل اثر جميع هذه القرارات واالتفاقيات الدولية عل تحديد مهام إسي 
اتيجيات الدول، سواء كانت  ي جميع التدابير العلمية السي 

 
ي انعكست ف

بشكل فردي، أو من المتحدة، والت 
اتيجية الواليات المتحدة التحالفية لعامي 

ي إسي 
 
، نجد 2014و 2002خالل تحالف دولي كما هو الحال ف

 -: أن الجميع قد رتب المهام
 .العمل عل تجريم تمويل اإلرهاب -1
ي أعمال اإلرهاب -2

 
 .لقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال ألشخاص يشاركون ف

 .إلرهابية من الحصول عل أي شكل من أشكال الدعم المالي منع الجماعات ا -3
 .عدم توفير المالذ األمن، أو الدعم أو المساندة لإلرهابيير   -4
ي العالم -5

 
 .تبادل المعلومات بير  المنظمة وحكومات الدول حول جميع النشاطات اإلرهابية ف

ي التحقيق عن األفعال  -6
 
اإلرهابية قبل وبعد وقوعها، تعاون المنظمة مع الحكومات الدول ف

كير  فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة
 .واعتقال المشي 

ي القوانير  المحلية وتقديم مخالفيها  -7
 
تجريم مساعدة اإلرهابيير  مساعدة فعلية أو سلبية ف

 للعدالة . 
  :”منع اإلرهاب” التدابت  مكافحة، وقائية 

ي مواجهة اإلرهاب، شق الوقاية، وإجراءات ميدانية لتحقيق الشق ال” أفعال ” هي إجراءات 
 
مهم ف

ي نصوص القرارات األممية هي 
 
 :الوقاية كما وردت ف

ها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو  -1 االمتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسير
ي إقامة التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم است

 
ي كل منا ف

خدام أراض 
منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد 

 . مواطنيها
ي قد تكون ذات صلة  -2

ي مكافحة الجرائم الت 
 
تعزيز التنسيق والتعاون فيما بير  الدول ف

وع باإلرهاب،ومن بينها الجرائم المنظمة ،وجرائم االتجا ر بالمخدرات بجميع جوانبه، واالتجار غير المشر
ي يمكن أن 

ها من المواد الت  باألسلحة، وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية وغير
 .تكون فتاكة
ي  -3

 
اتخاذ التدابير المناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعا ف

بية، وبعد منح اللجوء، بغرض كفالة عدم استخدام مركز الالح   بما يتعارض مع ما الجهود أنشطة إرها
 .الدولية لمكافحة اإلرهاب

تشجيع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية عل إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة اإلرهاب -4
ي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات الت

 
عاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية، أو تعزيز الموجود منها. وف

 . نشجع لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية، عل تيسير توفير ذلك التعاون
ي تجسدها التوصيات األربعون المتعلقة  5-

تشجيع الدول عل تطبيق المعايير الدولية الشاملة الت 
رهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية بغسل األموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل اإل

ي تطبيقها
 
ي الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إل المساعدة ف

 
 .باإلجراءات المالية، مع التسليم ف

دعوة منظومة األمم المتحدة إل القيام، جنبا إل جنب مع الدول األعضاء، بإنشاء قاعدة بيانات  6-
واد البيولوجية، وكفالة تكاملها مع قاعدة بيانات الجرائم شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالم

 . المستخدمة فيها مواد بيولوجية
ي  -7

 
ي إشباع الحاجات األساسية للفرد ف

 
ي الدولي ف

ي القانون اإلنسان 
 
ام الواجب للمعايير ف إبالء االحي 

، وضمان حقوق المرأة والطف  .لالعيش الكريم، والتعليم، والسكن، والضمان االجتماعي
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ي إل تقديم الدعم  -8
ي تفض 

ونية الت  العمل إل جانب األمم المتحدة، لمكافحة الجرائم االلكي 
ي العالم ال سيما بعد أن استطاعت المنظمات اإلرهابية توظيف هذه األداة بشكل بالغ 

 
للجرائم اإلرهابية ف

 . الخطورة عل سلم وامن المجتمعات
قبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك تكثيف الجهود الوطنية والتعاون مرا -9

 .اإلرهابيير  
ي العام 10-

 
يعات إدارية تدعم إجراءات مكافحة اإلرهاب ف  . اتخاذ تدابير الستصدار تشر

ي  11-  ي مجال التخطيط للتصدي ألي هجوم إرهان 
 
دعوة األمم المتحدة إل تحسير  التنسيق ف

 . الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعيةة أو تستخدم فيه األسلحة أو المواد النووي
ي حالة  12-

 
ي وضع مبادئ توجيهية جديدة أكير ضامة للتعاون والمساعدة ف وقوع هجوم إرهان 

ي مضامير  حماية المدنيير  
 
 .تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل. ال سيما ف

لمعرضة للخطر بشكل مضاعفة جميع الجهود الرامية إل تحسير  أمن وحماية األهداف ا 13-
 .خاص مثل البنية التحتية واألماكن العامة. والتعاون إلعادة إعمارها

ي بالمخدرات  14-
تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعت 

طة  والجريمة تماما  الجنائية عل تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها عل االمتثالوالمنظمة الدولية للشر
امات الدولية المتصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل   اإلرهاب؛للمعايير وااللي  

تشجيع منظمة الصحة العالمية عل زيادة ما تقدمه من مساعدة تقنية إلعانة الدول عل - 15
 .العامة لديها لمنع الهجمات البيولوجية من جانب اإلرهابيير  واالستعداد لهاتحسير  نظم للصحة 

ي الدولي - 16
ان المدن  تشجيع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الطير

ي مجاالت أمن النقل، وتقديم المساعدة، عل تعزيز تعاونها 
 
وعملها مع الدول لتحديد أي أوجه نقص ف

 .بناء عل طلبها، من أجل معالجتها
 : الخاتمة

وانتهاكات حقوق األقليات، والشعوب واألمم إن قضية انتهاكات حقوق اإلنسان، كفرد، 
ي 
الية الت  كمجتمعات، ال يمكن تحليلها وحل إشكاالتها إال من خالل النظرية البنائية المؤسساتية الليي 

، والمفكرين.    يعتمدها بعض المحللير 
ً
ي تواجها الدول حاليا

وان قضية التهديدات والتحديات الت 
 ال يمكن تحليلها واحتواء

ً
ي تعالج  ومستقبال

تهديداتها وتحدياتها إال من خالل النظرية الواقعية الجديدة الت 
 ألحجام وأنواع القوة وتوازناتها بير  الدول. 

ً
، وما بعد ذلك الجمع بير   األمور طبقا وان الجمع بير  النظريتير 

ك فيه جميع األطراف ال ، واألمن الدولي يتطلب جهد فكري، ونظري، وسياسي تشي  ي
دولية، األمن اإلنسان 

ي هذا 
 
، ومن هنا نجد أن مسـألة تعديل مبادئ، ومهام األمن الجماعي يدخل ف والفاعلير  غير الدوليير 

ورية ال يمكن االستغناء عنها ال سيما بعد التطور ،المنظور  فمازال األمن الجماعي بحاجة أمنية دولية ض 
ي 
 
ي يتعرض لها عالم اليوم. ف

، النوعي والكمي للتهديدات والتحديات الت  ي
، واألمن البيت  ي

 قضايا األمن اإلنسان 
ي 
، ومضامير  األمن اإلنسان  ي

، واألمن الغذان  ي
أثبتت  فلقد  واألمن النووي، واألمن االقتصادي، واألمن المان 

ي 
 
ين أن سمة الرصاع ستبق  السمة السائدة ف التجارب خالل العقدين األولير  من القرن الحادي والعشر

اتيجيات التعاون وكحد أدن  تفاعالت العالقات الدولية، وا ام باسي  ن مبادئ األمن الجماعي يتطلب االلي  
اتيجية  اتيجية الرصاع إل إسي  اتيجيات التنافس، وان انتقال الدول ال سينما العظم من أولوية إسي  اسي 

ي المدى المنظور
 
 .التعاون والتنفس أمر ليس بالحير  ف

ي استعراض قوتها إن عدم اكتمال هيكلية النظام الدولي المرتقب
 
، وإمعان الدول العظم ف

ي 
 
ورية ف اتيجية والشاملة سيجعل العالم أمام مخاطر جسيمة بسبب االبتعاد أكير عن حاجته الرص  اإلسي 

واالبتعاد عن بناء ن جماعي يضمن السلم واألمن الدوليير  إل جانب ضمان  بناء نظام امن جماعي جديدة،
  .حماية حقوق اإلنسان
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 : المراجعقائمة 
اتيجية السياسية الدولية، المفاهيم والحقائق األساسية، -1 ي مقلد، اإلسي  إسماعيل صي 

وت   . 1997مؤسسة األبحاث العربية، بير

ي العالقات الدولية، ترجمة وليد -2
 
ي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة ف

جيمس دورنر
، منشورات كاظمة، الكويت   .  1995عبد الخي

اتيجية، بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد  كاظم هاشم-3 ي اإلسي 
 
 . 1988نعمة، الوجير  ف

، ومحمد السيد سليم، -4  ي
لويدجينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفت 

 . 1989جامعة الملك سعود، الريـاض، 
وت -5  محمد طه بدوي، مدخل إل علم العالقات الدولية، الدار المرصية للنشر والطباعة، بير
1971 . 
، ترجمة: حسن نافعة ،القاهرة: -6  ل، العالقات الدولية المعاضة: حساب ختامي مارسيل مير

 .2005مكتبة األرسة، سلسلة الفكر، الهيئة المرصية العامة للكتاب، 
، ريتشارد هاس، حرب  -7  ة حربير  عل العراق، ترجمة نورما نابلسي ورة وحرب االختيار، سير الرص 

وت  ، بير ي  . 2010دار الكتاب العرن 
كية تجاه التحالف الدولي لمحاربة -8  اتيجية الي  الدولة “محمد عبد القادر خليل، مخاطر اإلسي 

اتيجية، مجلة السياسية”اإلسالمية  الدولية،دون سنة الطبع.  ، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسي 
، دمشق -9  ي  النظرية والواقع  ،دار الفكر العرن 

حمد عزيز شكري، التنظيم الدولي العالمي بير 
2002 . 

وق،  -10 اتيجية، دار الشر عالء أبو عامر، العالقات الدولية، الظاهرة والعلم، الدبلوماسية واإلسي 
 . 2004عمان،  -األردن

ي محمد المجذوب، التنظيم الد-11 ولي والمنظمات العالمية واإلقليمية، منشورات الحلت 
 . 2006الحقوقية، 

وت  -12  محمد طه بدوي، مدخل إل علم العالقات الدولية، الدار المرصية للنشر والطباعة، بير
1971. 
، مطبوعات تهامة،  -13  ي ، العالقات الدولية، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيت 

جوزيف فرانكلير 
 الرياض .  1984
ي -14   محمد المجذوب، التنظيم الدولي والمنظمات العالمية واإلقليمية، منشورات الحلت 

 . 2006الحقوقية، 
، ومحمد السيد سليم،  -15 ي

لويدجينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفت 
اتيجية، 1989جامعة الملك سعود، الريـاض، ي اإلسي 

 
بغداد، كلية  وكذلك: كاظم هاشم نعمة، الوجير  ف

 .1988العلوم السياسية، بغداد 
ي العالقات الدولية، ترجمة وليد -16

 
ي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة ف

جيمس دورنر
، منشورات كاظمة، الكويت   .1995عبد الخي

ي المفاهيم، جامعة  -17
 
ي ومنظومة حقوق اإلنسان، دراسة ف

محمد احمد العدوي، األمن اإلنسان 
 م العلوم السياسية واإلدارة. أسيوط، قس
 /http://www.un.org/ar/sc/ctc :للمزيد ينظر -18
 http://www.unodc.org/tldb/en/2005 :ينظر الرابط-19
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 شروط النشر

 تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية.

 االلتزام بقالب البحث املرفق في اإلعالن، مع االلتزام بالقواعد التالية:

، أو أن يتسم البحث باألصالة والتجديد  §
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

ً
واملوضوعية، وأال يكون البحث نشر سابقا

 يكون مرشح للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.

 من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو بحث. §
ً
 أال يكون البحث مستال

ارف عليها في كتابة يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على األصول العلمية واملنهجية املتع §

 البحوث والدراسات األكاديمية.

فيها من الهوامش واملصادر واملراجع، وأن تكون مطبوعة  اللغوية، بماالتزام الدقة والسالمة  §

 بخط 
ً
 Times New Romanبالنسبة للغة العربية، وخط  14حجم  Simplified Arabicالكترونيا

في  End of Documentوامش بطريقة الكترونية آلية بالنسبة للغات األجنبية، وتكتب اله 12حجم 

 .10نهاية البحث بحجم خط 

أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة  10يرفق البحث أو الدراسة بملخصين ال يزيد كل منهما عن  §

أخرى غير لغة تحرير البحث، باإلضافة إلى املصطلحات األساسية للدراسة، وُيرفقه ببيان سيرته 

 االمانة العلمية يحمل مع اإلعالن الخاص باملؤتمر.الذاتية وتعهد 

 املركز الديمقراطي العربي

 للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية أملانيا/برلين

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 

 اإللكتروني البريد

book@democraticac.de 
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