


(الثاني )الجزء األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  كتاب المؤتمر 

  

 أ
  

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 :الــنــــــــــــــاشـــــــــر
 

 العربي الديمقراطي املركز

 واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات

 برلين/أملانيا
 

Democratic Arabic Center 

Berlin / Germany 
 

 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  األشكال، من شكل بأي نقله أو املعلومات استعادة نطاق في

 أملانيا -برلين العربي الديمقراطي املركز :محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

All rights reserved No part of this book may by reproducted. 

Stored in a retrieval system or transmitted in any from or by any means without 

Prior permission in writing of the published 
 

 العربي الديمقراطي املركز

 برلين/أملانيا واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
 

 اإللكتروني البريد

book@democraticac.de 

mailto:book@democraticac.de


(الثاني )الجزء األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  كتاب المؤتمر 

  

 ب
  

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 :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/ 

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

 :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. 

 .خنشلة الجزائروهيبة قابوش، أستاذ مساعد أ بجامعة  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 

 مدير النشر:

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

 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  توفيق عطاءيتقدم الدكتور 
، 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 ولرئ عان؛ عىل كل التسهيالت المقدمة بي  يسه المتمير  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 

 ا الجزء األول من الكتاب. وهذ

 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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 األمن الجماعي في ظل المستجدات اإلقليمية الراهنة

Sécurité collective à la lumière des évolutions régionales 

actuelles 

 أسود ياسيند.  

 أ أستاذ محاضر 

 موشنتيجامعة عين ت

  

 ملخص: 

نظدد انان دد ناعي دد مفنوددفن القدد انالليةدد  نالمهل ددةنمدد ن   تغددةنالددةن  دد ه  نل    دد نال اةدد نالقصددمن دد ن

المهلفناهناإلخيلنبلية تهنهاهض عهنبطرقنغ  ن شرهعة،نب اسطةنتنال ذنإجراءا نهتماب  ندهل ةن  حمةنتل لن

المهل دددةنبلدددمن غ لدددةننبشدددجلنج ددد مفنضقددد ةن الددد دةنيرددد ه  نال    ددد ،نهلقدددمنبدددرع ناتدددرةنمدددذانالنظددد انودددفنالليةددد  

هن دد نامددد نال ددماب  نالل ي ددةنالقدددان  ددمل نحق ددةنان ددد ناة  ددمةنعددد ن، اعرددرانالل ة ددةنانهلدددأن دد ن شددمةنعصددد ةنان دد 

هجد دناسد   بةنسدر لةن د نة دلن هحق ةنعص ةنان  نحظرناس خماانالق ةنوفنالليةد  نالمهل دةناهنالدغملدمنتغد ن

 نددد نان ددد ناة  دددمةنعدددد ن  لدددفنالدددد اةنفنلقدددذل نالدددمع    طنب ددد    يدددألنان ددد نالدددمهلف،إ ناطناشدددلنال ط  ددد نالل

ال ص لنلقماق نوفنت ق  نان  ناعي  مف،نخ صدةن د نت د لن  يدألنان د نالدمهلفنإلدأنإحدمانادها نالصدرا نبد طن

ةطبددداناعردددرانال ددد  دةنهليددد فنعددد نال صدددرينودددفنالهملاعددد  ناللملدددمةنالقدددان دددقمم نايي  ددد نالدددمهلفنب ددد  نإسدددراين

 .”الال   “وفناس خماانح نالنقضنناعال ئهنالمائ  ط

 
 Abstract: 

        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. 
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 مقدمة.
احتواء تتعاظم التحديات مع تعاظم تحلل الدول من التزاماتها تجاه التعاون، واتجاه التكامل في 

التهديدات اآلنية، والتحديات المستقبلية التي يتعرض لها العالم، إن قضايا التوسع العمودي واألفقي 
لإلرهاب الدولي، وتهديدات وتحديات البيئة السيما في مضامين التلوث، والتصحر، واالحتباس الحراري، 

المتنامية للبشر وللنبات  وثقب األوزون، مع مشاكل نقص الغذاء والماء الصالح إلشباع الحاجات
وللحيوان، ناهيك عن قضايا غياب القدرة في أحكام سباق التسلح، وانتشار أسلحة الدمار الشاملة في 
العالم، كلها ترتب إنتاج أزمات مستمرة، واحدة تتبع األخرى كما هو الحال مع أزمة البرنامج النووي 

في وقت ما زال العالم يجتهد في الحيلولة دون وصول الكوري الذي تبع أزمة البرنامج النووي اإليراني، 
حلقات مهمة في صناعة أسلحة الدمار الشاملة للتنظيمات اإلرهابية في ظل عجز المجتمع الدولي عن 
تحديد الجهة التي ارتكبت الجريمة اإلرهابية في استخدام الغازات السامة، ومنع تكرارها، والتي تسببت 

، مع ارتفاع حجم ونوع االنتهاكات بحقوق األقليات العرقية 2014ريا عام بجريمة إبادة بشرية في سو 
كما ال تزال هناك نزاعات قانونية  ،شار غير مسبوق للجرائم اإلرهابيةوالدينية في العالم، في ظل انت

حدودية في العديد من مناطق العالم بدون حل نهائي، وهنا ال بد اإلشارة إلى خطورة عدم حل القضية 
سطينية، والقضية الكردية، وأثرهما على السلم واألمن الدوليين، كل هذه القضايا يشكل عدم حلها، أو الفل

 .الحد من تداعيات جعل مستقبل في مشهد خطير ال يقل عن االنهيار الكامل له في العقود القادمة
ي في فض النزاعات األمن الجماع لآللياتإن األهمية متأتية من أهمية العودة السريعة : أهمية البحث

ثبت فشل  ي تواجه أو ستواجه العالم بعد انوالصراعات الدولية، وفي مواجهة التهديدات والتحديات الت
الجهود الفردية، أو جهود عدد محدود من الدول والمنظمات الدولية في صناعة السلم واألمن الدوليين 

 . والمحافظة عليهما
الباحثون في األمن الجماعي يالقون صعوبات جمة للوصول إلى نتائج تحليلية مقاربة  :إشكالية البحث

للحقائق، وللمشاهد القابلة للتحقق في المستقبل القريب، وحتى في الدراسات المستقبلية بسبب استمرار 
توائم مع  في إدارة السلطة العالمية في اإلعالن عن نوايا 1إمعان أطراف دولية تحالفية لها دور ومكانة

أهداف ومضامين األمن الجماعي كما وردت في ميثاق األمم المتحدة، بيد أن نواياها غير المعلنة التي 
 .تعبر عن مصالح ذاتية وتحالفية تتقاطع مع أهداف ومضامين الميثاق

جماعي دون وجود استراتيجيات تعاون بين الدول، ال سيما الفاعلة منها  ألمنفرضية البحث: ال وجود 
 .في النظام الدولي
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 :منهجية البحث
طبقا للمنهج الوصفي والتاريخي تم تقديم استعراض وجيز لمقومات األمن الجماعي المتفق على تدوينها :

في ميثاق األمم المتحدة، وبواسطة المنهج التحليل العلمي لسلوك الدول في البيئة الخارجية نقف عند 
تناقضاتها في النوايا غير النوايا المعلنة لها باستعانة بنموذج الجهود الدولية في مواجهة اإلرهاب، و 

المعلنة، ومن خالل منهج الدراسات اإلستشرافية في التنبؤ وصياغة مشاهد قابلة للتحقق في المستقبل 
 . القريب

 نقاط اآلتية :ال ثبات فرضية البحث تم تقسميه إلىبهدف إ :هيكلية البحث
 .فهوم ومقومات نظام األمن الجماعي: مأوال
 .الجماعي مع العالقات الدوليةمن : تفاعل األثانيا
 : اإلرهاب الدولي مضمون مهم الختبار، نظام األمن الجماعي الدولي.ثالثا

 أوال: مفهوم ومقومات نظام األمن الجماعي 
بشكل منتظم دون استثناءات، ودون  القصد من مدلول النظام، هو وجود قواعد ملزمة يتم العمل بها

تحيز، أو انتقائية، والقصد من نظام األمن الجماعي في مفهوم العالقات الدولية هو مجابهة أية محاوالت 
لتغيير الواقع الدولي أو اإلخالل بعالقاته وأوضاعه بطرق غير مشروعة، بواسطة تنفيذ إجراءات وتدابير 

مضادة لمحاوالت التغيير، ولقد برزت فكرة هذا النظام في العالقات دولية موحدة تعمل بشكل جماعي كقوة 
 .الدولية بعد نهاية الحرب العالمية األولى مع نشأة عصبة األمم

وأساس فكرة بناء نظام أـمن جماعي يتمثل في بناء قوة متفوقة على قوة أي دولة منفردة معتدية، 
حاق الضرر باألمن والسلم الدوليين، ففكرة األمن بهدف ردعها، ومنعها من تحقيق أهداف عدوانها، وإل

الجماعي ال يوجد فيها ما يستهدف طرفًا محددًا مسبقًا، وإنما يحمل فكرة مواجهة من سيقوم بالعدوان 
واالعتداء وال يتوقف بالمطالبات السياسية والقانونية واإلعالمية وهو فكرة وضع حد لمحاوالت بعض الدول 

 .منهج مفضل في تنظيم العالقات الدوليةلجعل استخدام القوة ك
وفكرة األمن الجماعي ال تنكر وجود تناقض في المصالح واألهداف بين الدول، ولكنه يستنكر 
اللجوء إلى القوة المسلحة في إزالة هذا التناقض، ويحث الدول إلى اللجوء إلى التفاهمات السلمية لفض 

 .رادع قوي ضد من ال يقر هذه الفكرةالمنازعات والصراعات وتناقض المصالح لوجود 
 :من أهم مميزات هذا النظام

 . إنه يشكل رادع إليقاف أو تقليل الحروب اإلقليمية والدولية* 
 . إنه مظلة كبيرة أمنة تحتمي تحتها الدول األضعف* 
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فضي إنه للدول القوية حتى ال تخسر قوتها، وال تتحمل أعباء خسائر بشرية ومادية جراء حروب قد ت* 
 .2ألرباح أنية ولكنها قد تفضي لخسائر كبيرة في المستقبل القريب

 : أهم مبادئ األمن الجماعي
اتفاق دولي فوري عبر المؤسسات التي ينظمها األمن الجماعي لتحديد المعتدي في أي نزاع مسلح،  -1

 .مع وضع خطة إلجراءات قابلة لتتحقق إلزالة أثار العدوان
على مواجهة العدوان، وكأنه واجب ال يمكن التغاضي عنه أو تأجيله بغض النظر عن طبيعة  العمل -2

 .ونوع وحجم عالقات الدولة المعتدية مع الدول األخرى 
إعطاء مكانة المساواة للدولة التي وقع عليها العدوان في التدابير، وعمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم  -3

 . دوان وتمنعه من تحقيق أغراضهلإلجراءات التي تقاوم الع
 .العمل على ضمان امن الدول، وحقوق الشعوب، وحقوق اإلنسان بشكل متوازي ومتساوي  -4
 ..3يتنظيم قوة جاهزة للتدخل السريع لحفظ األمن الجماع -5

وهنا نستذكر أن السبب األول لضعف، وتحلل عصبة األمم قبيل الحرب العالمية الثانية هو غياب 
األمن الجماعي بقوة رادعة، تمنع عدوان الدول فيما بنيها، مما دفع بعض الدول التي حققت تعاظم نظام 

ات شعوب في قوتها الشاملة للتمدد من خالل العدوان العسكري على غيرها آنذاك، والتسلط على مقدر 
الحرب العالمية  ، وبالتالي اتجه العالم إلى حرب عالمية أخرى مدمرة، ومن هنا جاءت نتائج نهايةأخرى 

الثانية لتشير بوضوح إلى الحاجة الماسة لبناء نظام امن جماعي ليمنع حربًا دولية أخرى، ومن واجب هذا 
النظام بناء السالم، وحماية السالم، وحفظ السالم، وان يعمل هذا النظام من خالل هيئة األمم المتحدة 

ا مسؤولية تقرير طبيعة اإلجراءات والتدابير وأنيطت به1945التي حلت محل عصبة األمم المتحدة عام 
، بيد أن تقييم نجاح، أو فشل مجس األمن ألداء 4الدولية الجماعية لمجابهة العدوان بمجلس األمن الدولي

مهمة حفظ األمن والسلم الدوليين قد تأثر بشكل كبير باستحواذ عدد قليل من الدول المنتصرة في الحرب 
راته وأعماله فرتب ذلك انحراف المجلس عن الحيادية، والمساواة في مواجهة وردع العالمية الثانية على قرا

 :عدوان بعض الدول، وظهرت صعوبات أخرى حالت دون قيامه بهذه المهمة والتي تتمثل فيما يلي
 :طبيعة النظام الدولي 

فإن كان النظام الدولي ثنائي القطبية فهذا يعني ارتهان النظام بإرادة قوتين دوليتين كما هو حال 
، وان كان النظام الدولي متعدد األقطاب سيكون عندها عمل نظام 1989-1949األمن الدولي للفترة 

ذه القوى والتي األمن الجماعي يشكل حصيلة توافق القوى الدولية بشكل جماعي أو بشكل جزء مهم من ه
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تحمل قوة التأثير أكثر مما تحمله القوى األخرى التي امتنعت أو عارضت عمل منظومة األمن الجماعي 
، وان كان النظام الدولي أحادي القطب 1945-1918في قضية ما كما هو حال األمن الدولي للفترة 

 - 1990ة العالم ذلك للفتر ميًا، كما شهد مرتبط بأمن هذا القطب عال5سيكون نظام األمن الجماعي
2008. 

 : خضوع النظام الدولي لتوازن القوى الدولية -
القوى الدولية المهيمنة على النظام الدولي، ترتب هيمنة على إدارة السلطة العالمية سواء كانت 
ثنائية أو أحادية أو جماعية، وهذا التوازن يؤدي إلى صعوبة تحديد المعتدي وطرق مواجهته في ظل 

 .6غياب موافقة هذه القوى، أو تلك
 : غياب تعريف محدد للعدوان -

، واختالف المصالح واألهداف السياسية للدول اأيديولوجياتهاختالف المدارس الفكرية، واختالف 
أدى إلى ظهور أكثر من تعريف للعدوان، مع ظهور مضامين عديدة تلحق الضرر البالغ بدولة إذا قامت 

ضامين هي أفعال غير مباشرة وغفل القانون الدولي عن ذكرها لكن أثارها أكثر بها دولة ص وهذه الم
ضررًا من أضرار العدوان العسكري، منها إدارة وتوظيف اإلرهاب الدولي، الحروب االلكترونية، وجرائم 

ي االنترنيت، الحروب االقتصادية ومضاربات السوق العالمية في السلع اإلستراتيجية، جرائم الدولة الت
تشجع الجرائم المنظمة، تشجيع تزوير العمالت وتجارة السوق السوداء،التجسس وابتزاز أصحاب القرار 
والنفوذ في بعض الدول من قبل دول أخرى، وفتح الحدود أمام الهجرات غير الشرعية من دول عديدة 

ما في الدولي ال سي مع غياب االهتمام بترابط األمن اإلنساني، واألمن باتجاه دولة محددة دون غيرها،
وهناك عدوان جديد يتمثل باالعتداءات اإلشعاعات النووية، والقرصنة  .مسائل حقوق وحريات األفراد
كل ذلك أدى إلى عدم توافق المقاييس  .والغزو الفضائي ألغراض التجسس االلكترونية، والتلويث البيئي.

السياسية، ما جعل من الصعب اتفاق الدول حول التي تمارسها الدول لتعريف العدوان لتفاوت المعتقدات 
تعريف ومصدر العدوان تمهيدًا إلدانته وبالتالي مقاومته ومحو آثاره، وهذه اإلشكالية تكررت في تعريف، 

 .وتحديد مفاهيم اإلرهاب الدولي، والمنظمات اإلرهابية
 :اختالف مرجعيات محاكمة دول العدوان -

فلم يعد مجرد استعمال القوات العسكرية، بل هناك أدوات أخرى بسبب تعدد أشكال وصور العدوان، 
عديدة تحمل انتهاكات ضد القانون الدولي، وانتهاكات ضد القانون اإلنساني، وانتهاكات ضد حماية 
وصيانة البيئة، وانتهاكات ضد قوامين السيادة، مع وجود منظمات دولية مثل منظمة األمم المتحدة، 

ومرجعيات  ،إلفريقي، ومنظمة الدول األمريكيةظمة جامعة الدول العربية، واالتحاد اوأخرى إقليمية مثل من
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محلية تدعي المسؤولية األخالقية عن امن وسالمة العالم كما هو الحال في قوانين الواليات المتحدة، أو 
قوانين االتحاد األوربي، وبذلك شكل اختالف مرجعيات المحاكمة، وتنوع أشكال وصور العدوان ال سيما 

، مع ظهور مشاكل عدم 2002عام التي باشرت مهامها  1998بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية عام 
ز الدقيق بين الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان صعوبات بالغة في تطبيق محاكمة عادلة ضد ر الف

 . عدوان دولة أو مجموعة دول ضد دولة، أو مجموعة دول أخرى 
 : غياب التطور والتنظيم الدقيق لوسائل ردع العدوان -

لقديمة إلى أشكال جديدة ال بد من وجود تطوير كمي بعد تطور أشكال العدوان من التقليدية ا
ونوعي إلمكانات وقدرات وسائل األمن الجماعي لتكون قادرة على أحداث الردع عند المعتدي. وهنا تجدر 
اإلشارة إلى ضرورة عمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل متكامل مع المنظمات 

 .والدولية في نظام األمن الجماعيوالمؤسسات المحلية واإلقليمية 
إن ترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان، وإعطاء حقوق األقليات، ودعم المطالبات السلمية 
بحق تقرير المصير لم تكن وليدة تغير نظام دولي من ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطب، ولكنها 

ماع التوسعية لبعض الدول، بيد أن أهمية ضمان قديمة قدم مآسي اإلنسانية من الدكتاتوريات واألط
وحماية حقوق اإلنسان، وحق تقرير الشعوب واألمم، وحقوق األقليات أضحى إهمالها يشكل مدخل 

اجتماعية وثقافية  ألسبابلى اإلطارين اإلقليمي والدولي لنزاعات وصراعات محلية سرعان ما تنتقل إ
حوظ بشؤونها الداخلية من قبل أي دولة لدولة مجاورة وبدون أية واقتصادية وأمنية.إن احتالل، أو تدخل مل

مبررات ودون اكتراث بالقوانين والمواثيق واألخالقيات الدولية يعتبر المحك األول الختبار النظام العالمي 
أ الجديد الذي بدأ تشكيله مع انتهاء الحرب الباردة والذي يقوم أساسًا على نزع فتيل االضطرابات التي تنش

وهذا االحتالل، والتدخل سينتج عنه ال محال  .7دائمًا عن غياب القانون الدولي وإهدار حقوق اإلنسان
وال شك أن بوادر النظام العالمي الجديد  انتهاك لحقوق اإلنسان إضافة لتداعيات العدوان المعروفة دوليًا.

القوة الكافية لحفظ السالم واألمن الذي أثبت حضوره الواقعي لحسم األزمة سيعطي نظام األمن الجماعي 
الدوليين، حيث اتخذت األمم المتحدة ومجلس األمن ألول مرة في التاريخ موقفًا واحدًا حول أزمة الخليج 

 .8دون فرق بين الدولتين العظميين ودون إثارة للخالفات األيديولوجية أو االقتصادية 1991العربي عام 
 عالقات الدولية ثانيا: تفاعل األمن الجماعي مع ال

إنها العالقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة، "ة كمفهوم وفق ما قدمه المفكرون العالقات الدولي
العالقات الدولية  " تخضع لسيطرة دولة واحدة، ويضيفوالتي تحكم واقعة في إطار المجموعة الدولية، ال
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أيدلوجية، وعسكرية، وثقافية، على بمفهومها الواسع هي عالقات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، و 
الحكومية، ومستوى المنظمات ، ومستوى المنظمات الدولية مستوى الدول، ومستوى المجموعات الدولية

عبر الحدود، أو تتطلع نحو هي كل التدفقات التي تتم ”أو كما عرفها مارسيل ميرل  ”9 غير الحكومية
ا أو كم .10ات بين الفاعلين الدوليين وغير الدوليينوهذه التعاريف تؤكد على شمولية العالق” عبورها

كمرادف لمعنى السياسة  هي العالقات بين حكومات دول مستقلة، ويستعمل”عرفتها الموسوعة البريطانية: 
ولعبت القاعدة اإلنسانية الخالدة )ال .  11وهذا التعريف يؤكد على العالقات بين حكومات الدول”الدولية 

جموعة أفراد العيش بشكل منعزل عن بقية األفراد أو الجماعات البشرية األخرى، ال يمكن للفرد، أو أي م
سيما بعد تمكن الجماعات من بناء نظام قانوني سلطوي لهم في إطار الدولة القومية.بسبب الحاجات 

األمن الجماعي ( دورًا مركزيًا مؤثرًا في ذلك الترابط بين عادلة لجميع أفراد وجماعات المجتمالمشتركة والمتب
 .والعالقات الدولية

وإذا اعتمدنا معيار حتمية وجود حاجات متبادلة بين الدول والشعوب تفرض نفسها على تواصل 
وتفاعل وتطور العالقات الدولية، فان العالقات الدولية من ناحية الكم والنوع هي التي ستحدد خصائص 

ئع في المنظور، ومن إثبات ذلك ال بد من العودة إلى الوقانظام األمن الجماعي الحالي، وفي المستقبل 
 ة.نشوء الدولة القومي بةسياقها التاريخي والتي صاح

جاءت الدوافع األولى لوضع قواعد نظام امني اثر وجود حاجات دولية مشتركة للتخلص من أضرار 
وافع والحاجات هي معاهدة ومساوئ الحروب المحلية واإلقليمية والدولية، وكان أول تعبير عن هذه الد

، إذ وضعت هذه المعاهدة القواعد واألسس لتحقيق األمن للدول 1648التي عقدت في عام  ويستفاليا
، ومن ثم اتخذت العالقات الدولية بعدها توجها نحو 12األعضاء في المجتمع الدولي على أساس جماعي

 :قواعد التي وضعتها المعاهدة في هذا السياقالتعاون والمشاركة بداًل من السيطرة واإلخضاع، ومن أهم ال
 .اجتماع الدول للتشاور وحل مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة -1
 .إقرار المساواة بين الدول -2
 .إرساء العالقات بين الدول على أساس ثابت بإقامة سفارات دائمة لديها -3
 .وردع المعتدياعتماد فكرة التوازن الدولي كأساس للحفاظ على السلم  -4
 .إقرار فكرة سيادة الدولة في الداخل وتجاه الدول الخارجية -5
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عقب  1815عام ” فينا“، ومعاهدة 1713عام ” اوتراخت ” وتعاقبت المعاهدات الدولية بعد معاهدة
هزيمة نابليون بونابرت، ومن هذه المعاهدات يمكننا االستنتاج أن أفكار األمن الجماعي قد طرحت بحجم 

ل كانط حول إنشاء فيدرالية دولية يمكنها يروحات الفيلسوف األلماني ايمانو ع حاجة الدول إليه، ولعل طونو 
وهذه األفكار تؤكد على ضرورة المحافظة على الواقع الدولي بقوة  معاقبة الدولة المعتدية دليل على ذلك.

.وتطورت هذه األفكار حول مفهوم  دولية تحالفية رادعة، وعدم تغيير بالقوة من قبل دولة أو مجموعة دول
األمن الجماعي حتى بدايات القرن العشرين، ولعبت مبادئ الرئيس األمريكي ودرو ويلسون دورًا مهمًا في 

 : تعميمه، ومدلوله
العمل الجماعي من أجل المحافظة على السلم واألمن الدوليين من خالل أجهزة تعمل على تحقيق هذا  -

  :خالل ويتحقق ذلك من13، الهدف
 :تحريم استخدام القوة في العالقات بين الدول* 

ويأتي هذا العنصر استنادا إلى القناعة بأن الحد، وتحريم استخدام القوة المسلحة، أو العسكرية، 
سوف يؤدي إلى التقليل من الحروب. ومع القناعة بأن تحريم استخدام القوة العسكرية ال يترتب عليه 

ول باالمتناع عن استخدامها، فإن نظام األمن الجماعي يرى أنه من األفضل أن بالضرورة التزام كل الد
تكون كل الدول األعضاء في نظام ما لألمن الجماعي مسلحة، وذلك حتى تكون قادرة على مواجهة أية 
هجمات محتملة والحفاظ على األمن واالستقرار. وبصفة عامة، يمكن القول أن هناك قبول دولي بأهمية 

استخدام القوة، إال أن كل الدول تقبل كذلك بأن هناك حاالت معينة )تتضمن الدفاع الفردي  تحريم
 .والجماعي عن النفس( تعد استثناءات مقبوال على هذا المبدأ

 :الضمان الجماعي لألمن* 
هو أن تقدم كل الدول األعضاء في هذا النظام المساعدة إلى الدولة أو الدول التي  الضمان

تتعرض للهجوم. وال يفترض أن تدعي أي دولة عضو في النظام الحياد في هذه الحالة، أو تقديم 
نوع المساعدة المباشرة أو غير المباشرة للدولة المعتدية، ويفرض هذا المبدأ وجود رقابة دولية على حجم و 

 . تسليح الدول
 :استخدام القوة كرادع وكعقاب في الوقت ذاته* 

ويقصد بذلك أنه إذا ما تم تطبيق العنصرين السابقين فمن المفترض تحقيق الردع نظريًا على 
األقل، بحيث لن تتجه أي دولة للمخاطرة باالعتداء على إحدى الدول األعضاء في نظام األمن الجماعي، 

، وان القوات المشتركة لكل الدول األخرى كل الدول األعضاء في هذا النظام مواجهةوإال سيكون عليها 
 .يجب َأن تواجه هذا االعتداء وتدحره. دون التركيز على منافع ما بعد المواجهة العسكرية
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 : سرعة التحرك الدولي* 
جماعي ويقصد بذلك وجوب يجب أن تتسم الضمانات الجماعية لألمن في إطار نظام األمن ال

 .بالتلقائية واإلطالق، بمعنى ضرورة أن تنطلق وتتمدد آلية األمن الجماعي بشكل تلقائي عند الحاجة إليها
فهي استجابة سريعة بعيدة عن االنغماس في بيروقراطية التنفيذ بالشكل الذي يخدم استقرار األمر الواقع 

 .لصالح المعتدي
 : الجماعي، وحقوق اإلنسان انسجام التحالفات الدولية مع مبادئ األمن* 

النظام ال يعترف بوجود أصدقاء أو خصوم في إطار فوق مبادئ األمن الجماعي. بل يعترف 
وعلى هذا األساس فإن نظام األمن الجماعي، يختلف عن  ،حماية األمن العام لجميع الشعوب بضرورة

لسي( الناتو، التي تعنى فقط نظام الدفاع المشترك الذي تتبناه بعض المنظمات مثل )حلف شمال األط
 .بالدفاع عن أعضائه في مواجهة األعداء الخارجيين، لكنها ال تقوم أبدا بعمل ضد أحد أعضائها

 : غلق أبواب االجتهادات واالختالفات في تعدد تعاريف العدوان* 
الجميع، بحيث يمكن بموجب هذا  يجب أن يكون هناك تعريف واحد محدد للعدوان يعترف به

التعريف تحديد األعمال العدائية فور حدوثها. الن االتفاق على التعريف يعني االتفاق على تحديد العدوان 
 .والجهة المعتدية، وحجم األضرار وكيفية معالجة أثارها

 : االلتزام بأن يكون النظام دائم وعام* 
ألمن الجماعي من قبل الدول، والمنظمات الدولية الحكومية ثبات واستمرار االلتزام بقواعد ومبادئ ا

سلم الفي صد العدوان واستقرار األمن و  وغير الحكومية يرتب بروز مؤسسات أمنية دولية فاعلة ومؤثرة
 .14الدوليين، وتمنع تغيير هذه القواعد وهذه المبادئ طبقًا لتغيير موازين القوى في النظام الدولي

 :نظام األمن الجماعي تطبيق* 
 :إطار المنظومة القانونية الدولية* 

 : مرحلة عصبة األمم -ا
لك التي تصدرها المنظمات وهي منظومة تستند على المعاهدات، والقرارات التي تبرمها الدول، وت

وقد جاءت أولى تطبيقات فكرة األمن الجماعي في العالقات الدولية من خالل تجربة عصبة  .األممية
األمم، فقد كانت هي الفكرة التي استند إليها الرئيس األمريكي وودرو ويلسون في تصوره لعالم يسوده 

ظ األمن السالم، وتنتظم عالقاته من خالل عصبة األمم بعد أن تمتلك قانون دولي متفق عليه ينظم حف
والسلم الدوليين ويمنع العدوان بين الدول. وفي ظل عصبة األمم، والنقد الذي وجه لهذه المنظومة وقتذاك 
أنها جلبت الترتيبات المتعلقة باألمن الجماعي متماشية مع طبيعة النظام الدولي في ذلك الحين، والتي 
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السلطة العالمية، والتي انعكست في إدارة كانت الحرب مشرعة في إطارها باعتبارها طريقة عملية إلدارة 
العالقات الدولية على الرغم من عدم وجود نص في عهد العصبة على تحريم الحرب بشكل قطعي وإنما 

 .اكتفى بوضع بعض القيود لتضييق نطاقها
 : حلة منظمة األمم المتحدةمر -ب

هي تعبير عن منظومة القوانين الدولية لتطبيق نظام األمن الجماعي بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية، فقد تمت صياغة نظام األمن الجماعي في إطار منظومة األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية 

ه المنظمة الدولية. ومن الثانية وما شهدته هذه المرحلة من تفاؤل بطبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعب
ثم فقد حاول ميثاق األمم المتحدة أن يضع تحت تصرف مجلس األمن الدولي بصفته الجهاز المسئول 
عن اإلدارة المشتركة لنظام األمن الجماعي الوسائل واإلمكانيات واألطر المؤسسية الكفيلة بإدارة العمليات 

وكان من أهم ما تضمنه الميثاق في هذا  .ج المرجوة منهاالعسكرية الميدانية على نحو يكفل تحقيقها للنتائ
يضعوا تحت تصرف مجلس “من تعهد جميع الدول األعضاء بأن  43اإلطار ما نصت عليه المادة 

األمن بناء على طلبه وطبقا التفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات 
، كما أوكل الميثاق مهمة بحث ”ن الدولي ومن ذلك حق المروروالتسهيالت الضرورية لحفظ السلم واألم

لجنة “الترتيبات المتعلقة بعدد هذه القوات وأنواعها وأماكنها ونوع المساعدات والتسهيالت التي تقدم إلى 
التي تتكون من رؤساء أركان حرب الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي؛ أي أن ” أركان الحرب
 .أضحت هي المسئولة تحت إشراف مجلس األمن عن التوجيه االستراتيجي لهذه القواتهذه اللجنة 

بعبارة أخرى، حاول واضعو ميثاق األمم المتحدة عند صياغته تجنب العديد من المثالب التي 
صدعت التنظيم الدولي في تجربة عصبة األمم السيما فيما يتعلق بفكرة األمن الجماعي، ومن ثم نص 

األمم المتحدة على امتناع جميع أعضاء المنظمة عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة في ميثاق 
عالقاتهم الدولية، كذلك أناط الميثاق بمجلس األمن الدولي مهمة تولي تبعات اختالل األمن والسلم 

الضرورة إلعادة  الدوليين وذلك وفقا ألحكام الفصل السابع من الميثاق والتي تجيز له استخدام القوة عند
 .السلم واألمن الدوليين إلى نصابهما

 :التدابير واإلجراءات* 
 :العمل على منع الحروب -أ

من قبيل حل  وذلك من خالل مجموعة من اآلليات االقتصادية، والسياسية، والتفاوضية، والتحكيمية
المنازعات بالوسائل السلمية، مع العمل على وضع الضمان المتبادل، مثل تخفيض التسليح، تفعيل 

 . االلتزام بالمعاهدات الدولية
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 :إجراءات مواجهة العدوان -ب
وتتضمن اإلجراءات التي أقرها عهد العصبة، وميثاق األمم المتحدة في الجزاء االقتصادي، الجزاء 

 .15لعسكري، إلى جانب الطرد من العضويةوالردع ا
نالحظ أن نظام عصبة األمم فشل في تحقيق األمن الجماعي وهو ما يرجع إلى مجموعة من 
األسباب أهمها أن العصبة كانت تعتمد بشكل أساسي على إجماع الدول األعضاء للموافقة على قراراتها 

رات وتوصياتها الهادفة إلى تحقيق األمن الجماعي وهو ما لم يمكن تحقيقه بسبب المتنافرات والتوت
السياسية بين الدول األعضاء، فضال عن نظام العصبة ذاته والذي عانى مجموعة من المثالب السيما في 
ظل سيطرة النزعة األوروبية على عضوية العصبة وغياب القوى العظمى عنها )إذ لم ينضم االتحاد 

فتح الباب أمام ، في حين لم تنضم الواليات المتحدة على اإلطالق(، و 1934السوفيتي إال في عام 
االنسحاب من عضوية العصبة األمر الذي أضعف كثيرا من روح التنظيم الدولي وقيامه على أساس 

 .16وجود الجماعة وتكاتفها، إلى جانب افتقار العصبة إلى قوة عسكرية خاصة بها
 :أهم التدابير العملية التي ميزت حقبة األمم المتحدة عن حقبة عصبة األمم* 

هري في التدابير التي أقرتها وعملت بها منظمة األمم المتحدة، وتتمثل في دعامتين يوجد تبدل جو 
 :رئيستين، هما

 :حظر استخدام القوة في العالقات الدولية أو التهديد بها -
وعلى الرغم من عدم االتفاق على مفهوم القوة التي تشكل تهديدا لألمن والسلم الدوليين فهناك ما 

المقصود بذلك هو القوة المسلحة على الرغم من وجود بعض االتجاهات الفقهية  يشبه االتفاق على أن
وتجدر اإلشارة في  .التي تؤكد أن ذلك يشمل كذلك مختلف أشكال القسر والضغط السياسي واالقتصادي

هذا السياق أيضا أن الميثاق حدد بعض االستثناءات أباح فيها استخدام القوة في العالقات الدولية وهي 
 .االت الدفاع عن النفس وتطبيق تدابير األمن الجماعي وفقا لنصوص الفصل السابع من الميثاقح
 :وجود استجابة سريعة من قبل مجلس األمن الدولي -

إذ يتمتع مجلس األمن الدولي باعتباره الجهاز التنفيذي بالحق في اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة 
ويجب على الدول األعضاء في األمم المتحدة قبول قرارات المجلس وتنفيذها لحفظ لسلم واألمن الدوليين 

 .كما أن عليها االمتناع عن تقديم المساعدة ألية دول يقوم المجلس باتخاذ تدابير ضدها
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 : فشل التطبيق العملي الواقعي لهذين الدعامتين
تالشى التبدل بين حقبة عصبة األمم، وحقبة منظمة األمم المتحدة، وتساوت تقريبًا الحقبتين في 

استقر النظام الدولي إلى نظام أن مسألة شلل فاعلية المنظمة الدولية في تطبيق نظام األمن الجماعي بعد 
منتصرين في الحرب ثنائي القطب، أنتج الحرب الباردة، وما شهدته هذه الحرب من تحول الحلفاء ال

العالمية الثانية إلى متنافسين بعد عقد من الزمن أدت إلى منع األمم المتحدة عن الوصول لهدفها في 
تحقيق األمن الجماعي، خاصة مع تحول مجلس األمن الدولي إلى إحدى أدوات الصراع بين قطبي 

مجتمع الدولي بسبب إسراف الحرب الباردة وعجزه عن التصرف في النزاعات العديدة التي شهدها ال
، ومن ثم فقد كان إعمال نظام األمن الجماعي في ”الفيتو“أعضائه الدائمين في استخدام حق النقض 

مرحلة الحرب الباردة رهنا بمعطياتها التي فرضت العديد من القيود وحددت من فرص تفعيل هذا النظام 
الدولية في ذلك الحين. إذ تعقدت مهمة في ظل حالة االستقطاب التي سيطرت على أجواء العالقات 

موضع التطبيق،  43فلم تتمكن الدول األعضاء من االتفاق على كيفية وضع المادة ” لجنة أركان الحرب“
وعليه، فقد نظام األمن الجماعي  .بل إن اللجنة ذاتها تجمدت تماما وأضحت دون دور أو وظيفة تمارسها

ة بعد أن حرم من األداة التي تكفل له مواجهة العدوان على أسس في األمم المتحدة أحد أركانه الرئيسي
 :وقواعد ثابتة ومؤسسية. ويمكننا أن نوجز ذلك في

 .غياب الوضوح في المرجعيات القانونية الدولية-1
ارتهان فعالية دور األمم المتحدة في مجال األمن الجماعي بإرادة الدول األعضاء الدائمين في مجلس  -2

 .لياألمن الدو 
كما يالحظ أن الدول الكبرى اختارت الخروج على اإلطار المعياري )القانوني( لنظام األمن 

، وربيع براغ 1962الجماعي في بعض المناسبات، مثل ما حدث إبان أزمة الصواريخ الكوبية في عام 
-1980اإليرانية  –، والحرب العراقية 1971، وحرب 1965الباكستانية  –، والحرب الهندية 1968
 ة:عالها من خالل إحدى الطرق التالي، ورغم ذلك فإن هذه الدول كانت تسعى إلى تبرير أف1988

 .تأكيد أن أفعالها تأتي في سياق اإلطار القانوني لمؤسسة األمن الجماعي -1
 .توسيع نطاق تفسير اإلطار القانوني بحيث يشمل األفعال التي تم إتيانها من قبل هذه الدولة -2
 .ء وجود أساس قانوني يفسر أفعالهاادعا -3
أو قد تلجأ في بعض األحيان إلى االعتراف بكل أمانة أن فعلها يعد حالة استثنائية وال تعد سابقة  -4

 .يمكن االتكال عليها في المستقبل
 اللجوء إلى المحاكمات الجنائية الدولية، والتي أثارت جدال عميقا السيما من الناحية القانونية خاصة -5

في انتقائية المتهمين، وعند مناقشة ما إذا كانت هذه المحاكمات يمكنها اإلسهام في تحقيق السالم العالمي 
 .وما إذا كان مجلس األمن الدولي يملك صالحية إنشائها
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ويرى البعض أن عجز األمم المتحدة عن تطبيق نظام األمن الجماعي كان السبب وراء ابتكار 
وقصد بذلك ”. عمليات حفظ السالم“األزمات والصراعات المسلحة أطلق عليه نظام جديد لمواجهة 

التدابير التي اتخذتها األمم المتحدة في محاولة تهدئة الصراعات والنزاعات السياسية الحادة، وكان من 
أبرز صورها: قوات حفظ السالم، والمراقبون الدوليون العسكريون، ومهمات المساعي الحميدة، باإلضافة 

 .إلى ممثلي األمين العام في كل نزاع على حدة
 :مبادئ األمن اإلنساني، ومبادئ األمن الجماعي* 

ويمكن اعتبار التطور الحاصل في منظومة القانون اإلنساني، واألمن اإلنساني تبدل نوعي مهم في 
النظام الدولي  تطور مبادئ األمن الجماعي، قد شهدت السياسة الدولية تطورا جديدا مع التغير في هيكل

بانتهاء نظام الحرب الباردة، فلم تعد الحروب التقليدية بين الدول هي المصدر األساسي لتهديد السلم 
الدولي، بل ظهرت مجموعات جديدة من المشكالت واألزمات الدولية الخطيرة مثل الحروب األهلية التي 

ن كثيرة أعمال إبادة جماعية، كما حدث ترتكز على أسس عرقية ولغوية ودينية والتي قد تتضمن في أحيا
والحروب األهلية التي رتبت اتساع ظاهرة اإلرهاب  في حروب البلقان ورواندا وبوروندي في التسعينيات،

، كما إن انسحاب القوتين 2014-2011في سورية والعراق وشمال إفريقيا بعد تمدد اإلرهاب فيها للفترة 
كية واالتحاد السوفيتي( من سباق الصراع على النفوذ في مناطق عديدة العظمتين )الواليات المتحدة األمري

أدى إلى زعزعة االستقرار في بعض هذه المناطق بعد أن ترك ساحتها لصراعات القوى المحلية 
واإلقليمية، كما هو الحال في صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط الذي كان ومازال يفتقد لنظام 

 . م الدعم للنظام األمني الجماعيإقليمي مستقر يقد
يمكن القول أن نظام األمن الجماعي يواجه في الوقت الحاضر مجموعة من التهديدات تتجاوز 

 :حدود المعنى التقليدي للعدوان الذي تمارسه الدول وهي
على تهديدات ضمن إطار األمن التقليدي، النزاع بين الدول، انتشار أسلحة الدمار الشاملة، الصراع  -1

 . النفوذ والهيمنة إقليميًا ودولياً 
تهديدات ضمن إطار األمن اإلنساني، انتهاكات حقوق اإلنسان، كفاح الشعوب واألقليات من اجل  -2

 . حق تقرير المصير
تصدع نظام األمن الكوني بسبب ارتفاع خطير لمعدالت:  أنتهديدات ضمن إطار األمن البيئي، بعد  -3

 . ارتفاع معدالت درجات الحرارة ،، ثقب األوزون، االنفجار السكانيلوث والسموماالحتباس الحراري، الت
تداعيات الصراعات العرقية والطائفية، الفقر، وانتهاكات حقوق اإلنسان، الجرائم االجتماعية، والجرائم  -4

 . المنظمة، الهجرات الشرعية وغير الشرعية
تهديدات تداعيات الدول الفاشلة، االستقطاب اإلقليمي والدولي على المكاسب والمنافع في الدول  -5

 . الضعيفة ال سيما الغنية منها
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تهديدات الصراعات للقوى العظمى على اإلشاعات الدولية ال سيما بعد ذوبان الثلوج في المحيطين  -6
وقد ترتب على ذلك الحاجة ،عية الكبيرة والثمينة فيهماالمتجمدين الشمالي والجنوب وانكشاف الثروات الطبي

إلى بلورة مفهوم جديد أوسع نطاقا من مفهوم األمن الجماعي يجمع بين ضمان وحماية األمن اإلنساني 
 17.مع ضمان وحماية األمن الدولي ألنه في أحيان كثيرة تفقد الدولة الشرعية فتتحول ضد أمن مواطنيها

 ونظام األمن الجماعي الدولي ثالثا:اإلرهاب الدولي 
إن الدافع وراء ربط اإلرهاب بنظام األمن الجماعي هو دافع لتقديم رؤية مستقبلية منطلقة من 
تداعيات معطيات واقعية موضوعية شكلت تهديدات تداخلت فيها األبعاد المحلية مع األبعاد اإلقليمية 

في القضاء بشكل كامل على اإلرهاب بجميع  ، وعجز وفشل المجتمع الدولي2017-2002والدولية لفترة 
 .أنواعه

الضرر الكبير، والمآسي التي خرجت عن التوقعات والتصورات وعن أحجام وأنواع المآسي في 
ن السابقين جراء الجرائم اإلرهابية تستدعي الرجوع وبسرعة إلى تطبيق نظام امن جماعي تيالحربين العالمي

م المتحدة واالتفاقيات الجماعية والثنائية الدولية لمحاربة اإلرهاب منذ في وفق ما جاء بمقاصد ميثاق األم
ديسمبر  17بتاريخ  51/210ار المشكلة بموجب القر  1966ة )جنة السداسية لألمم المتحدة لسنرعاية الل
( مرورًا بجميع قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ولقرارات مجلس األمن، أو جهود الهيئة 1966

، والتي تضم جميع أعضاء مجلس األمن، والتي ساهمت في 2001ولية لمكافحة اإلرهاب المشكلة عام الد
استصدار العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ولمجلس األمن، والتي قدمت إستراتيجية تكاد 

قيام تحالفات وبالرغم من  تكون شاملة وقادرة على أن تكون أساس علمي وعملي لنظام امن جماعي 
دولية واسعة تحت قيادة الواليات المتحدة في إستراتيجية الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش االبن سنة 

ولغاية اليوم، لكنها لم تجدي نفعًا لغياب مفهوم  2014، والرئيس األمريكي السابق باراك اوباما 2002
ات نظام امن جماعي بسبب عدم استقرار محدد متفق عليه لإلرهاب، ولغايات، وآليات، وقواعد، ومؤسس

النظام الدولي على هيكلية واضحة المعالم والمهام، فلو كان هناك نظام دولي فاعل على وفق مقاصد 
 .عصبة األمم، ومقاصد ميثاق األمم المتحدة لما بقي نشاط دولي لإلرهاب لغاية اليوم

 ب:مواجهة اإلرها *
 :المنظومة القانونية دولية -1

صكًا قانونيًا أعدها  12على نحو  1999و 1963الجمعية العمومية لألمم المتحدة ما بين  صادقت
المجتمع الدولي لمكافحة األعمال اإلرهابية. وتشّكل هذه القواعد القانونية الدولية، باإلضافة إلى المصادقة 

لذي يعّد إطارًا أساسًا على البروتوكوالت ذات الصلة، والمصادقة على النظام الدولي لمكافحة اإلرهاب ا
وتعد القوانين المحلية للدول في مواجهة اإلرهاب، مع القوانين والمعاهدات . للتعاون الدولي ضد اإلرهاب
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، من ميثاق األمم المتحدة مكملة للمنظومة 55، 54، 53في المنظمات اإلقليمية طبقًا لما جاء في المواد 
القانية في مواجهة اإلرهاب، إضافة إلى أن جميع الدول األعضاء الموقعة على اإلستراتيجية الدولية 

 18. تعهدًا بإدانة اإلرهاب، والعمل على مواجهته 08/09/2006لمكافحة اإلرهاب بتاريخ 
 28الذي أتخذ باإلجماع في  2001لعام  1373المرقم لقرار مجلس األمن وهنا البد من اإلشارة إلى أن 

لتدعيم هذا  2005لعام  1624وجاء القرار ]1[.اعتبره الباحثون أساس هذه المنظومة2001أيلول/سبتمبر 
القرار عبر تدعيم عمل المديرية التنفيذية في الهيئة الدولية لمكافحة اإلرهاب، وقد أعدت المديرية 

لمحاربة اإلرهاب، مستندة على التقريرين المرقمين  2006مم المتحدة لعام التنفيذية، إستراتيجية األ
حول إدانة اإلرهاب  2002في  1438لقرار ا، وتوالت القرارات، ومن أهمها ) /2/2008و /737/2006

 2002في  1450حول إدانة خطف الرهائن في موسكو، والقرار  2002في  1440في بالي ،والقرار 
حول  1516إدانة اإلرهاب في كولمبيا، والقرار  2003في 1456حول إدانة اإلرهاب في كينيا، والقرار
في  1535حول إدانة اإلرهاب في مدريد، والقرار  2004في  1530إدانة اإلرهاب في إسطنبول، والقرار 

حول تأسيس اإلدارة  2004في  1566حول األخطار التي تهدد السلم واألمن الدوليين، القرار  2004
 1618حول إدانة اإلرهاب غي لندن، والقرار 2005في  1611التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، القرلر

حول إدانة التحريض على اإلرهاب بدوافع  1624حول إدانة اإلرهاب في العراق، والقرار  2005في 
 . التعصب
حول تعاون مجلس األمن مع المنظمات اإلقليمية لمواجهة التحديات  2005في  1631القرار و 

 1963والقرار  2008في  1805والقرار  2007في  1787الجديدة لألمن والسلم الدوليين، ثم القرارات 
حول التمديد لإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب الدولي التابعة لألمم المتحدة ،وجاءت  2010في 

س األمن لتنظيم الجهد الدولي لمحاربة اإلرهاب بعد توسعه الكبير في الشرق األوسط وإقامة قرارات مجل
 2178، والقرار 15/8/2014في  2170دولة اإلرهاب في العراق والشام متمثلة بأهم قرارين هما: رقم 

شرق الذي يركز على العمل الجاد لوقف تدفق المقاتلين إلى ال 25/9/2014والمتخذ باإلجماع في 
األوسط، ودعا إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين اإلرهابيين األجانب ووقف جميع األعمال اإلرهابية أو 

في  2199استصدر مجلس األمن قراره  2015فمع إطاللة عام   .19 المشاركة في الصراع المسلح
 . حول تفعيل إجراءات منع وصول الدعم المالي والمادي لإلرهابيين 12/2/2015
 : مة التدابير ،تحديد المهاممنظو  -2

وعند تحليل اثر جميع هذه القرارات واالتفاقيات الدولية على تحديد مهام إستراتيجية األمم المتحدة، 
والتي انعكست في جميع التدابير العلمية الستراتيجيات الدول، سواء كانت بشكل فردي، أو من خالل 

                                                           

 :http://www.un.org/ar/sc/ctc/للمزيد ينظر 

  :http://www.unodc.org/tldb/en/2005ينظر الرابط 19
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، نجد أن 2014و 2002تحالف دولي كما هو الحال في إستراتيجية الواليات المتحدة التحالفية لعامي 
 : الجميع قد رتب المهام

 .العمل على تجريم تمويل اإلرهاب -1
 .لقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال ألشخاص يشاركون في أعمال اإلرهابا -2
 .منع الجماعات اإلرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي -3
 .مساندة لإلرهابيينمن، أو الدعم أو العدم توفير المالذ اآل -4
 .تبادل المعلومات بين المنظمة وحكومات الدول حول جميع النشاطات اإلرهابية في العالم -5
حكومات الدول في التحقيق عن األفعال اإلرهابية قبل وبعد وقوعها، واعتقال  تعاون المنظمة مع -6

 .المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة
 هابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة .تجريم مساعدة اإلر   -7

 :منع اإلرهاب التدابير مكافحة، وقائية
ميدانية لتحقيق الشق المهم في مواجهة اإلرهاب، شق الوقاية، وإجراءات ” أفعال”هي إجراءات 

 :الوقاية كما وردت في نصوص القرارات األممية هي
عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو االمتناع  -1

التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في 
ول أخرى أو إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد د

 . ضد مواطنيها
ومن  تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي قد تكون ذات صلة باإلرهاب، -2

وجرائم االتجار بالمخدرات بجميع جوانبه، واالتجار غير المشروع باألسلحة،  ،بينها الجرائم المنظمة
 .ة واإلشعاعية وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون فتاكةوتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجي

اتخاذ التدابير المناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعا في  -3
أنشطة إرهابية، وبعد منح اللجوء، بغرض كفالة عدم استخدام مركز الالجئ بما يتعارض مع ما الجهود 

 .هابالدولية لمكافحة اإلر 
تشجيع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة اإلرهاب أو  -4

تعزيز الموجود منها. وفي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية، 
 . لك التعاون نشجع لجنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية، على تيسير توفير ذ

تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصيات األربعون المتعلقة بغسل  -5
األموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل اإلرهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية باإلجراءات 

 .إلى المساعدة في تطبيقهاالمالية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج 
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دعوة منظومة األمم المتحدة إلى القيام، جنبا إلى جنب مع الدول األعضاء، بإنشاء قاعدة بيانات  -6
شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالمواد البيولوجية، وكفالة تكاملها مع قاعدة بيانات الجرائم 

 . المستخدمة فيها مواد بيولوجية
رام الواجب للمعايير في القانون اإلنساني الدولي في إشباع الحاجات األساسية للفرد في إبالء االحت -7

 .العيش الكريم، والتعليم، والسكن، والضمان االجتماعي، وضمان حقوق المرأة والطفل
العمل إلى جانب األمم المتحدة، لمكافحة الجرائم االلكترونية التي تفضي إلى تقديم الدعم للجرائم  -8
رهابية في العالم ال سيما بعد أن استطاعت المنظمات اإلرهابية توظيف هذه األداة بشكل بالغ الخطورة اإل

 . على سلم وامن المجتمعات
تكثيف الجهود الوطنية والتعاون مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك  -9

 .اإلرهابيين
 . تدعم إجراءات مكافحة اإلرهاب في العام اتخاذ تدابير الستصدار تشريعات إدارية -10
دعوة األمم المتحدة إلى تحسين التنسيق في مجال التخطيط للتصدي ألي هجوم إرهابي تستخدم فيه  -11

 . الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعيةاألسلحة أو المواد النووية أو 
وقوع هجوم إرهابي تستخدم وضع مبادئ توجيهية جديدة أكثر صرامة للتعاون والمساعدة في حالة  -12

 .فيه أسلحة الدمار الشامل. ال سيما في مضامين حماية المدنيين
مضاعفة جميع الجهود الرامية إلى تحسين أمن وحماية األهداف المعرضة للخطر بشكل خاص  -13

 .العامة. والتعاون إلعادة إعمارهامثل البنية التحتية واألماكن 
 تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -14

الجنائية على تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على االمتثال تماما للمعايير والمنظمة الدولية للشرطة 
 .اإلرهابة غسل األموال وتمويل فحوااللتزامات الدولية المتصلة بمكا

تشجيع منظمة الصحة العالمية على زيادة ما تقدمه من مساعدة تقنية إلعانة الدول على تحسين  -15
 .العامة لديها لمنع الهجمات البيولوجية من جانب اإلرهابيين واالستعداد لهانظم للصحة 

لمية ومنظمة الطيران المدني الدولي على تشجيع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العا -16
وعملها مع الدول لتحديد أي أوجه نقص في مجاالت أمن النقل، وتقديم المساعدة، بناء تعزيز تعاونها 

 .على طلبها، من أجل معالجتها

 : الخاتمة
إن قضية انتهاكات حقوق اإلنسان، كفرد، وانتهاكات حقوق األقليات، والشعوب واألمم كمجتمعات، 
ال يمكن تحليلها وحل إشكاالتها إال من خالل النظرية البنائية المؤسساتية الليبرالية التي يعتمدها بعض 
المحللين، والمفكرين.وان قضية التهديدات والتحديات التي تواجها الدول حاليًا ومستقباًل ال يمكن تحليلها 
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لجديدة التي تعالج األمور طبقًا ألحجام وأنواع واحتواء تهديداتها وتحدياتها إال من خالل النظرية الواقعية ا
القوة وتوازناتها بين الدول.وان الجمع بين النظريتين، وما بعد ذلك الجمع بين األمن اإلنساني، واألمن 
الدولي يتطلب جهد فكري، ونظري، وسياسي تشترك فيه جميع األطراف الدولية، والفاعلين غير الدوليين، 

فمازال األمن ،تعديل مبادئ، ومهام األمن الجماعي يدخل في هذا المنظور ومن هنا نجد أن مسـألة
الجماعي بحاجة أمنية دولية ضرورية ال يمكن االستغناء عنها ال سيما بعد التطور النوعي والكمي 
للتهديدات والتحديات التي يتعرض لها عالم اليوم. في قضايا األمن اإلنساني، واألمن البيئي، واألمن 

أثبتت  فلقد ، واألمن االقتصادي، واألمن المائي، واألمن الغذائي، ومضامين األمن اإلنسانيالنووي 
التجارب خالل العقدين األولين من القرن الحادي والعشرين أن سمة الصراع ستبقى السمة السائدة في 

تعاون وكحد أدنى تفاعالت العالقات الدولية، وان مبادئ األمن الجماعي يتطلب االلتزام باستراتيجيات ال
ما العظمى من أولوية إستراتيجية الصراع إلى إستراتيجية يالتنافس، وان انتقال الدول ال س استراتيجيات

 .التعاون والتنفس أمر ليس بالحين في المدى المنظور
إن عدم اكتمال هيكلية النظام الدولي المرتقب، وإمعان الدول العظمى في استعراض قوتها 

الشاملة سيجعل العالم أمام مخاطر جسيمة بسبب االبتعاد أكثر عن حاجته الضرورية في اإلستراتيجية و 
ن جماعي يضمن السلم واألمن الدوليين إلى جانب أمواالبتعاد عن بناء  بناء نظام امن جماعي جديدة،

 . ضمان حماية حقوق اإلنسان

 :المراجع
مقلد، اإلستراتيجية السياسية الدولية، المفاهيم والحقائق األساسية، مؤسسة األبحاث العربية،  إسماعيل صبري -1

 .1997بيروت 
جيمس دورثي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، -2

 . 1995منشورات كاظمة، الكويت 
 .1988هاشم نعمة، الوجيز في اإلستراتيجية، بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد  كاظم-3
لويدجينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفتي، ومحمد السيد سليم، جامعة الملك سعود، -4 

 .1989الريـاض، 
 .1971شر والطباعة، بيروت محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العالقات الدولية، الدار المصرية للن-5 
مارسيل ميرل، العالقات الدولية المعاصرة: حساب ختامي، ترجمة: حسن نافعة ،القاهرة: مكتبة األسرة، -6 

 .2005سلسلة الفكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
دار الكتاب  ريتشارد هاس، حرب الضرورة وحرب االختيار، سيرة حربين على العراق، ترجمة نورما نابلسي، -7 

 .2010العربي، بيروت 
الدولة اإلسالمية، مركز “محمد عبد القادر خليل، مخاطر اإلستراتيجية التركية تجاه التحالف الدولي لمحاربة -8 

 دون سنة الطبع. األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، مجلة السياسية الدولية،
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 .2002دار الفكر العربي، دمشق  ،بين النظرية والواقعولي العالمي حمد عزيز شكري، التنظيم الد-9 
عمان،  -عالء أبو عامر، العالقات الدولية، الظاهرة والعلم، الدبلوماسية واإلستراتيجية، دار الشروق، األردن -10

2004. 
 .2006محمد المجذوب، التنظيم الدولي والمنظمات العالمية واإلقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، -11

 .1971محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العالقات الدولية، الدار المصرية للنشر والطباعة، بيروت  -12 
الرياض  1984جوزيف فرانكلين، العالقات الدولية، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي، مطبوعات تهامة،  -13 
. 
 .2006منشورات الحلبي الحقوقية، محمد المجذوب، التنظيم الدولي والمنظمات العالمية واإلقليمية، -14  

جينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفتي، ومحمد السيد سليم، جامعة الملك  لويد -15
وكذلك: كاظم هاشم نعمة، الوجيز في اإلستراتيجية، بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد  1989سعود، الريـاض،

1988. 
لتسغراف، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، جيمس دورثي وروبرت با-16

 .1995منشورات كاظمة، الكويت 
محمد احمد العدوي، األمن اإلنساني ومنظومة حقوق اإلنسان، دراسة في المفاهيم، جامعة أسيوط، قسم  -17

 العلوم السياسية واإلدارة.
 /http://www.un.org/ar/sc/ctc :للمزيد ينظر  -18
 http://www.unodc.org/tldb/en/2005 :ينظر الرابط-19
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 التأصيل المفاهيمي لألمن اإلنساني" مقاربة نظرية"

 د.خليفي وردة

 بوغقال فتيحة.ط.د 
 

 : ملخص

موضوع األمن اإلنساني من أهم املواضيع التي تخص اإلنسان التصاله بالحياة اليومية بما يوفره من  يعتبر

طمأنينة النفوس وسالمة التصرف والتعامل، حيث يسعى األمن اإلنساني إلى تمكين اإلنسان من العيش في ظروف 

 تطور وازدهار البشرية ككل. يتمكن في ظلها من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وتطوير  قدراته في سبيل

 
Abstract: 

The issue of human security is considered as one of the most important topics that concern 

the human being because he is connected to daily life with what he provides in terms of 

reassurance of souls and the safety of behavior and interaction, as human security seeks to 

enable a person to live in conditions to be able to exercise his rights, perform his duties and 

develop his capabilities for the sake of the development and prosperity of humanity. 
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 مقدمة.
شهد المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب الباردة ظهور مجموعة جديدة من المفاهيم المغايرة 
للمنظومة المفاهيمية التي ظلت لفترة طويلة حاكمة لمسار العالقات الدولية ومن بينها مفاهيم مثل 

واألمن اإلنساني وغيرها ستباقية، وإجراءات بناء الثقة، والحرب اإل العولمة، والتدخل الدولي اإلنساني،
من المفاهيم والتي أصبحت أحد األدوات الدبلوماسية غير التقليدية إلدارة العالقات الدولية، فعادة ما 
تكون هناك قوى دولية تدفع بالمفاهيم الجديدة بما يحقق مصالحها الذاتية. ورغم أن هذه المفاهيم ليست 

ن الجديد هو السياق التاريخي إال أ ترات سابقة،جديدة، إذ إن هناك جذور لهذه المفاهيم منذ ف
 سياقها  فيأفرزت هذه المفاهيم  التيوالتحوالت العالمية 

ويعتبر األمن اإلنساني من بين المفاهيم التي برز وجودها خالل تقرير التنمية البشرية لعام 
ى هذا المفهوم حيث ، لكن هذا ال يعني أن هذه كانت المرة األولى التي يتم التركيز فيها عل1994

أولى العديد من العلماء اهتمام كبير ألمن البشر وسالمتهم وحمايتهم من كل التهديدات التي تهدد أمن 
 األفراد والتي تكون ذات طبيعة عنيفة مثل انتهاك حقوق اإلنسان.

ول ويتخذ مفهوم األمن اإلنساني من الفرد وحدته األساسية في التحليل انطالقًا من أن أمن الد
رغم أهميته لم يعد ضامنًا أو كفياًل بتحقيق أمن األفراد، واألكثر من ذلك إنه في أحيان كثيرة تفقد 

 فيالدولة الشرعية فتتحول ضد أمن مواطنيها. ومن هذا المنطلق، جاء بروز مفهوم األمن اإلنساني 
محاولة إلدماج البعد الفردي ضمن دراسات األمن، وذلك من خالل التركيز على تحقيق أمن األفراد 
داخل وعبر الحدود بداًل من التركيز على أمن الحدود ذاته، وهو ما جاء انعكاسًا لمجموعة كبيرة من 

عن مدى خطورة  التي كشفتة و فترة ما بعد الحرب البارد فيالتحوالت التي شهدتها البيئة الدولية 
مصادر تهديد أمن األفراد وعدم مالئمة االقتراب التقليدي لألمن لتحديد السبل الكفيلة بتحقيق األمن 

 اإلنساني.
وتكمن أهمية موضوع األمن اإلنساني باعتباره وسيلة تساهم في حماية الناس واحترام حقوقهم 

إلنسان وتنامي المخاطر والتهديدات التي األساسية وتعزيز أمنهم في ظل االنتهاكات الخطيرة لحقوق ا
 تتعرض لها شعوب كثيرة في مختلف دول العالم.

وانطالقا من األهمية التي تكتسي موضوع األمن اإلنساني األمر الذي يدفعنا إلى طرح 
 اإلشكالية التالية:

 ما هو مفهوم األمن اإلنساني؟ وهل يعتبر هذا المفهوم جديد على القانون الدولي؟.* 
الهدف من دراسة موضوع األمن اإلنساني هو الوصول إلى تأكيد حقيقة مفادها أن األمن اإلنساني و 

هو جوهر كل القضايا األمنية، فتحقيق أمن اإلنسان يعني الوصول إلى العدل في العالقات اإلنسانية 
 في مواجهة التحديات الخطيرة.
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على هذه الخطة التي نبرز من خاللها ولدراسة هذا الموضوع واإلحاطة بكل جوانبه سوف نعتمد 
 أهم العناصر التي سيتم التطرق لها والتي تتمثل في:

 أوال: مفهوم األمن اإلنساني.
 ثانيا:عناصر األمن اإلنساني.

 اإلطار المفاهيمي لألمن اإلنساني-أوال
واة إن أمن اإلنسان ال يعني الحفاظ على حياته فقط، وإنما أيضا الحياة بكرامة وحرية ومسا

وتكافؤ في الفرص وتنمية قدرات البشر، ويعني حماية الحريات األساسية وحماية الناس من التهديدات 
واألوضاع القاسية، وتحرر اإلنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي 

 .تتعرض لها حياته وحريته وكرامته
 اإلنساني:المقاربات النظرية لألمن  -1

لم يتوصل المجتمع الدولي إلى تعريف متفق عليه لمفهوم األمن اإلنساني أو حتى إلى توافق 
حول مضمونه، فهو أحد المفاهيم التي تم تداولها مع نهاية القرن الماضي بهدف مراجعة المفاهيم 

الراسخة في مفاهيم أخرى األمنية في ظل التطورات الدولية المعاصرة، رغم أن هذا المفهوم يجد جذوره 
في العالقات الدولية والقانون الدولي الناظم لهذه العالقات كحقوق اإلنسان واألمن الجماعي الدولي، 

 .1وفي محاولة لتوضيح مفهوم األمن اإلنساني قدمت العديد من وجهات النظر األكاديمية والسياسية
 سنتعرض فيما يلي لبعض منها:

 التي ساهمت في طرح األمن اإلنساني: اهيميةالرؤى والمقاربات المف-أ
وزير المالية  محبوب الحق"كانت البداية الفعلية لتصعيد النقاش عن األمن اإلنساني مع "

ن الباكستاني السابق والخبير االقتصادي لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي أكد أن محور األم
طر متنوعة على رأسها األمراض واإلرهاب والفقر من مخا يجب أن ينتقل إلى ضمان أمن األفراد

والمخدرات ووجود نظام عالمي غير عادل، وذلك عن طريق تحقيق التنمية وإصالح المؤسسات الدولية 
وعلى رأسها األمم المتحدة والمنظمات االقتصادية العالمية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

 .2يقة لدول العالم كلهاللتعمير والتنمية وذلك عبر شراكة حق
"أمن اإلنسان بدال من أمن األرض وأمن األفراد  أنه:محبوب الحق األمن اإلنساني على  وعرف

بدال من األمم واألمن من خالل التنمية وليس من خالل األسلحة، وهو أمن األفراد في كل مكان في 
 .3منازلهم وفي وظائفهم"

األمن  -بمعنى أن األمن اإلنساني مثل صورة سياسية معاصرة جسدت تغيير األكثر استدامة
تحديدا بالنسبة لتغيير  األكثرأي أنه يمكن تصنيف األمن اإلنساني باعتباره  -التقليدي
 .4الذي أثر بعمق في النظام العالمي changement de paradigme «البراديم

 :1994م المتحدة اإلنمائية للتنمية البشرية لعام مقاربة تقرير برنامج األم -ب
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أول تقرير يظهر بشكل مستقل  1994يعتبر تقرير األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية البشرية لعام  
مفهوما لألمن اإلنساني، غير أن هذا التقرير قدم منظورا فضفاضا لمفهوم األمن اإلنساني يقوم على 

 .5حرر من الخوف والتحرر من الفاقةمكونين أساسيين يتمثالن في: الت
 مقاربة لجنة األمن اإلنساني:-ج

عرفت لجنة األمن اإلنساني هذا المفهوم الذي أنشأت من أجل إرساء دعائمه على أنه: "حماية 
الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات اإلنسان وتحقيق اإلنسان لذاته"، ورأت أن 

لبشر مجموعة الحقوق والحريات األولية التي يتمتع بها األفراد وضمان حمايتهم الجوهر الحيوي لحياة ا
 .6من أوضاع قاسية قد يجدون أنفسهم فيها ومن التهديدات واسعة النطاق

 المقاربة الكندية لألمن اإلنساني:-د
بذلك تعتبر كندا من أشخاص القانون الدولي األوائل الذين اهتموا بمفهوم األمن اإلنساني، وهي 

تختلف على المقاربات المفاهيمية المتداولة حيث ترى أن: أمن اإلنسان تعني سالمة كل الناس من 
التهديدات العنيفة وغير العنيفة، وهو حالة أو وضع ينعم فيه اإلنسان بالحرية من التهديدات المنتشرة 

 .7التي تهدد حقوق الناس وسالمتهم بل وأرواحهم
 تعريف األمن اإلنساني: -2
"وال يكون اإلنسان آمنا  أصل األمن في اللغة "طمأنينة النفس وزوال الخوف المفهوم اللغوي لألمن: -ا

فكلمة األمن ككلمة السلم أو السالم من التعبير المتداولة جدا في  .8حتى يستقر األمن في قلبه
رجوع إليه. وكثيرا ما قد إلى تعريف قاطع يمكن التتف ولية وهي مثلها مثل كلمة السلم أيالعالقات الد

أمن المواطن" وفكرة األمن ترتبط بفكرة ولكن األمن يقصد به في العادة " يتم الحديث عن أمن المواطن
السلطة ألن أمن المواطن ال معنى له إذا نظر له بمعزل عن المجتمع، وال بد من سلطة قادرة على 

 .9التدخل وعلى تنظيم المجتمع حتى يتوافر للمواطن أمنه
وبالتالي فإن األمن بهذا  10ويرى األصفهاني أن "أصل األمن طمأنينة النفس وزوال الخوف"

 المعنى مرتبط بسالمة اإلنسان.
اطرة يقصد به وضعية ال تطرح أي خطر ومخو  «sécurité»أما األمن في اللغة الفرنسية 

 .11جسدية أو حادث أو سرقة أو تدمير هذه البنية تمثل أمن شامل
اإلنساني في معناه الشامل يعني األمن : "العالم جورج ماكلين األمن اإلنساني بأنهويعرف 

تحويل االنتباه من األمن القومي إلى أمن األفراد، فاألمن اإلنساني يقوم على حماية األفراد ولن تتحقق 
األمن  من خالل حماية الدولة  كوحدة سياسية، ولكن من خالل التركيز على رفاهية ونوعية الحياة،

اإلنساني يعني الحماية من العنف غير الهيكلي الذي يتوافق مع اعتبارات عدة مرتبطة بالتكامل 
 .12"اإلقليمي مثل الندرة البيئية أو الهجرة الجماعية
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من محورية الدولة إلى محورية األفراد في  االنتقالكما عرف البعض األمن اإلنساني بأنه 
الجانب األمني أي أن االهتمام باألمن ينتقل من حدود الدولة إلى حدود الفرد، ويقصد باألمن اإلنساني 

 .13من جهة أخرى غياب الخوف والحاجة لضمان حياة كريمة لإلنسان
قاربات التقليدية، والنظر األمن بمقاربة مختلفة عن الم يتحقق ذلك إال من خالل النظر إلى وال

إلى األمن نظرة شاملة تعتمد أساسا على التنمية وتطوير التكنولوجيات الكفيلة بحل المشكالت 
 .14وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات االجتماعية

فراد من التهديدات التي تكون ولقد عرف "لوريد اسود" األمن اإلنساني على أنه: "حماية األ
، وهي األساسية لألشخاص ألمنهم وحياتهموضعية تتميز بغياب الخروقات  وبة بالعنف وهيمصح

 .15رؤية للعالم تنطلق من الفرد وكغيرها من سياسات األمن فهي تعني الحماية"
"شال فيليب" على أنه: حالة التواجد في مأمن من الحاجة و كما يعرفه "باتريس باسكال"

وأن السلم ال ينحصر فقط  ان ممارسة الحقوق األساسيةة وضموالتمتع بنوعية حياة مقبول االقتصادية
في مراقبة ونزع السالح بل أن التنمية المستدامة واحترام حقوق الشخص والحريات األساسية وأسبقية 

 .16"وتساهم بدورها في السلم العالمي االجتماعيةالقانون والحكم الراشد والعدالة 
 خصائص األمن اإلنساني:-3

مقارنة بالخصائص المميزة لحقوق اإلنسان فإن خصائص األمن اإلنساني تتشابه معا لحد كبير، 
 وقاية مبكرة وغير قابلة للتجزئة،فأمن البشر يتمحور حول اإلنسان، عالمي األبعاد، مترابط يتطلب 

 :17تكمن أهم خصائص األمن اإلنساني في
ل منهما يكمل اآلخر وغياب األمن اإلنساني من األمن اإلنساني ليس بديال ألمن الدولة بل أن ك -

 شأنه اإلخالل بأمن الدولة والعكس صحيح.
، التنمية وحقوق اإلنسان هذه العناصر التي تشكل األمناألمن اإلنساني مفهوم مترابط بين عناصر  -

 اللبنات األساسية لبنائه ومن ثم بناء األمن القومي.
للتهديدات القائمة والناشئة في كل مكان عبر العالم، بضمان بقاء يستهدف األمن اإلنساني التصدي  -

األشخاص وسبل عيشهم وكرامتهم ومن خالل حماية الناس وتمكينهم تحقيقا للتنمية واالستقرار والتطور 
 البشري.

يز الحلول المستمدة من الواقع المحلي واالعتماد على تعزيز قدرات يسعى األمن اإلنساني إلى تعز  -
 وب والحكومات على تنمية طاقاتها الكاملة من أجل العيش بكرامة.الشع

األمن اإلنساني محوره اإلنسان أي أنه أمن متعلق باإلنسان الفرد كوحدة تحليل ويتعلق بنوعية حياة  -
 .18الناس في كل مكان
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األمن اإلنساني يعبر عن خاصية لصيقة بحاجة األفراد والجماعات للتواجد واالستمرارية، وبالتالي  -
األمن اإلنساني متعلق باالكتفاء االقتصادي واالجتماعي وحماية الحقوق الفردية الحريات األساسية 

 .19نسانالمتاحة للعيش ولتحقيق كرامة اإل اإلمكانياتوالحماية من كل ما يهدد الحياة حسب 
 عناصر األمن اإلنساني-ثانيا

 dimensionalحدد برنامج األمم المتحدة للتنمية خارطة مضامنية حول المحتوى البعدي  
 substance  20غير مرتبة و هيي في سبعة أبعاد حركية متكاملة و لألمن اإلنسان: 
يري العقالني يمنطقها التس القوانين التي تدرج فياألمن البيئي ويقصد به خلق السياسات واآلليات و  -1

  .ضرورة حماية البيئة من التلوث كشرط أساسي الستمرار الحياة
توفر له  يقصد به تمكين اإلنسان من العيش في بيئة تؤمنه من األمراض كمااألمن الصحي و  -2

  .في الوقاية منهاأيضا الحق في التداوي وفي االستشفاء و 
شكل يحقق توازن في نمو باستمرار بتوفير الغذاء الصحي الكافي و دعي الذي يستاألمن الغذائي و  -3

من اجل منع وقوع كوارث المجاعة وسوء مع توافر الجهود الدولية  في بقائه في صحة جيدة.اإلنسان و 
 كما يجب على الدولة أيضا توفير أمنها الغذائي.   التغذية.

كذلك ياته العقدية واللغوية والثقافية. و سان من تحقيق خصوصالخاص بتمكين اإلناألمن الفردي و  -4
معي قائم على التساوي في الفرص تمكين الفرد من تكوين عائلة وتحقيق الطموح في ظل نظام مجت

 العدالة في التوزيع. و 
التي يقتضي التمكين الفعلي لألقليات من حقوقها الثقافية دونما استثناء باسم أمن األمن الثقافي و  -5

  .ت التجانس المجتمعيالدولة أو ضرورا
ة/ الدينية اللغوية/ العرقية ( األمن المجتمعي الذي يعني خلق توازن فعلي بين الخصوصية )الثقافي -6
  .عادلللمواطنين في بناء مجتمع تعددي و ضرورة بناء منطق االندماج القومي و 
ة في ظل نظام السياسن المواطنين من حقوقهم المدنية و الذي يعني تمكياألمن االسياسي و  -7

 ديمقراطي مشاركاتي.
إن األمن اإلنساني بأبعاده المختلفة أصبح مفهوما أساسيا تفرضه جملة من التهديدات التي 
باتت تزعزع استقرار المجتمعات وتهدد حياة الفرد في حد ذاته، وهو ما ذهبت إليه الدراسات التي 

 أعطت لكل بعد مجموعة التهديدات المختلفة به.
في الفقر والمجاعة وسوء مهدد بظواهر الفقر والبطالة واألمن الغذائي يجد  االقتصاديفاألمن 

حديات أساسية له، كما أن األمن الصحي قائم من أجل تفادي تفشي األمراض المعدية وعدم التغذية ت
عية القدرة على التغطية الصحية وسبل المعيشة النظيفة، أما األمن البيئي فهو مهدد بالكوارث الطبي

ماء، تراب، وهواء( وال يستثنى األمن خريب المحيط في أبعاده الثالثة )ونقص الموارد ومشاكل ت
ة المنظمة واإلرهاب والعنف العائلي واألمن المجتمعي، ية كالجريمالشخصي من وجود تحديات حقيق
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سي وما يهدده من يبقى رهين مشاكل اإلثنيات والنزاعات ذات األبعاد الهوياتية، لنصل إلى األمن السيا
 .21عوامل مرتبطة أساسا بالضغوطات السياسية وخروقات حقوق اإلنسان وغيرها

 :خاتمة
مما سبق يمكن القول أن العالم شهد تحوالت كبرى بداية من تسعينات القرن الماضي التي 

 من االنتقالغيرت العديد من االتجاهات الفكرية المتعلقة بمسألة األمن، حيث أصبح من الضروري 
ركيز على أمن األفراد وحماية اإلنسان من كافة التهديدات التي تعرض التركيز على أمن الدولة إلى الت

 حياته للخطر.
 وعليه وفي ختام دراستنا لهذا الموضوع تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

أيضا ألمن مواطنيها ففي كثير إن األمن اإلنساني ليس بديال ألمن الدولة، وأمن الدولة ليس بديال  -1
من األحيان ما تشعر الدولة باألمن بغياب التهديد الخارجي في حين يشعر مواطنيها بغياب األمن 
نتيجة االنتهاكات التي يتعرض لها من استبداد وغيره من االنتهاكات األخرى. فانعدام أمن اإلنسان من 

 شأنه اإلخالل بمبدأ أمن الدولة.
جهود الكبيرة لألمم المتحدة للمحاولة للوصول إلى تعريف لمفهوم أمن اإلنسان، غير بالرغم من ال -2

 أن هذا المفهوم ال يزال يشوبه الغموض الختالف وجهات النظر.
يهدف األمن اإلنساني إلى توفير األمن واألمان للرعايا داخل الدولة، وبالتالي فإن الهدف بين أمن  -3

 وال يمكن تجزئته.اإلنسان وأمن الدولة متكامل 
مفهوم األمن اإلنساني ال يعد بديال لحماية حقوق اإلنسان، بل يعتبر أوسع نطاق من مفهوم حقوق  -4

 اإلنسان، وبالتالي فتكمن أهميتها في أن كل منهما يكمل اآلخر.
 إن مفهوم األمن اإلنساني يكرس ويحقق االنسجام بين عدة مفاهيم موجودة في القانون الدولي من -5

 .تكريسه لمركز األفراد في القانون الدوليخالل 
                                                           

الدولي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية خولة محي الدين يوسف:األمن اإلنساني وأبعاده في القانون -1
 .525، ص2012-العدد الثاني-28والقانونية، المجلد 

 .526المرجع نفسه، ص -2
محمد عبييدي: األمن اإلنساني في ظل مبدأ مسؤولية الحماية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون -3

 .20، ص 2016/2017محمد خيضر بسكرة،  الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة
4: nouveau regard sur  ; le changement paradigme de la sécurité humain barbara, arniel-

la politique du étrangére du canada ? centre canada pour le développent de la politique 
étrangére.N° 1019, le 18 juin 1999, p 1-11. 

 .16محمد عبييدي، مرجع سابق، ص -5
 .527خولة محي الدين يوسف: مرجع سابق، ص -6
 .19: مرجع سابق، ص محمد عبيدي-7
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دور اآلليات اإلقليمية في تفعيل األمن اإلنساني والسلم 

 العالمي

The role of regional mechanisms in activating human security 

and global peace 

 والعلوم السياسيةمحمد النادي: دكتور باحث في القانون العام 
  

 ملخص: 

 األبعادمنذ نهاية نظام الثنائية القطبية احتدم النقاش في حقل الدراسات األمنية،  مما أدى إلى ظهور مجموعة من 

بعيدا عن أولوية الدولة في حماية حدودها اإلقليمية، وصيانة سيادتها الوطنية في مواجهة أي   األمنالجديدة ملفهوم 

تسارعت وتيرة العوملة تهديد عسكري خارجي، حيث أضحت الحروب في الواقع بين الدول أقل انتشارا في مقابل ذلك 

التقليدي الى مستوى اعم واشمل،  انتقال مفهوم األمن من املستوى  إلىوظهور موجة تهديدات جديدة، مما أدى 

ومن مستوى الدولة إلى مستوى املجتمع، تحت مسمى األمن اإلنساني، القائم أساسا على حق الفرد في التمتع 

 بالحرية من الخوف والحرية من العوز.

عاملي في ففي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحد أهم روافد تفعيل األمن اإلنساني والسلم ال

املجتمع الدولي أال وهو األنظمة اإلقليمية، حيث اعتمد الباحث على النماذج التالية: اإلتحاد األوربي، االتحاد 

 اإلفريقي، منظمة الدول األمريكية. 

اإلقليمية، االتحاد األوروبي، االتحاد  اآلليات حقوق اإلنسان،من اإلنساني، السلم العاملي، : األ الكلمات املفاتيح

 منظمة الدول األمريكية. اإلفريقي،

 
 Abstract: 
        Since the end of the bipolar system, the debate has raged in the field of 
security studies, which has led to the emergence of a set of new dimensions of 
the concept of security away from the priority of the state in protecting its 
territorial borders and maintaining its national sovereignty in the face of any 
external military threat, as wars between countries have in fact become less 
widespread. On the other hand, globalization accelerated and a new wave of 
threats appeared, which led to the transfer of the concept of security from the 
traditional level to a more general and comprehensive level, and from the state 
level to the level of society, in the name of human security, based mainly on the 
right of the individual to enjoy freedom from fear and freedom from want . 
In this context, this study comes to shed light on one of the most important 
tributaries of activating human security and global peace in the international 
community, namely the regional systems, as the researcher relied on the 
following models: the European Union, the African Union, the Organization of 
American States. 
Key words: human security, world peace, regional mechanisms, the European 
Union, the African Union, the Organization of American States. 
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 مقدمة.
منذ نهاية نظام الثنائية القطبية بانهيار المعسكر الشيوعي، تخلت الدول عن النمط التقليدي في بناء 

حالف والمتمثل في المعاهدات واأل ،لذي تشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةاألمن اإلقليمي والعالمي ا
من، حيث أضحت الحروب صبحت وسيلة غير ناجعة االستعمال بسبب تغير مفهوم األأنها العسكرية، أل

تسارعت وتيرة العولمة وظهور موجة تهديدات جديدة، في الواقع بين الدول أقل انتشارا في مقابل ذلك 
  على الصراعات بين الدول. ذات البعد العرقي أو الديني..وغلبة نمط الصراعات الداخلية 

شمل، ومن مستوى الدولة إلى أعم و أ مستوى  إلىمفهوم األمن من المستوى التقليدي  انتقالإن 
بل دول بذاتها بأسلحتها وجيوشها، بل أصبحت مهددة مستوى المجتمع، حيث لم تعد الدولة مهددة من ق

، وهذا ما واألوطانخطار والتهديدات غير العسكرية ذات الطبيعة العابرة للحدود من قبل نمط جديد من األ
 .1هذا الوضعإلى اعتماد ميكانيزمات جديدة من اجل الحفاظ على أمنها تماشيا مع  _الدول_ أدى بها

تبلور من خالل مساهمات ليه هو أن هذا البعد الجديد لمفهوم األمن ومما يجدر بنا اإلشارة إ
إعادة النظر في موضوعه المرجعي مجموعة من المفكرين الذين أثروا هذا الحقل المعرفي من خالل 

Referent Object ،لدراسته باري بوزان المعنونة ب: "  وهنا نشير على سبيل المثال ال الحصر
"، التي قدم من خاللها رؤية معمقة حول people, States and Fearالشعب، الدول والخوف 

 بإدخالالدراسات األمنية تشمل جوانب سياسية واقتصادية ومجتمعية وبيئية وعسكرية، وهو ما سمح 
موضوعات جديدة مرجعية أو وحدات تحليل مثل: الدولي، اإلقليمي، المحلي، المجتمع، األمة، الجماعة، 

 لدراسات األمنية.الفرد. في نطاق ا
ية الجيوبوليتيكية التي ر إلعادة النظر في النظ من فرصةكما شكل هذا النقاش حول مفهوم األ

 .1904سنة   Mackinderطرحها ماكيندر 
نتيجة لهذا التغيير الجدري في الحقل الدولي برزت أهمية دراسات السالم في وعليه يمكننا القول أنه 
مما كان معروف  أكثرة الجديدة، مما فتح المجال للغوص في أفكار تبحث التعاطي مع المواضيع النزاعي

 .Galtung  2 بالسالم اإليجابي أو السلبي حسب ما نظر إليه غالتون 
كبديل  ”Stable peace“ما سماه " السالم المستقر   Bouldingفي ظل هذا السياق اقترح بولدنو 

من بات يشمل باإلضافة ن مفهوم األأ. فحسب هذا التوجه نجد 3"للسالم السلبي" الذي يعني غياب الحرب
و على األقل تقليص حدة العنف غير المباشر في بنية المجتمع الدولي أالمعاني التقليدية القضاء  إلى

ونذكر هنا على سبيل المثال ال الحصر تبيعية  دول الجنوب لدول الشمال عبر المؤسسات الدولية، وعلى 
نجد االختالالت في الدخل بين الفئات االجتماعية بسبب استغالل فئة أو فئات محددة  المستوى الداخلي

، مما يؤدي الى غياب العدالة االجتماعية وهلم جرا 4سياسية لخدمة مصالحها االقتصادية -للبيئة السوسيو
 تبعات ذلك على االستقرار الداخلي للدولة.
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و أمن الجماعي" عنه مفاهيم مستجدة من قبل "األإن هذا التغيير في مقاربة مفهوم األمن نتجت 
المنظمات الدولية مثل  إلى" الذي يهتم بالتشاور ونقل السلطة Cooperative securityالتعاوني " األمن

، ليس فقط الستعادة السالم بين الدول ولكن أيضا (OSCE)من والتعاون األمم المتحدة ومنظمة األ
الذي يتجاوز المجال العسكري  Comprehensive Securityشامل" من الداخلها، ليأتي مفهوم " األ

من، وتهديدات أخرى غير تلك المدرجة في السالمة اإلقليمية قتصادية واالجتماعية لألبعاد االليشمل األ
 .5والنظام السياسي
دراستنا هاته، والذي يعد منظور  موضوع  Human Securityمن اإلنساني مفهوم األ إلىوصوال 

من مقارنة بالمفاهيم السابقة، حيث يتجاوز الجانب العسكري ليشمل جوانب أخرى، فهو شمولي لأل
باختصار شديد يركز على االحتياجات اإلنسانية وتوجيهها نحو العدالة، التحرر والوقاية طويلة المدى من 

 ووطنية.  7دولية وإقليمية ياتآل. من خالل 6الضرر المفاجئ للمجتمع اإلنساني
وعليه انطالقا مما تقدم وفي ضوء بعض التجارب اإلقليمية على مستوى الساحة الدولية، التي 

 سنعتمدها كأنموذج لمناقشة هذه الورقة، فإن اإلشكالية المحورية التي تفرض نفسها هنا هي:
 لسلم العالمي؟ نظمة اإلقليمية في تكريس المن اإلنساني واما مدى نجاعة ال  -

 وينبثق عن هذا التساؤل المحوري مجموعة من التساؤالت الفرعية نوردها على الشكل التالي:
 ما هي أبرز آليات تفعيل األمن اإلنساني؟ -
 ؟ هل استطاعت األنظمة اإلقليمية استتباب األمن اإلنساني وبالتالي السلم العالمي -
 تكريس األمن اإلنساني والسلم العالمي؟هي أبرز التجارب اإلقليمية في  ما -
 اإلنساني والسلم العالمي؟ األمنهي نقاط قوتها وضعفها في تحقيق  ما -

 أسئلة وغيرها سنعمل على إيجاد إجابات لها من خالل اعتمادنا على التصميم التالي: 
 المن اإلنساني والسلم العالمي في ضوء اإلتحاد الوروبي أوال:
 اإلنساني والسلم العالمي في ضوء منظمة الدول المريكية المن: ثانيا
 اإلفريقياإلنساني والسلم العالمي في ضوء االتحاد  المن: ثالثا

  الوروبية تحاداإلنساني والسلم العالمي في ضوء اإل  المنأوال: 
الساحة يعتبر النظام األوروبي من أهم األنظمة القطرية، التي عرفت تطورا ملحوظا على مستوى 

 من بمختلف فروعة واألمن اإلنساني بالخصوص.الدولية خاصة في مجال األ
 اإلقليمية األوروبية؟ اآللياتهي تجليات هذه  وعليه فما
األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات  االتفاقية، أصدر مجلس أوروبا "1950فمبر نو  04بتاريخ 

، وقد نصت هذه االتفاقية على 1953سبتمبر من سنة  03األساسية"، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والحريات األساسية التي تضمنها اإلعالن العالمي لحقوق 
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ن تضمن األطراف السامية المتعاقدة أنه يتعين أنصت على اإلنسان، فعلى مستوى المادة األولى منها 
 لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني تلك الحقوق والحريات.

 إحداثمستوى الهيئات المتخصصة في حماية الحقوق والحريات فقد نصت االتفاقية على  وعلى
 .10، ومجلس أوروبا9اإلنسان. وكذا المحكمة األوروبية لحقوق 8اللجنة األوروبية لحماية حقوق اإلنسان

ومع إصدار البروتوكول الحادي عشر تم استبدال كل الهيئات السابقة بالمحكمة األوروبية لحقوق 
ن يحيل إلى المحكمة الجديدة أي مخالفة مزعومة ألحكام االتفاقية أويجوز ألي طرف متعاقد  .11اإلنسان

ن يقوم بتقديم طلب للمحكمة أحكومية  و منظمة غيرأي شخص طبيعي ، كما يجوز أل12والبروتوكوالت
في االتفاقية  حد األطراف المتعاقدينأالجديدة مباشرة في حالة االدعاء بأنه ضحية انتهاك من قبل 

 . 13والبروتوكوالت
"  1961أما فيما يخص الحقوق االقتصادية واالجتماعية فنجد أن مجلس أوروبا اعتمد بتاريخ 

، ومن أبرز ما جاء به هذا الصك 196514والذي دخل حيز التنفيذ سنة الميثاق االجتماعي األوروبي"، 
من االتفاقية األوروبية لحماية  22و 21تم النص عليها في المادتان  آليةن تنفيذه يستند إلى أالقانوني هو 

عام ساسية واللتان تنصان على تقديم األطراف المتعاقدة للتقارير إلى األمين النسان والحريات األحقوق اإل
 . 15لمجلس أوروبا، وهذه التقارير تعرض على لجنة الخبراء التي يعينها المجلس األوروبي

و العقوبة أاالتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة " إصدارتم  1987وفي نفس السياق أيضا سنة 
التعذيب"، والتي تتمثل  اللجنة األوروبية لمنع" آلية، هذه األخيرة التي نصت على 16و المهنية"أالالإنسانية 

مهامها الرئيسية في تنظيم زيارات للدول المتعاقدة لمراقبة تنفيذ هذه االتفاقية والتحقيق في معاملة 
 .17األشخاص المسلوبة حرياتهم

وضمانها،  اإلنسانوروبية فيما يخص تكريس حقوق المحدثة على الساحة األ اآللياتمن ضمن و 
رباب العمل وكذلك المنظمات غير أى جماعية من النقابات وهيئات آليات تقديم الشكاو  أحداثهنجد 

بي الصادر سنة و الحكومية، وذلك بموجب مقتضيات البروتوكول اإلضافي للميثاق االجتماعي األور 
 .1998، ودخل حيز النفاذ سنة 1995

 األمنالفاعلة على مستوى النظام اإلقليمي األوروبي في مجال تكريس  اآللياتكذلك من ضمن 
ا بشكل قوي سنة اإلنساني والسلم العالمي نجد دبلوماسية المؤتمرات، هذه األخيرة التي ظهرت بوادره

من من والتعاون في أوروبا" في هلنسكي بفلندا، بهدف التشاور حول األمؤتمر األمع انعقاد " 1975
من، " األة مجاالت وهيختاميا ركز على ثالثالمتبادل في منطقة أوروبا، وأصدر هذا المؤتمر بيانا 

، حيث 1983االقتصاد، وحقوق اإلنسان"، وتلته سلسلة اجتماعات نخص بالذكر منها اجتماع مدريد سنة 
، حيث تم التطرق لمواضيع حرية المعتقد، وحقوق 1989تم التركيز على حرية النقابات، وفي فيينا سنة 

عن  أسفر، حيث 1990في كوبنهاجن سنة وعدم التمييز وشروط االعتقال وعقوبة اإلعدام، و  اإلنسان
 . 18صياغة المعايير الخاصة بحماية حقوق األقليات
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ونتيجة للدور المهم الذي لعبته دبلوماسية المؤتمرات تم تغيير اسم المؤتمر  1995وفي سنة 
ن أ وجدير بالذكر هنا  من والتعاون في أوروبا"ليصبح هيئة إقليمية دولية دائمة تحمل مسمى " منظمة األ

اإلنساني وسلم بالمنطقة،  األمنهذه المنظمة تلعب دورا محوريا على الصعيد األوروبي فيما يتعلق بتحقيق 
وذلك من خالل تقديمها لمجوعة من الخدمات من قبيل التدريب في مجال حقوق اإلنسان، وذلك من 

 إدماجحترام حقوق اإلنسان. إعادة الذي يربط القضايا األمنية با ؛خالل برنامج " البعد اإلنساني" التابع لها
 المحاربين السابقين بالمجتمع، تقديم الدعم لوسائط اإلعالم المستقلة، مراقبة االنتخابات وبناء قدرات الفرد.

والتعاون في أوروبا مع مشكلة األسلحة الخفيفة والصغيرة عن طريق تبادل  األمنكما تتعامل منظمة 
 ة المتبادلة، ووضع المعايير الموحدة.المعلومات، وبناء الثقة والمساعد

، بعد األوربيمن اإلنساني والسلم في منظومة االتحاد لمفهوم األ هنأمن خالل ما تقدم يبدو جليا 
الدمج بين العديد من المفاهيم  إلىالسياسي فقط بل يهدف  االستقرارجوهري كونه ال يهدف إلى تحقيق 

كحقوق اإلنسان، والتنمية البشرية، وتحقيق العدالة االجتماعية. فالمنظومة األوروبية المعتمدة في هذا 
منية التقليدية والحديثة من جهة، الباب اتخذت من األمن اإلنساني وسيلة إلغالق الفجوة بين المفاهيم األ

 االجتماعيةمن اإلنساني في صلب السياسات وضع األ روبياألو ومن جهة أخرى نجد أن االتحاد 
حقوق اإلنسان والتشاور بين فئات المجتمع كافة وخلق  احتراملإلتحاد بما يؤدي إلى ضمان  واالقتصادية

أهمية المشاورات اإلقليمية الحتواء  وتأكيدهانوع من التعددية في صناعة القرار على المستويات كلها 
من اإلنساني والسلم على استتباب األ باإليجابع على هذا المستوى. مما ينعكس زمات التي تندلاأل

 األمنيةوقد أكد هذا تقرير السيد خافيير سوالنا مفوض السياسة ، وعلى مستوى العالم ككل، بالمنطقة
 األمن، تحت عنوان " إستراتيجية أوروبية لتحقيق 2004لإلتحاد األوروبي في سبتمبر عام  والخارجية

، وتتجسد في األوروبيهناك مسؤولية تاريخية تقع على كاهل دول االتحاد  حيث ورد فيه أنإلنساني"، ا
 من اإلنساني على المستوى العالمي.السعي نحو تحقيق األ

 هذا على مستوى النظام األوروبي، ماذا عن مماثله األمريكي؟ 
 19المريكيةثانيا: المن اإلنساني والسلم العالمي في ضوء منظمة الدول 

 1948أبريل  30مريكية الذي أبرم في بوجوتا بتاريخ طبقا لمقتضيات ميثاق منظمة الدول األ
هو  اإلقليمي، فإن الهدف الرئيسي من إيجاد هذا الكيان 1951ديسمبر  13ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 

تشجيع دول المنطقة على التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي، والقضاء على الفقر المدقع، إلى جانب 
تشجيع حفظ السلم واألمن، ومبدأ عدم التدخل، والتسوية السلمية للمنازعات وغيرها من المبادئ التي 

 .20التي تواجهها دول المنطقة تستهدف توطيد وشائج الترابط وتكاتف الجهود لتجاوز العقبات والصعوبات
مريكية هو من نفس الميثاق فإن الهدف من منظمة الدول األ 34و 30وطبقا لمقتضيات المادتين 

الثقافية والعلمية تكامل جهود التنمية بما في ذلك المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتعليمية و 
لفقر المدقع والتوزيع العادل للثروة والدخل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والقضاء على ا والتكنولوجية،
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واشتراك الشعب في صنع القرار، أما فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان، فقد نص ميثاق المنظمة على 
والثقافية مثل الحق في العمل والحق في التعليم، وبهذا  واالجتماعيةمجموعة من الحقوق االقتصادية 
والذي نص بدوره على حقوق  1948كي لحقوق وواجبات اإلنسان" سنة الصدد تم اعتماد " اإلعالن األمري

تم اعتماد " االتفاقية  1969مماثلة لما تم تكريسه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كما أنه في سنة 
. وطبقا 1978لحقوق اإلنسان" في سان خوسيه بكوستاريكا، والتي دخلت حيز النفاذ سنة  األمريكية

مريكية باعتمادها فهي أعلنت عملها بشكل جماعي على التنمية االتفاقية فإن الدول األ لمقتضيات هذه
 آليتينعلى  –االتفاقية  –التدريجية للحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية. ولتفعيل ذلك فقد نصت 

من االتفاقية  44لحقوق اإلنسان، حيث أنه بموجب مقتضيات المادة  األمريكيةأساسيتين وهما اللجنة 
و جماعة أو أية هيئة غير حكومية معترف بها قانونا في دولة أو أكثر من أيحق ألي شخص فإنه: "

و شكاوى ضد أي أالدول األعضاء في المنظمة، أن ترفع إلى اللجنة عرائض أو التماسات يتضمن شجبا 
نه أكدت على أن االتفاقية م 45خرق لهذه االتفاقية من قبل دولة طرف"، ومن ناحية أخرى فإن المادة 

تتلقى البالغات التي فيها دولة  أنيمكن ألي دولة طرف أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة في 
المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن  اإلنسانحد حقوق طرف أن دولة أخرى قد ارتكبت انتهاكات أل

 تحقق فيها. 
مريكية لحقوق اإلنسان، حيث أنه يحق للدول الثانية فتتمثل في المحكمة األ اآلليةأما بخصوص 

 . 22األفرادمامها دون أ 21الحق في رفع قضية اإلنسانمريكية لحقوق واللجنة األ
، فإنها تتمتع باختصاصين، األول اإلنسانمريكية لحقوق من االتفاقية األ 63وحسب منطوق المادة 
 . 23عة أمامها، والثاني اختصاص استشاري هو الفصل في القضايا المرفو 
البروتوكول لتعديل ميثاق المنظمة " إصدارتم  1967نه سنة أهنا هو  إليهومما يجدر بنا اإلشارة 

"، ومن ضمن المستجدات المهمة التي جاء بها نخص بالذكر نصه على اإلنسانلحقوق  األمريكية
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية".فة" و"للتعليم والعلوم والثقا األمريكيةاللجنة : "أحداث

في  اإلنسانمريكية لحقوق ، تم اعتماد البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األ1988نه في سنة أكما 
، وطبقا لمضمونه 1999مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" والذي دخل حيز التنفيذ سنة 

فإنه يحث الدول األطراف على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
عن اإلجراءات  24بتقديم تقارير دورية واألخذ بالتنمية بعين االعتبار، كما تتعهد الدول األطراف بموجبه

 .25التدريجية التي تتخذها لضمان االحترام الواجب للحقوق في البروتوكول
، الذي نص على 2001الميثاق الديمقراطي للدول األمريكية" عام وفي نفس السياق أيضا تم تبني "

مريكية في الديمقراطية وعلى واجب الحكومات في تعزيزها والدفاع عنها. كما نص على حق الشعوب األ
الخطوات التي يمكن للمنظمة القيام بها في حالة االنقالب على نظام ديموقراطي بدءا بمبادرات دبلوماسية 

 تعليق حقوق العضوية. إلىوصوال 
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د التجربة الكندية، ويعد السيد لويد كذالك من ضمن التجارب الرائدة على المستوى العالمي، نج
أكسورثي وزير الخارجية الكندي األسبق، من أبرز المدافعين عن المفهوم، إذ يرى أن األمن اإلنساني هو 

فراد محور االهتمام بدال من التركيز فقط على أمن األراضي " طريقة بديلة لرؤية العالم، تجعل األ
 .26ى اإلجراءات الوقائية بغية تقليل المخاطر"والحكومات، وذلك من خالل االعتماد عل

من اإلنساني هو دور هذا األخير في بناء السلم، مرتكزات الرؤية الكندية لمفهوم األ أهمكذلك من 
مرين، أطرحت كندا " المبادرة الكندية لبناء السالم"، حيث تهدف المبادرة إلى  1996 أكتوبر سنةففي 

المتنازعة في جهودها لتحقيق السلم من خالل العمل على التوصل لحلول وسط األول هو مساعدة الدول 
بين األطراف المتنازعة. أما األمر الثاني فيتمثل في دعم القدرة الكندية في هذا الصدد من خالل مشاركة 

 . 27كندا في مبادرات بناء السلم الدولية
رية في الترسانة القانونية المعتمدة من من خالل ما تقدم يبدو جليا أن لألمن اإلنساني مكانة محو 

طرف الدول األمريكية، بل إن بعض الدول استطاعت أن تؤسس لتجارب رائدة على مستوى العالم، لكن 
من اإلنساني في بعده الشمولي لم تحقق بعد األ بالرغم من كل هذا، نجد أن أغلب دول المنطقة الزالت

بشكل واضح على التنمية بالمنطقة، وتحقيق العدالة  أثرتة، كما سبق الذكر، وتعاني من هشاشة اقتصادي
 االجتماعية. مما يطرح عدة تساؤالت حول األسباب الكامنة وراء ذلك.
 هذا على مستوى منظومة القطر األمريكي، ماذا عن االتحاد اإلفريقي؟

 اإلنساني والسلم العالمي في ضوء االتحاد االفريقي المنثالثا: 
، اإلفريقيةانبثق أول ميثاق إقليمي على صعيد القارة  1963بموجب مؤتمر أديس أبابا المنعقد سنة 

"االتحاد  إلىتغير اسمها  2002بموجبه منظمة الوحدة اإلفريقية، هذه األخيرة التي ستعرف سنة  أسست
ه هذا الكيان القطري .  ومن المعلوم انه لم يتم تغيير االسم فقط بل شمل التغيير حتى توج28اإلفريقي"

بصفة عامة. من خالل نصه على التدخل في النزاعات الداخلية، التي تعرف انتهاكات تصنف: جرائم 
حضور البعد اإلنساني في  إلى. وهي إشارة مباشرة 29حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد اإلنسانية

 تحاد. السياسة األمنية الجديدة لإل
على مضمون المادتين الثالثة والرابعة من نظامه األساسي أنشأ سنة  ي_وباستناده _ االتحاد اإلفريق

من اإلفريقي، وهو جهاز رئيسي في مجال إدارة ومنع وتسوية النزاعات ، مجلس السلم واأل2004
الجهود الرامية إلى منع ومكافحة اإلرهاب الدولي، تعزيز وتنفيذ األنشطة  ومالئمة، تنسيق اإلفريقية

المتعلقة ببناء السالم، وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات تعزيزا للسالم والحيلولة دون تجدد أعمال 
ية وأمن العنف، ومن المبادئ التي يسترشد بها المجلس نجد الترابط بين التنمية االقتصادية واالجتماع

 . 30الشعوب والدول، إضافة إلى احترام سيادة القانون 
لحقوق اإلنسان  اإلفريقيكذلك من أهم المرجعيات الحقوقية بهذا التنظيم اإلقليمي نجد" الميثاق 

، حيث نص على مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية لكل فرد، وطبقا 1981والشعوب" الصادر سنة 
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 اإلفريقية" اللجنة آليةلميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تم النص على من ا 45لمقتضيات المادة 
 لحقوق اإلنسان والشعوب".

إلنشاء المحكمة اإلفريقية  اإلفريقيتم اعتماد "البروتوكول الخاص بالميثاق  1998سنة  كما أنه في
المحكمة يمتد إلى كافة ن اختصاص أهنا هو  إليهلحقوق اإلنسان والشعوب"، ومما يجدر بنا اإلشارة 

 لآلراءتقديم المحكمة  إلى، باإلضافة 31القضايا وااللتماسات التي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق
الميثاق او أي وثيقة افريقية مامها خاصة بتفسير مضمون أاالستشارية بشأن أي القضايا التي تعرض 

 . 32تتعلق بحقوق اإلنسان
" الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل"، والذي دخل حيز  1990باإلضافة لذلك تم اعتماد سنة 

كذلك تم اعتماد " البروتوكول الخاص بالميثاق اإلفريقي لحقوق  2003، وفي سنة 1999التنفيذ سنة 
 ".إفريقياالنساء في 

تتوفر على ترسانة قانونية واليات  اإلفريقيةلقارة ل المنظومة الحقوقية نأمن خالل ما تقدم نالحظ 
كد بشكل أمن اإلنساني والسلم بالمنطقة، وهو ما تحد كبير مع متطلبات إحقاق األ إلىتنفيذية تتماشى 

من والسلم خاصة وان هذا األخير دمج في مقاربته البعد األمني بالبعد واضح مع تأسيس مجلس األ
منع النزاعات.  إلىالهادفة  اآللياتمن  كآلية ديمقراطيةالالحقوقي من خالل تعزيزه وتشجيعه الممارسات 

إمكانية التدخل في النزاعات الداخلية وتبني سياسة وقائية، تجنبا لحدوث النزاعات والعمل بعد  إقرارهوكذلك 
حلها على عدم اشتعالها من جديد من خالل إقامة التنمية اإلنسانية المستدامة باعتبارها القاطرة األساسية 

 قيف نزيف القارة السمراء.لتو 
من اإلنساني والسلم في القارة اإلفريقية لهو من لكن كل هذا ال يمنعنا من القول أن مقاربة مفهوم األ

الصعوبة بمكان، نظرا لعدة عوامل نخص بالذكر منها، ارتفاع نسبة الدول الفقيرة، المنهوكة اقتصاديا 
فريقية تنفق أربع مرات لخدمة الدين أكثر من خدمتها بسبب مشكلة المديونية، حيث أن أغلب الدول اإل

االفتقار  إلىفريقية ال يرجع زمة االقتصادية اإلن سبب األأ. ومما يجدر بنا التنويه به هنا هو 33للصحة
بعضها فقط،  إلىسنكتفي هنا باإلشارة و نما إلى عدة أسباب لن نخوض بتفصيلها، إللموارد الطبيعية، و 

في الميزان  العجزالخام مقابل ارتفاع أسعار السلع المصنعة، مما يؤدي إلى  كتدهور أسعار المواد
التجاري ثم االقتراض لسد االحتياج، ضعف القدرة االستثمارية، انتشار الكوارث الطبيعية كالجفاف 

 .34والتصحر
دول  أغلبيةالتعدد الإلثني بين  إنكذلك من ضمن المشاكل نجد معضلة بناء الدولة الوطنية، حيث 

المنطقة مع عجز العديد من الحكومات على السيطرة على الوضع، أدى في كثير من األحيان إلى نشوب 
الحرب الطاحنة بين قبيلتي  إلىنزاعات الزالت فضاعتها تقض كاهل الشعوب اإلفريقية، ونشير هنا 

وفي السودان  ،ريتري الهوتو والتوتسي الروانديتين في أواخر القرن الماضي، كذلك الصراع اإلثيوبي اإل
 وغيرها من النماذج التي تشكل وصمة عار في جبين اإلنسانية بالقارة اإلفريقية.
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 ذلك غياب إقرار بالتعددية السياسية، وتحكم الحزب الواحد بإدارة السلطة والذي غالبا ما إلىأضف 
لسلطة، وتفعيل يكون خاضع بدوره للسلطة العسكرية، مما يجعل عملية الحديث عن مسألة تداول ا

اغلب القيادات المتقلد زمام  أنمن المفاهيم الصعب تطبيقها على أرض الواقع. ودليل ذلك هو  الديمقراطية
 ، ال عبر صناديق االقتراع.35الحكم وصلت له عبر االنقالبات العسكرية

الهبات.  علىاعتماد أغلب دول المنطقة كذلك من بين المشاكل التي تعاني منها القارة السمراء هي 
مية بين . وانتشار األ36فنتيجة لهذا الوضع المأساوي أزيد من نصف سكان القارة يعيشون تحت عتبة الفقر

الوالدة  أثناءصفوف المواطنين في دول القارة، واألوبئة مما يتسبب في وفاة نسبة كبيرة من األطفال سواء 
، VIHخرى كمرض نقص المناعة الفتاكة األ األمراضوغيره من  37و بسبب انتشار مرض الحصبةأ

مليون حالة سنة  28، تسبب هذا الوباء في وفاة 2007فحسب التقرير االستراتيجي اإلفريقي الصادر سنة 
، وان معدل اإلصابات في انتشار خاصة في صفوف النساء واألطفال. كذلك من ضمن المشاكل 2006

اإلنساني بالمنطقة وفق المنظور الدولي لهذا األخير، هو افتقار معظم دول  األمنالتي تقف أمام تحقيق 
هناك تناقص مهول في أراضي الغابات،  أنالقارة الستراتيجيات تنمية مستدامة، فعلى نقيض ذلك نجد 

 وارتفاع في نسبة السكان الذي ال يحصلون على الماء الصالح للشرب. 
من اإلنساني والسلم بالمنطقة تسير بتواكل، إن وثيرة تحقيق األإن تظافر كل هذه العوامل جعل من 

من لم نقل أنها تكاد تتوقف في بعض البلدان، مما يشكل قنبلة موقوتة تهدد باستمرار قضية تحقيق األ
والسلم بالمنطقة، ناهيك عن التحديات األخرى من قبيل االنتشار الواسع للجماعات المتطرفة، والهجرة 

اإلنساني بمفهومه  واألمن، وغيرها من التحديات التي الزالت تحاصر مسلسل بناء السالم غير النظامية
 الشمولي.

 خالصة : 
ه لألنظمة اإلقليمية دور محوري في تحقيق األمن اإلنساني والسلم أن إلىمن خالل ما تقدم نخلص 

العالمي، فالبرغم من الفروق الواضحة بين نظام إقليمي وأخر نظرا ألسباب جييو_سياسة، إال أنها تجتمع 
المجال أمام تنامي دور  حيث فتحلفترة ما بعد الحرب الباردة  األمنيةالبيئة في قضية جوهرية فرضتها 

اقتصادية، بيئية، ومجتمعية، سياسية، ترتبط ببعضها البعض، وبمستويات تحليلية تتجاوز الدولة  قطاعات
منية تبنى على أساس اسات واإلستراتيجيات األيالس أصبحتالى الفرد، المجتمع، والعالم بأسره، وعليه فقد 
 معايير تستجيب لمتطلبات المجتمع المعاصر.
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 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة

 دور األسرة  في تحقيق األمن االجتماعي

Human security in light of contemporary global challenges 

The role of the family in achieving social security 

 د. احمد محمد علي املشهداني                          أ.د. برزان ميسر حــــــــــــــامد الحميــــــــــــد     

ي/ العراق                            العراق                     –جامعة املوصل 
ّ
ديوان الوقف السن  

 

 : ملخص

وللتذ  مكنذ  لرةذأن أس كيذ ن ا إلذ  لألنذ   للتذ  ؤذي    لألةذاا  أهذ جاءت هذه  للدالةذل لليذ ال لل ذلء   ذ   لقد

للتذذذ  لتبذذذجا جااذذذ  لألنذذذ  اذذذ  لا تكيذذذات   سكذذذا  لاعذذذو للدالةذذذل  وا للذذذد ان وللي كذذذاء ول  نذذذأ    قاونذذذل للتاذذذاالت ل   أ ذذذل 

وللتي اذذا لألةذذأ  و ذذ س نكذ  اذذ  س ذذجن ل اذذنئت لليا  اذذل  للخ ذذي م. وأسذذد للا ذذى   ذذ  أس كيذهدد  لنذذ  ل يذذ كسس وأةذذأه 

نعاذذة ل في اةذذا ولس تدكذذي ل ذذأأن ا امذذل أو  هذذا  للشذذ ا ل أس م ذذأ  للأجذذي اوجتذذر ولس م ذذأن أل ذذاء    ااذذر و   ذذر  

نلضذذلا لألةذذأن   ل ول تكذذد للا ذذى ل ذذ تق ل ةذذتقأليل للت  ا ذذ  اذذ  ؤ ذذاو  .لألةذذأوؤأهاتدذذا وهذذهل هذذل للةالذذ  للاذذلن   ذذ   لألنذذلا 

 وذلك لاهل أقص ى ج د  ق   وا س     د  الةل لل صلص بدد  لةتخألج ناا ئ ؤأبل ل ند كل لاأل لل للللضحل.

   لا تكع. وا  لن    ؤ قاق  لألةأن :الكلمات املفتاحية
 

 Abstract: 

    I put together this study to shine a light on your role playing spotlight as you 

turn against the lights you play while watching games. The approach followed 

at the bottom of the church, the church’s denominator, the church’s 

denominator, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, 

Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, Qasim, the approach, the 

approach, the inductive analytical in the title The family, by exerting a mental 

effort in studying the texts completed in the study of educational assets 

supported by wide performance.  

Keywords: family, role, security, investigation, society. 
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 :مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد :

منه العلماء والمفكرون ينهل صالحة لكل زمان ومكان, وهي المعين الذي  اإلسالميةفإن الشريعة  
األمان وإصالح فمن مصالحها األمن و  ،ت لتحقيق المصالح ودرِء المفاسدوجاء ،واألدباء ينحالوالص

لم يكن  يقدم على أي عمل ما أن إنسان أيفاألمن مطلوب شرعًا وعرفًا وال يستطيع  ،المجتمعاُت واألسر
وكان ذلك  ،وفقدان األمن واألمان ،ك لحرمة اإلنسانسالمية من انتهاونظرًا لما تمر به أمتنا اإل ،في مأمن

 إلىفزجت بأبنائها  ،. ولم تدرك سر نهضة اإلنسانيةمحاضن األسرة التي لم تفقه الحياة األسرية إلىراجعًا 
مكر الليل والنهار فأعداء اإلسالم يسعون بكل وسيلة إلفساد مجتمع  إلىوكذلك يرجع  ،ما ال ُيحمد عقباه

بناء المسلمة  لكونها الخلية األولى ل األسرةيجدوا سالحًا لبلوغ أهدافهم أمضى من إفساد المسلمين ولم 
 : "سوف ندمر الحياة األسرية بينالت اليهود بقولهمو وهذا ما جاء في بروتوك ،مجتمع ينعم باألمن واألمان

ار المجتمع بكامله وبالتالي انهارت انه إذا األسرة أن" ألنهم يعلمون جيدًا األميين ونفسد أهميتها التربوية
 أنوحربهم ضدها واضحة يريدون  امرأة مكونة من  فاألسرة ،الناس أفكاريستطيعون أن يسيطروا على 

ومن اآلباء الذين  ،ونزع عفتها وانتهاك شرفها وأخالقهاتكون المرأة المسلمة كالمرأة الغربية في لباسها 
واألبناء هؤالء  ،عرف ألسرتِه سوى الطعام والشرابال ييكون بال قوامة ال يرعى رعية و  أنغايتهم منه 

لحروب وأقوى من وحربهم هذه من اشد ا ،تاجرون البطاقة الرابحة التي من اجلها يسعون وفي سبيلها يُ 
 . رتِه"ألنهم يرفعون شعار "البد لنا من أن نخرج جياًل ال يستحي من كشف عو  ،القنابل النووية

ن أناس وعقائدهم ولكن لفت انتباهنا فكار الأري يركز على محاور كثيرة لتغيير ورأينا أن الغزو الفك
. والحاجة إلى األمن مهمة كبيرة الستمرار الحياة رة المسلمة والمتمثلة بالمرأة سكثر السهام موجهة نحو األأ

ى القلق والخوف وانعدام األمن يؤدي إل ،ستخلف هللا تعالى عليها بني ادموديمومتها وعمران األرض التي ا
نهيار وتوقف أسباب الرزق مما يقود إلى ا ،ويدعو إلى الهجرة والتشرد ،ناءويحول دون االستقرار والب

َذا اْلَبْيتِ " وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ،المجتمعات ومقومات وجودها الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن  (3)َفْلَيْعُبُدوا َربَّ هََٰ
  ."(4)َخْوفٍ ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن 

وضرورة من  ،ياً وواجبًا شرع ،حق اإلنساني لتجعله فريضة إلهيةن أهمية األمن االجتماعي قد تجاوزت الإ
ى فرتبت عل ،االجتماعي األساسي إلقامة الدينوإقامة مقومات األمن  ،رورات استقامة العمران اإلنسانيض

الذي يرتكز عليه التقدم في سبيل تحقيق . واألمن هو حجر األساس صالح الدنيا باألمن صالح الدين
وفي أي  ،طلع إليه الفرد منذ بدء الخليقةح يتوهو مطلب أساس مل ،هداف المجتمع الجماعية المشتركةأ 

ويتطلب من الدول والحكومات واألنظمة بذل المزيد من الجهود لتحقيقه سواء  ،مرحلة من مراحل حياته
ألنه ركيزة أساسية الستقرار الحياة  ،أو المستوى الدولي ،ة أو الدولةأو القرية أو المدينعلى مستوى األسرة 

وإهمال حقوق  ،واجبات األسرية ارتباطًا وثيقاً البشريةومن الجدير ذكره هنا أن ارتباط األمن بالحقوق وال
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لبنت مسلك العنف والقتل الخروج عن النطاق المألوف وبالتالي يسلك االبن أو ا إلىاألسرة يؤدي 
 .ريمةوالج

ا لتبرز والتي يمكن لألسرة أن تسلكه ،األمن إلىالتي تؤدي  األسباب أهملذا جاء البحث لدراسة 
بينت الدراسة دور الدعاة والعلماء والمفكرين لمقاومة التيارات المنحرفة  جانب األمن في المجتمعات، كما

 ،كثرة المشكالت العائلية يكمن في. وأكد البحث على أن الخلل التي تستهدف امن المسلمين وأسرهم
وان تهمل المرأة  ،ته وان يحرم أبناءه حنانه وعطفهوالتعنيف األسري وكأن الشجاعة أن يضرب الرجل زوج

 . األسروترهاتها وهذا هو الغالب اليوم على  األمورمنشغلة بسفاسف  ،رعاية أوالدها
وذلك ببذل أقصى جهد عقلي  ،رةالتحليلي في تناول موضوع األسواعتمد البحث المنهج االستقرائي 

ة وقد اقتضت طبيع. ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة
 :البحث أن يقسم إلى ثالثة مباحث، هي

 :مفاهيم عامة، وفيه مطلبان: المبحث األول
 : مفهوم األسرة ومكانتها في اإلسالم.المطلب األول
 مفهومِه وأسبابُه. االجتماعي: األمن المطلب الثاني
 .: أسباب ضعف األمن االجتماعيالمبحث الثاني
 .مهددات األسرة وسبُل عالجها :المبحث الثالث

البحث وآخر. دعوانا أن الحمد هلل رّب  إليهتوصل  وأخيرًا جاءت الخاتمة لتلخص أهم ما
  .العالمين..
 المجتمعي األمنبعض عناصر المجتمع لدوره في تحقيق  إدراك: عدم اإلشكالية

 .مفاهيم عامة: المبحث األول
 : مفهوم األسرة ومكانتها في اإلسالم.المطلب األول

 األسرة في اللغة: -أواًل 
 :األسرة في اللغة معان عديدة منهالكلمة  
وهو الحبس  ،مقياس مطرد ،أصل واحد ،والراء: الهمزة والسين أسر: "الرهط: قال ابن فارس -1

 .1)ألنه يتقوى بهم" ،وأسرة الرجل رهطه ،واإلمساك
واألسرة  ،ه ورهطه األدنون ألنه يتقوى بهم: "أسرة الرجل عشيرتأهل الرجل وعشيرته: قال ابن منظور -2

 . (2)عشيرة الرجل وأهل بيته"
 .(3)والحصينة": " األسرة الدرع منظور: قال ابن وتأتي بمعنى الدرع والحصينة -3
: الدرع الحصينة وأهل الرجل وعشيرته األسرة ،الجماعة يربطها أمر مشترك: جاء في المعجم الوسيط -4

 .(4)والجماعة يربطها أمر مشترك
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إلسار وهو : "أسره يأسرُه أسرًا وإسارًة شدًة باقال ابن منظور ،بمعنى الشد القوة: وهي مشتقة من األسر -5
 .(5)وهو القد ما يشُد به األسير" ،ما شد به والجمع ُأسر

وهيأ له األعوان الذين يؤيدونه  ،أي: قواه واحكم خلقه ،ويقال: شد هللا تعالى اسر فالن
 .(6)وينصرونه
ْلَنا َأْمَثاَلُهْم َتْبِدياًل"َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدَنا َأْسَرُهْم َوِإَذا ِشْئنَ  "َنْحنُ  :قال تعالى أي: خلقناهم وأوجدناهم من  ،(7)ا َبدَّ

وربطنا بين أعضاء  ،لسمع واألبصار واألفئدة والعقولبأن منحناهم ا ،وقوينا وأحكمنا خلقهم ،العدم
 .(8)مفاصلهم وأجزاء أجسادهم ربطًا عجيباً 

 .(9): "األسرة بالضم أقارب الرجل من قبل أبيه"بمعنى أقارب الرجل: قال الزبيدي -ـ6
 األسرة في االصطالح:  - ثانياً 

 :من أهمها ،عرفت األسرة بعدة تعريفات
يسكنان في مسكن  ،ن بعقد زواج شرعي مكتمل األركانتركيبة اجتماعية من رجل وامرأة مرتبطا  -1

 . (10)مشتركون في ثقافة واحدة ،بينهما أوالد يتفاعلون مع بعضهمقد تكون  ،واحد
كما تتكون  ،الزوجة وأطفالهما أو بدون أطفالتتألف من الزوج و : رابطة اجتماعية كما عرفت بأنها -2

وقد تتسع األسرة بحيث تضم األجداد  ،أو زوجة بمفردها مع أطفالها ،األسرة من زوج بمفرده مع أطفاله
  (11)واألحفاد وبعض األقارب

يها في الغالب لعالقة فوأولى مؤسساته التي تكون ا ،عرفت األسرة بأنها: "الوحدة األولى للمجتمع -3
ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيًا ويكتسب منها الكثير من معارفه ومهاراته وعواطفه واتجاهاته  ،مباشرة

 .(12)في الحياة ويجد معها أمنه وسكينته"
 :موسوعات العلمية األسرة على أنهاعرفت ال -4
دم وعادة ما يمثلون بيتًا ال أو ،الزواجوحدة اجتماعية رئيسة تتألف من أشخاص يرتبطون بروابط  -أ

 .واحداً 
جماعة من الناس توحدهم صالت قربى قوية قائمة على روابط الدم أو الزواج وتجمعهم روابط  -ب

العيش المشترك الذي تراوح أنشطته بين اللهو وتمضية وقت الفراغ والعمل وتناول الغذاء واإلقامة والتعاون 
 ،ة الطبيعية واالجتماعية لإلنسانوقد انبثقت هذه الجماعة في ظروف الحيا ،دةوالثقة والسكن في دار واح

ير وضع مالئم للتعاون وتوف ،المجتمع , منها اإلشباع العاطفيلتؤدي وظائف ضرورية لكل ممن الفرد و 
 .(13)والحفاظ على مظاهر الحضارة ونقلها من جيل إلى جيل ،والتواصل الجنسي ،االقتصادي

 :االجتماع عند علماءاألسرة 
لى أنها مكون من اختلفت التعريفات التي وضعها علماء االجتماع لألسرة باختالف نظرتهم إ

: "جماعة اجتماعية تتميز بمكان إقامة مشترك وتعاون ومن أشهر التعريفات على أنها ،مكونات المجتمع
ويعترف بها الجميع  اقتصادي ووظيفة تكاثرية ويوجد بين اثنين على األقل من أعضائها عالقة جنسية
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 ،ج أو الدم ويعيشون تحت سقف واحدوتتكون من ذكر وأنثى بالغين وطفل يرتبطون بروابط الزوا
 .(14)ويتفاعلون معًا الدوار اجتماعية محددة ويحافظون على نمط ثقافي عام"

: "األسرة كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية ديناميكية لها وظيفة تهدف فقال ،وعرفها بعضهم
نحو نمو الطفل نموًا اجتماعيًا ويتحقق هذا بصفة مبدئية عن طريق التفاعل العائلي الذي يحدث داخل 

 .(15)األسرة والذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين شخصية الطفل وتوجيه سلوكه"
: "جماعة اجتماعية بيولوجية علماء االجتماع عرف األسرة بأنهاوالدكتور مهدي القصاص وهو من 

ظائف التي تقوم بها ومن أهم الو  ،وأبنائهما ،يقوم بينهما رابطة زواجية مقررةون من رجل وامرأة نظامية تك
الثقافي  وتهيئة المناخ االجتماعي ،اطفية وممارسة العالقات الجنسيةأشاع الحاجات الع ،هذه الجماعة

 .(16)وتوجيه األبناء" ،المالئم لرعاية وتنشئة
 :الدوليةفهوم األسرة في المواثيق م

  .وقد صنفها علماؤها إلى أربعة اتجاهات ،دولية فيما يتعلق بمفهوم األسرةهناك اتجاهات 
ولها حق  ،لية األساسية والطبيعة فيهإتباع األسرة بموقفها في المجتمع باعتبارها تشكل الخ :االتجاه األول

 .التمتع بحمايته ومساعدته
 .دلت على ذلك منظمات حقوق اإلنسانو  ،وثيق بين الرجل والمرأة  بارتباطهو األثر القائم  :االتجاه الثاني
ديباجية وذلك من خالل  ،سواء الطفل أو األسرة أو المرأة هو عالقة عنصر بشري محدد  :االتجاه الثالث

 .اتفاقية حقوق الطفل
 ،باتولهم حقوق وعليهم واج ،يمارس أعضاؤها وظائف ،هي العنصر األساسي للمجتمع :االتجاه الرابع

 .(17)واألسرة حقيقة واقعية ال يمكن االستغناء عنها
 : وبعد هذا العرض من التعريفات لألسرة تبين لنا أن األسرة:الراجح من التعريفات

وهي نواة المجتمع التي تنشأ برباط زوجي بين  ،القائمة على العقيدة اإلسالمية هي اللبنة األولى
وهي الوعاء الثقافي  ،بالتربية والسيما في مقبل عمره الرجل والمرأة وهي البيئة الطبيعية التي تتعهد الطفل

 .االتجاهات والممارسات االجتماعيةالذي يشكل حياة الفرد ويكسبه 
 .مكانة األسرة في اإلسالم ثالثًا :

تكون ت ،فاألسرة وحدة اجتماعية ممتدة ،يتميز عن بقية المفاهيم األخرى  اإلسالممفهوم األسرة في 
دلت عليه آُي الكتاب الحكيم  ،التزام ووفاء ،وإيمان ،وهي نواة أسست على بر ،منها لبنات المجتمع المسلم

ن حث أ أنها منظومة ُعني اإلسالم بأصل تأسيسها منذ ، عليه وسلموتوجيهات الرسول األعظم صلى هللا
 ،وحسن العشرة والقوامة ،وآداب الخطبة ،وحسن االختيار بين الزوجين ،على الزواج ورغب في النكاح

 .(18)الفرقة وأحكام ،والتوجيه عند االختالف ،وطيب المعاشرة ،والوفاء بالحقوق والواجبات
 ،وتراقب ذاتها في سلوك أفرادها ،ت مترابطة تضم األقارب واألرحامواألسرة تمتد لتشمل وحدا

. وبقدر ترابط بت الصالح في ارض األسرة المورقةورعاية لن ،في توريٍث للخير ،والتزامهم المبادئ والقيم
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أيضا إال انه  ،وفطرة وجبلة ،واج وتكوين األسرة ضرورة حياتيةومع أن الز  ،األسر يتماسك المجتمع ويشتد
يَّاِتِهْم : عالىقال ت ،رباط يمتد إلى اليوم اآلخر "َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ

. ومن الجدير باالهتمام هو أن اإلسالم يسعى إلى جعل األسرة (19)"َوالَماَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َبابٍ 
" َوالَِّذيَن : يدة قال تعالى حكاية عن الصالحينصر القيادة الرشالمسلمة قدوة حسنة وطيبة تتوفر فيها عنا

يَّاِتَنا ُقرََّة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَمام . وبما أن اإلسالم قد اهتم (21()20)ا"َيُقوُلوَن َربَّنَا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ
ويؤدي  ،لوعي والعمق لما تسعد به األسرةعلى أساس من ابنظام األسرة الذي سنه اإلسالم والذي يقوم 

ويجد في  ،بحيث ينعم كل فرد منها ،واالجتماعية ،والنفسية ،ترابطها من الناحية الفزيولوجيةإلى تماسكها و 
اإلسالم يحرص كل الحرص على أن تقوم الرابطة الزوجية  أن ،والحنان والدعة واالستقرارظاللها الرأفة 

وهو الزواج المثالي الذي عناه )هافلوك  ،والتفاهم واالنسجام ،اة األولى لألسرة على المحبةلنو التي هي ا
 ،إنما يقوم على اتحاد غير شهوانيو ، الي حقًا على توافق الشهوة فقط: "ال يقوم الزواج المثبقوله (22)أليس(

والمشاعر  ،وهو اتفاق األذواق ،وتشمل شتى نواحي الحياة ،أساسه موّدة عميقة تتوثق على مر األيام
وهذا هو ما ينشده اإلسالم في  ،األبوةبما قد تستلزمه في أعباء  ،وهو اتفاق على الحياة المشتركة ،والميول

وتقوم على أساس وثيق من الحب والتفاهم حتى تؤدي العمليات التربوية  ،الرابطة الجنسية أن تكون مثالية
  .(23)اإلسالمي"الناجحة أثرها في تكوين المجتمع 

 :  األسرة ومكانتها من خالل التالي وتبرز أهمية 
وتلبية المطالب  ،نزعات الفطرية والميول الغريزيةوذلك بإشباع ال ،يتحقيق النمو الجسدي والعاطف -1
. وهذا الهدف له أهمية في حماية الشباب من االنحراف ووقاية نفسية والروحية والجسدية باعتدالال

وضياع األنساب والتوتر وعدم االستقرار حيث تشبع الغريزة الجنسية في إطار يقره الدين للمجتمع من 
ولسنا بعيدًا عن اإلدراك اآلثار السلبية للتحرر والفوضى التي تسود بالد الغرب حيث انهارت  ،عوالمجتم

شرعيين وانتشرت األسرة وضعف كيانها وسادت األنانية وانتشرت األمراض التناسلية وكثر األبناء غير ال
العالقات غير الموثقة تهربًا من المسؤولية بل تفش الشذوذ الجنسي في بعض المجتمعات الغربية وكثرت 

 .اإلجهاضحاالت 
ِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسٌكٌنوا ِإَلْيَها "َوِمْن آَيا :قال تعالى ،تحقيق السكن النفسي والطمأنينة -2

ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن"  .(24)َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
 .تهم وتحقيق العاطفة وحفظ األنساباألسرة هي الطريق الوحيد إلنجاب األوالد الشرعيين وتربي -3
الزوجين لتحقيق سعادة كال تعد األسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليات وإبراز الطاقات ل -4

 .األسرة
 .(25)تعد األسرة هي اللبنة األساسية لبناء المجتمع  -5
جنس تحقيق التماسك والترابط االجتماعي وتوثيق عرى اإلخوة بالمصاهرة والنسب , دون تفرقة بين ال -6

والعمل الصالح فالمسلم اخو المسلم ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى  ،أو اللون أو اللغة أو األصل
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 حتى تتسع دائرة القرابة ،إلسالم حث على االغتراب بالزواجفنجد أن ا ،كأسنان المشط ،فالكل سواسية
 .والعالقات االجتماعية بين الناس

 فعن عائشة رضي هللا ،رسول الكريم صلى هللا عليه وسلمهناك هدف اقتصادي يتمثل في توجيهات ال -7
 .(26) عليه وسلم : "تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال": قال النبي صلى هللاعنها قالت

"َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو : قال تعالى، من أسباب البركة وحسن التدبير أي أن الزواج
ِ َوالَيْوِم َمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا َفاِرُقوُهنَّ بِ  ِ َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباّلِلَّ َهاَدَة ّلِلَّ الشَّ

ْل َعَلى َّللاَِّ   َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ َّللاََّ اآلِخِر َوَمْن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا، َوَيْرُزُقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسْب َوَمْن َيَتَوكَّ
. فحث النبي صلى هللا عليه وسلم في أحاديثه على التناكح (27)ِه َقْد َجَعَل َّللاَُّ ِلُكلِّ َشْيٍء َقَدرًا"َباِلُغ َأْمرِ 

 والتكاثر ونهى عن الترهيب وهجر النساء ورغب في الزواج .
في قوم قط يقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم : "... ما ظهرت الفاحشة  ،هناك هدف صحي -8

. ونتيجة (28)إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم ..." ،يهم عالنيةيعمل بها ف
العالقات الجنسية خارج إطار األسرة انتشرت اإلمراض السرية في الغرب بصورة وبائية )االيدز والهربس( 

َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي  "َوالَ : مصداق قوله تعالى ،اسات العلميةيؤكد ذلك تقارير منظمة الصحة العالمية والدر 
 .(29)ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا" َحرََّم َّللاَُّ ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلطَانًا َفاَل ُيْسِرُف ِفي الَقْتلِ 

يثار والحب والمودة بين الهدف الروحي في بناء األسرة يتمثل في التعاطف والتراحم والتضحية واإل -9
فقد روى اإلمام مسلم  ،رعاية األبناء وراحتهم دون كلل أفرادها وتحمل المسؤوليات فاآلباء يعملون في سبيل

: "إال كلكم راع وكلكم لنبي صلى هللا عليه وسلم انه قالعن ا، ن حديث ابن عمر رضي هللا عنهمام
 .(30)عن رعيته ..." مسئول

: "إن النفس ملول وإذا روحت باللذات في بعض األوقات قويت ونشطت (31)يقول اإلمام الغزالي
وفي االئتناس بالنساء من االستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب وينبغي أن يكون لنفوس المتقين 

 .(33)"(32): "ليسكن إليها"بالمباحات ولذلك قال هللا تعالى استراحات
 .الثاني: مفهوم األمن االجتماعي المطلب

 األمن في اللغة : -أوالً 
 :منها ،يفات كثيرة في لغة العربلألمن تعر 
ومعناها  ،هما األمانة التي هي ضد الخيانةاحد ،ة والميم والنون أصالن متقاربان: "الهمز قال ابن فارس

 .(34)واآلخر التصديق" ،سكون القلب
ورجل  ،امن وأمينفهو  ،وأمانة وآمنةأمنا وأمانا وأمنا : "األمن ضد الخوف وامن كفرح وقال الفيروزآبادي

 .(35)واألمانة ضد الخيانة" ،المستجير ليأمن إلى نفسه ،وقد امنه أّمنه ،أمنة كهمزة
. (36)فيقال: آمنته واتمنته فهو أمين ،سكون القلب يتعدى بنفسه وبالحرفوجاء في المصباح المنير بمعنى 

 :وجاء في المعجم الوسيط بعدة معان
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امن اطمأن ولم تخف فهو آمن والبلد اطمأن فيه أهله, وفالن على كذا وثق به  ،الطمأنينةبمعنى  -1
"َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما َأِمْنُتُكْم َعَلى َأِخيِه : مينا عليه وفي التنزيل قال تعالىواطمأن إليه أو جعله أ

 .(37)ُم الّرَاِحِميَن"َحاِفظًا َوُهَو َأْرحَ ِمْن َقْبُل َفاّلِلَُّ َخْيُر 
 .معنى األمين امن أمانة كان أميناب -2
"َقاُلوا َيا َأَباَنا ِإنَّا  :ي التنزيل قال تعالىوف ،مانًا صار ذا امن وبه وثق وصدقه: آمن إيبمعنى اإليمان -3

ْئُب َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا َص   .(38)اِدِقيَن"َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ
 .(39)وآمنت غيري من األمن واألمان" ،وقد أمنت فأنا آمن ،وقال الجوهري: "األمان واألمانة بمعنى

ة ضد الخيانة واإليمان األمن واألمانة بمعنى الطمأنينة وهي ضد الخوف واألمان ،وجاء في لسان العرب
يُكمُ  :قال تعالى ،ومنه أمنة نعاساً  ،منا وأمنا وآمنة وأمانا فهو امنامن فالن يأمن أ ،ضد الكفر  "ِإْذ ُيَغشِّ

 .(42)أراد ذا امن ،(41)" َوَأْمنًا ... َوِإْذ َجَعْلَنا الَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاسِ ": ومن قوله تعالى ،(40)"اَس َأَمَنًة ِمْنُه ...النُّعَ 
. (43)ويأمنه الناس وال يخافون غائلته" ،ن أمنه أي يأمن كل احد ويثق به: "فالويقول الزمخشري 

 ،مصادراألمانة واألمان في األصل : "أصل األمن طمأنينة النفس وزوال الخوف واألمن و وقال الراغب
. ومن (44)وتارة اسمًا لما يؤمن عليه اإلنسان" ،تي يكون عليها اإلنسان في األمنويجعل تارة اسمًا للحالة ال

لعرب أطالقات عدة فهو لألمن في لغة ا أنخالل ما تقدم من كالم وأقوال أهل اللغة وأرباب البيان يتضح 
والمراد الحالة التي يستقر عليها اإلنسان فتزيل  ،(45)، وعدم الخيانة"والثقة ،وعدم الخوف ،يعني: "الطمأنينة

 .(46)خوفه
 األمن في االصطالح: -ثانيًا 

تعريف األمن االصطالحي ال يخرج كثيرًا عن معناه اللغوي حسب فهم السلف لذلك حيث  إن
 ،ع مفهومه عندهم إلى عدم الخيانةفيرج ،له من حيث مدلوله لثرائه اللغوي تعددت عباراتهم اللغوية 

. وعرف (47)وطلب الحماية ،واإلجارة ،والسلم ،والقوة ،والثقة ،والدين ،والطمأنينة ،والحفظ ،والتصديق
 (49)وتابعه بتعريفه هذا القونوي  ،(48): "عدم توقع مكروه في الزمان اآلتي"الجرجاني األمن بأنه

 ،ستة أشياء )دين منيع وهي عنده ،عد صالح الدنيا وانتظام عمرانهاوقد حدد الماوردي قوا  ،(50)والمناوي 
وأمل فسيح( فإنه قد جعل األمن العام  ،وخصب دائم ،وأمن عام ،وعدل شامل ،دولة قوية ،وسلطان قاهر

ويأنس به  ،ويسكن فيه البريء ،وتنتشر به الهم ،النفوسالقاعدة الرابعة فهي امن عام تطمئن إليه 
والعدل  ،وقد قال بعض الحكماء: األمن أهنأ عيش ،وال لحاذر طمأنينة ،فليس لخائف راحة ،الضعيف

باب المواد ويكتم عن أس ،ويحجزهم عن تصرفهم ،عن مصالحهمالن الخوف يقبض الناس  ،جيش أقوى 
فتنوعه بأن  ،عّم والخوف قد يتنوع تارة ويعم وانتظام جملتهم ... واألمن المطلق ما ،التي بها قوام أودهم

 .(51)يستوجب جميع األحوال أنوعمومه  وتارة على المال ،لى األهلوتارة ع ،يكون تارة على النفس
: "تأمين سالمة الدولة ضد أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي بها بأنه ،وعرفته الموسوعة السياسية

: "هو . وقيل أيضا بأن األمن(52)إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي"
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 ،واالقتصادية ،السياسية ،ة لتنمية ودعم أنشطتها الرئيسيةنظم الذي يصدر عن الدولالجهد اليومي الم
من بالنظر إلى . ويمكن تعريف األ(53)ودفع أي تهديد أو تعويق أو إضرار بتلك األنشطة" واالجتماعية،

سالمًا من كل ما  ،مستقرًا في وطنه ،ن فيها اإلنسان مطمئنًا في نفسه: "الحال التي يكو مقاصد الشرع بأنه
 . أو ماله ،أو عرضه ،أو عقله ،ينتقص دينه

وال  ،دنيايجيبوا حياة طيبة في ال أن: "اطمئنان الفرد واألسرة والمجتمع على وعرف أبضا بأنه
وكذلك  ،أو على ما يصونها ويكملها ،من االعتداء عليها ،أنفسهم وأموالهم وعقولهم ونسلهميخافون على 

وينعموا  ،في اآلخرة بإحالل رضوانه عليهم لينالوا األمن ،م إلى كل ما يرضي ربهمعلى سعيه االطمئنان
من على الحياة الطيبة في : األبمعناه اإلجمالي وهذا هو األمن ،والنجاة من عقابه ،بجزيل فضله وثوابه

التعاريف عدة ل هذه . وتتناو (54)والنجاة من عقابه في اآلخرة ،واألمن على نيل رضا هللا وثوابه، الدنيا
 :أمور هامة هي

 .والمجتمع والدولة حسيًا ومعنوياً سالمة الفرد  -1
 .نينة وعدم الخوف أو الفزع والهلعالطمأ -2
 .وكذا األمن الخارجي ،الداخلي للفرد والمجتمع والدولةالتعريف يتناول األمن  أن -3
ألنه يوفر البيئة الصالحة  ،الحياة والمجتمع المسلم في هذه للفرد ،األمن يكفل الحياة السعيدة أن -4

ناء في مختلف والتعاون الفاعل المثمر الب ،واإليمان به ،ئمة لعبادة هللا تعالى وتوحيدهوالظروف المال
 .والميادين المجاالت

فإنه وال شك سيفوز  ،بعبادة ربه تبارك وتعالى ويوحدهفي هذه الحياة ويقوم  يأمنالمسلم حينما  أن -5
وا سُ بِ لْ يَ  مْ لَ وا وَ نُ آمَ  ينَ لذِ : "اَّ ك تحقيقًا لوعده تعالى حينما قالوذل ،كرامته في الحياة اآلخرة ته وداربمرضا

 .(55)"ونَ دُ تَ هْ مُ  مْ هُ وَ  نُ مْ األَ  مُ هُ لَ  كَ ئِ ولَ أُ  مٍ لْ ظُ بٍ  مْ هُ انَ يمَ إِ 
 أسباب ضعف األمن االجتماعي: المبحث الثاني

من أهم األسباب التي ينبغي الحذر منها والبعد عنها فهي التي تؤدي إلى فساد األمن في  إن
العنصرية  –المخدرات  –الفقر  –هي: )الغلو  ،الفتنة وشق عصا المسلمينالمجتمع وتحرض على 

 :والطائفية(
 .أواًل: الغلو

"َوَأنَّ َهَذا  : لنا، قال تعالىالذي ارتضاه هللاجاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بالمنهج القويم  
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن"ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبعُ  ُبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ وكل  (56)وٌه َواَل َتتَِّبُعوا السُّ

وان مما رزئت به األمة اإلسالمية واشد مما  ،فرقة والتناحر والتشتتابتعاد عن هذا المنهج القويم يولد ال
والتي افتتن بها  ،لها ابتليت به اليوم قضية الغلو التي عصفت زوابعها في أذهان البسطاء من األمة وجها

أهل األهواء الذين زاغت قلوبهم عن إتباع كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم فكانت النتيجة 
ظهر فيها الغلو في الدنيا  ،فترقوا إلى فرق متنازعة متناصرةن أهل األهواء واالحتمية أن وقع الخالف بي
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إفراطًا وتفريطًا , لهذا كان الكشف عن جذور الغلو والتطرف والعنف والفساد واإلفساد في حياة المسلمين 
ل فمعرفة الخل ،وفرق كلمتهمالمعاصرين يعد من عوامل التخلص من الخلل الذي أثقل كاهلهم واضعف 

 :منها ،علماء الغلو بعدة تعريفات. وقد عرف ال(57)توصل إلى عالج ناجح
 .(58): "المبالغة في الشيء والتجديد فيه بتجاوز الحد"الحافظ ابن حجر رحمه هللا بأنه -1
أو ذمه على ما يستحقه  ،الحد بان يزاد في الشيء في حمده: "مجاوزة بأنه وعرفه ابن تيمية رحمه هللا -2

 . (59)ونحو ذلك"
ابعد منه فال يكتفي بطلب : "مجاوزة الحد المطلوب شرعًا من العبد إلى ما هو بأنه ،وعرف أيضا -3

اعتقادًا  ،زيد ما عنده على أمر به الشارعبل يشعر بان ما طلبه الشارع قليل وال يكفي فيغالي وي ،الشارع
 . (60)بأن ذلك محبوب شرعًا وهذا أيضًا هو التنطع والتطرق والتشدد"

الغلو: هو المجاوزة واإلفراط الخارج عن نهج الكتاب والسنة ،لنا من كل التعاريف المتقدمة بأنفيتبين 
 ومألوف العقل. 

 واأللفاظ ذات صلة بالغلو أيضا:
ومن قولهم للشمس إذا دنت للغروب تطرفت ومن تجاوز حد  ،التطرف: وهو تفعل من الطرف -أ

 .(61)وتطرف جاوز حد االعتدال ولم يتوسط ،بالمتطرفغال يصح لغويًا تسميته االعتدال و 
ظهر عندما يتعمق اإلنسان وهو الغار األعلى في الفم الذي ي ،التنطع: وهو مأخوذ من النطع -ب

م: "هلك . قال عليه الصالة والسال(62)ثم استعمل في كل تعمق سواء أكان في القول أم الفعل ،ويتشرق 
 .(63)قالها ثالثاً المتنطعون"

ء" والمشادة : وهو دال على القوة والصالبة "فالشين والدال أصل يدل على قوة في الشيلتشددا -جـ
 . (64)والمشادات في الشيء التشدد فيه ،المغالية والمقاومة

 . (65): الشديد من القول والفعلالعنيف ،والفاء أصل يدل على خالف الرفق : العين والنون العنف -د
 الغلو والتشدد في كل زمان ومكان:ومن األسباب العامة في ظهور 

أو اخذ العلم على غير نهج سليم ,أو تلقيه من غير أهلية  ،لفقه في الدين)ضعف العلم الشرعي(قلة ا -1
 وال جدارة. 

 .ظهور نزعات األهواء والعصبيات -2
والفتنة ة السوء والتلقي من دعا ،ك التلقي عنهم واالقتداء بهماالبتعاد عن العلماء وجفوتهم وتر  -3

 .وااللتفاف حولهم
 .واحتقار اآلخرين وآرائهم ،التعالي على العلماء وعلى الناسو  ،التعالم والغرور -4
 .والغيرة غير المتزنة؛ )عواطفهم بال علٍم وال حكمة( ،حداثة السن وقلة التجارب -5
أو  ،المنكر ألمر بالمعروف والنهي عنوترك ا ،والفساد والظلم في المجتمعاتشيوع المنكرات  -6

 كما في كثير من البالد اإلسالمية والتعلق بالشعارات والمبادئ الهادمة واألفكار المستوردة. ،التقصير فيه
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 .المسلمينبسبب سوء األوضاع االقتصادية والسياسية في كثير من بالد  ،النقمة على الواقع وأهله -7
 .ورين وال سيما الشباب المتدينلغيوضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من ا ،قلة الصبر -8

  ثانيًا: المخدرات
لقد شغلت مشكلة المخدرات أنظار الباحثين والمفكرين في مختلف بقاع العالم إذ أصبحت معضلة 

الصغار والكبار  من معضالت هذا العصر التي استعصى عالجها والسيما أنها شاعت وذاعت بين
وهو من أخطر اآلفات  .(66)بل عمت جميع أنحاء العالم  ،فلم تعد مشكلة قوم دون آخر ،والشيب والشباب

وتبديد  ،سلبية على صحة األبدان والعقول التي تهدد المجتمع وتعبث بكيانه واستقراره لما تتركه من آثار
اب وتشكل بوابة الرتك ،تفسد معه العالئق االجتماعية ،ول واستهتاروما تورثه من خم ،للطاقات والثروات

 .(67)وأحيانًا القتل  ،كالسرقة واالغتصابجرائم أخرى 
والمخدرات هي اآلفة الخطيرة التي تخرج المجتمع من الطهر إلى الفساد ومن العلم إلى الجهل ومن 

وتحيله  ،وتذهب بعقله ،يرا على إرادة اإلنسانوهي تشكل خطرًا كب ،عل الطاعات إلى ارتكاب المحرماتف
نا اإلسالمية في وهذه مصيبة كبرى ابتليت بها مجتمعات ،ب الموبقاتوتدفعه إلى ارتكا ،بها ألفتك األمراض

وان لم نتداركها ونقض عليها ستكون بالتأكيد العامل المباشر والسريع لتدمير كياننا  ،اآلونة األخيرة
 . (68)وتقويض بنيانه

حرب ال يستعمل فيها  ،جهة ضد شعوبنا في العالم الثالثفهناك نوعًا جديدا من الحرب المو 
 ،التي تكون أدواتها المخدرات ،لعقول المسممة واألجساد المدمرةالطائرات وال الصواريخ وإنما هي حرب ا

للقضاء على كل جوانب العقل والجسم  ،قصد في بالدنا عن طريق أيد خفيةالتي يروج تجارتها عن 
دة عوامل مؤدية إلى انتشار ظاهرة .وهناك ع(69)تدريجيًا إلى أن يصل إلى حد الضياع ثم الموت 

 المخدرات منها:
 .العوامل االجتماعية والبيئية -1
 .العوامل االقتصادية -2
 .العوامل االجتماعية -3
 .العوامل السياسية -4

والذي يهمنا في مجال بحثنا هو العامل االجتماعي ألنه يتعلق باألسرة والتنشئة فالعالقات بين 
الوالدين تؤثر في تكوين الطفل فالشجار بين الوالدين يفقد الطفل باألمن ألنه يخاف على مصيره وقد 

ماعي على الفرد وتثير الوسط االجت ،يصره أبوه أو أمه أو يقسون عليهيتحول الشجار إليه ف أنيخشى 
)السلوك المنحرف بأشكاله المتعددة( ما هو إال نتاج للوسط االجتماعي واألسري دون أن تغفل التعود 
على العقاقير وتمثل العملية التربوية أنواع السلوك الذي يرتضيها المجتمع الذي تعيش فيه واألسرة تؤثر 

في إطار نظريته الخاصة  (70)ويؤكد سيرذ الند ،وعقليًا وانفعاليًا واجتماعياً  في نمو اإلنسان جسمياً 
بالمخالفة الفارقة والتي كانت تنادي بأن السلوك االنحرافي نمط من أنماط السلوك يتعلم من خالل اآلخرين 
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 خالل المخالطة ويشير إلى أن العوامل التي تهدد شخصية الفرد تكمن في األسرة وتجعله عرضة للدخول
 : ة وهيفي ألوان االنحراف المختلف

 .ألي سبب من األسباب فقد السيطرة األبوية -أ
 .جود ميول إجرامية أو غير أخالقيةو  -ب
 .طفي والمشاعر الطيبة داخل المنزلانعدام الجو العا -ت
 .ائد ووجود مشاعر الغيرة واإلهمالالحيرة الز  -ح
 .التدليل الزائد -ج
 .(71)ب في المنزلازدحام المنزل وغياب الرقابة األسرية وتدخل األقار  -خ
 ثالثًا: الفقر. 

لتي تنتشر في المجتمعات كانت ظاهرة الفقر وال تزال من ابرز المشكالت االجتماعية واالقتصادية ا
والتي تؤثر سلبًا على الواقع المعاش  ،من آفات اجتماعية كالمرض والجهللما يترتب عليها  ،البشرية

وتشكل مكافحة  ،ية من جهة أخرى لألفراد من جهة وعلى تحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصاد
فع المستوى األدنى لهذه الفقر وإيجاد سبل لمواجهة من أهم التحديات األساسية التي تقوم بها الحكومات لر 

ضعف والنهوض بها إلى الرقي ومستوى معيشي مالئم إلى حد وكذا الوقوف على مواطن ال ،الطبقات
  (72)الكفاية في ظل النظام الذي يهدف إلى تحقيقه

ويعد موضوع الفقر من الموضوعات التي تكسب أهمية خاصة على الصعيدين العالمي والمحلي 
 ،ر البشري للعنص يمع بعضهما بطريقة تلقائية ويهتم بشكل مركز بالمستوى المعاش كونهما يرتبطان

. فالفرد لكي يحيي وى المعاشي والنهوض به بشكل دائموكيفية تهيئة المستلزمات الضرورية لرفع المست
تتاح له كافة الفرص التي تضمن ديمومة حياته في ظل األوضاع السياسية  أنحياة كريمة البد 

ألنه من البديهي إذا كان هناك أي تراجع أو تردي في هذه  ،واالجتماعية والبيئية الحيطة بهواالقتصادية 
األوضاع فانه حيثما سينعكس بشكل أو بآخر على واقع حياته وباتجاه تبرز فيه السلبيات لتطغى وتهدد 

حيث انه عامل سلبي  ،ية واقتصادية كبيرة على البلدان. إن للفقر آثارًا اجتماع(73)ديمومة الحياة البشرية
إنه يؤدي إلى ف ،هناك أسباب معينة أدت إلى ظهورهفإذا كانت  ،قم الوضع وتدهوره أكثري إلى تفايؤد

نب االجتماعي يمكن . فمن الجاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليهوبالتالي ارتفا ،تعقيد هذه األسباب
 :مالحظة ما يلي

 .(74)يكون كفرًا" أند الفقر ففي األثر "كا ،لى مستوى سلوك األفراد وأخالقهمظهور انحرافات كبيرة ع -ـ1
يجيز  ،تعففالفقير غير الم أنحيث  ،تخالف العادات والتقاليد والدينوبالتالي تظهر سلوكيات جديدة 

 .تمكنه من الحصول على لقمة العيش لنفسه كل األمور التي



  األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة
  تحقيق األمن االجتماعي األسرة فيدور 

50 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

فارتفاع عبء اإلعالة الذي هو من أسباب الفقر يؤدي باآلباء إلى  ،عدم تمكين األطفال من الدراسة -ـ2
مما يؤدي إلى انتشار األمية  وتوفير الظروف المالئمة لذلك ،عن مسؤولياتهم في تعليم أطفالهمالتخلي 

 .(75)بين األطفال
 :أدت إلى ظهور وتفشي ظاهرة الفقر ومن أهم األسباب والعوامل التي

ألسرة يعد أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كبر حجم األسرة وارتفاع : إن حجم احجم األسرة -1
معدالت اإلعالة إلى زيادة األعباء على نفقات ألسرة وبالتالي مواجهة حالة العجز هذه باستمرار وتتفاقم 

 وينتج عنها الفقر بأتم معناه. 
والخدمات معبرًا عنها بالنقود : إن التضخم الذي يعرف بأنه االرتفاع العام في أسعار السلع التضخم -2

وبالتالي تتأثر الدخول الحقيقية لألسر وتصل إلى حالة العجز  ،ى انخفاض القوة الشرائية للنقوديؤدي إل
عن اقتناء كل المتطلبات التي تحتاجها وتصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر 

لين في إعالة غير الناشطين في ظروف التضخم فالتضخم سيزيد في عبئ اإلعالة التي تقع على العام
 المتسارع .

وما ينتج عنه من ضياع فرص  ،الحروب مثاًل تسهم في االستقرار: كالنزاعات الداخلية والخارجية -3
 .وغيرها وبالتالي السير نحو الفقرالعمل وضياع الممتلكات 

غناء البعض  القومي والثروات يؤدي إلى: إن غياب التوزيع العادل للدخل سوء توزيع الدخل والثروات -4
ونجد من يعزي ظهور الفقر واستمراره في أي مجتمع من المجتمعات من  ،وإفقار البعض اآلخر

عية وثقافية ومن أهم تلك العوامل: سوء إدارة الموارد واجتما ،وسياسية المجتمعات إلى عوامل اقتصادية
 .والكوارث الطبيعية ،ط السكانيالدخل والثروات والضغ وسوء توزيع ،االقتصادية

 الفرقة. :رابعاً 
: قال ابن منظور ،ما تدل على االختالف واالفتراق كلمة الفرقة من حيث مدلولها اللغوي غالباً 

فارق بعضهم بعضًا  واالسم الفرقة وتفارق القوم ،باينه ،... وفارق الشيء مفارقة وفراقاً "مصدر االفتراق 
والفرق والفرقة والفريق الطائفة من الشيء المتفرق والفرقة طائفة من الناس  ،باينهامفارقًة ، وفارق امرأته

 .(76)والفريق أكثر منه"
والفلق من  ،والفرق الفلق ،واالفتراق االنقسام ،هو نقيض االجتماعو  ،واالفتراق: خالف الجماعة

. ومن آثار الفرقة على (77)"يمِ ظِ العَ  دِ وْ الطَّ ٍق كَ رْ فِ  لُّ كُ  انَ كَ فَ  قَ لَ فَ انْ فَ ... : "قال تعالى ،الشيء إذا انفلق منه
 األمة اإلسالمية:

عنه  وهو ما عبر ،وهذا يعني موت األمة بأسرها ،الفشل وذهاب القوة: شمولية الفشل لمناحي الحياة -1
 .وأرقامًا بال معنى ،بال عدة أعداداحتى تعود األمة  ،القرآن الكريم بذهاب الريح

 .م ومناهج العاملين والداعين إليهبل اإلسال ،لماء والحكام واألمةالثقة بالع زعزعة -2
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تصديقًا لقوله صلى هللا عليه  ،وتركها لنفسها ،فراد والجماعة ومن األمة بأسرهاانتزاع البركة من األ -3
وسلم : "إن هللا ال يجمع أمتي أو قال امة محمد صلى هللا عليه وسلم على ضاللة ويد هللا مع الجماعة 

 .(78)ومن شذ شذ إلى النار"
 ،يكلم بعضهم إلى األعداء والفتن وان ،مة وجماعاتها ودولها وحكوماتهاالتخاذل المتبادل بين أفراد األ -4

: "المسلم وقد قال عليه الصالة والسالم ،نكاية ورشاية وشماتة ،وتهييج األعداء عليهم ،ش بهمبل والتحر 
 .(79)اخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يسلمه ..."

 صدرًا من جيل االفتراق والتعادي يؤكد ما قاله المستشرقون إن العالم اإلسالمي لم ينعم بالهدوء إال -5
 .الصراعات الداخلية التي لم تنقطعتعرضت دولة اإلسالم إلى النزاعات و  وبعدها ،الخالفة الراشدة

وهو ثروة  ،وهو ما يعبر عنه باختالف التنوع ،ي يحرم األمة من محاسن االختالفاالفتراق والتعاد -6
 .تميز بها التراث الفقهي اإلسالميعلمية ضخمة 

ؤثرًا السالمة كما وينكفئ على نفسه م ،ي بعيداً ثبيط فينزو التنازع والتفرق يصيب البعض باإلحباط والت -7
 ويضعف ،فتجمد حزمة األمة ،فيقوى تيار االنعزال واالنزواء ،فتحرم األمة من خيره وجهده ،تزين له نفسه

 .رصيدها في مجال اإلبداع والتقدم
وتستمرئ األمة حربًا طاحنة فيما  ،وتحدياتها الجسام ،رق يشغل األمة من همومها العظامالتنازع والتف -8

 بينها.
أن مما يحد ويكل طائفة  ،ووحدة المصير ،الشعور بوحدة الجسد ووحدة الهم التازع والتفرق يفقد األمة -9

 .تتصرف بمفردها بمعزل عن األمة
يار بل جرت العادة أن الت ،يد من النحل والطوائف المتناصرةبروز المز  ،إشاعة روح التفرق والتمزق  -10

 .لواحد ينقسم على نفسه مرات ومراتا
 مهددات األسرة المسلمة وسبل عالجها: المبحث الثالث

مهددات األسرة في  لما فيه من أهمية بالغة في إبراز جوانب ،يعد هذا المبحث من أهم المباحث
واألسرة المسلمة  ،مؤثرة في المجتمع اإلسالمي عامةولما لهذه المهددات من عوامل  ،العصر الحاضر

لسلب ونحو ترك وهذه المهددات لها جوانب ثانوية ومساعدة على تحريك الوسط األسري نحو ا ،خاصة
 ،ضمونها مخالف لكل جوانب اإلسالمفترى األسرة المسلمة في شكلها إسالميا وفي م ،اإلسالم تدريجياً 

ون مجتمعًا معاقًا ال يستطيع أن سيك ،عال في إصالح المجتمع ورص صفوفهفبدل أن يكون لألسرة دور ف
 فمن أهم المهددات : ،لب األمن والنفع لألسر والمجتمعيج

 .أواًل: اإلرهاب والتطرف
تعدي على وعدم جواز ال ،حقوق اإلنسان المعنوية والماديةأكد اإلسالم على أهمية ووجوب احترام 

يقتل نفسه أو  أننسان حيث ال يجوز لإل ،ومن أهم هذه الحقوق: حق الحياة ،حقوق اآلخرين أو سلبها
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"...َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر :قال تعالى ،ل شخص واحد بمثابة قتل كل الناسبل أن اإلسالم عد قت ،يقتل غيره
 (80)". اَس َجِميعًا...َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّمَا َأْحَيا النَّ 

 ،اإلنسان الشعور بالراحة النفسيةفبدونها يفقد  ،من النعم التي يجب الحفاظ عليهاونعمة األمن هي 
فاإلنسان يبحث دومًا عن تحقيق األمان لنفسه  ،ًا مما يحيط به من مخاطر ومصاعبفيعيش قلقًا خائف
: "دور األسرة المسلمة في هي. ومن أهم السبل المتاحة لمواجهة اإلرهاب والتطرف (81)وعائلته ومجتمعه

بث الوازع الديني في قلوب تفعيل دور الوسطية" "دور المؤسسات الدينية في الحد من ظاهرة اإلرهاب" "
تزاز بهذه وإشعارهم باالع ،االعتدال لدى الشباب لهذا الدين. فعلى األسرة أن تبرز جانب الوسطية و الناس"

ولن يكون هذا اإلظهار إال عن  ،وعدم التحول عن ذلك ،هج الحقوهذا يعني الثبات على المن ،الوسطية
وذلك لما يترتب  ،والحد من انتشاره ،والعمل على القضاء عليه ،ق محاربة الغلو والتطرف الممقوتطري

ؤول من أفراد األسرة سواء كان . فيجب على كل مس(82)عليه من تداعيات جسيمة أبرزها االنحراف الفكري 
الثوابت  الموازنة العادلة بين ،الوعي بضوابط الوسطية اإلسالمية؛ ألم أو الجد أو الجدةاألب أو ا

. إذن األسرة اع باألسرة مسؤوليته تجاه أوالدهوتحديد ذلك بوضوح حتى يحدد كل ر  ،والمتغيرات في اإلسالم
عن توجيه إلى مبدأ عقدي أو فكري أو ثقافي معين أو صرفه عن مبدأ عقدي أو فكري أو  المسئولةهي 

األسرة  أنوبلغ من اثر األسرة في توجيهه  ،المولود يولد على فطرة اإلسالم ثقافي ومما يؤكد ذلك أن
 .(83)تهوده أو تمجسه أو تنصره بحسب ما ترغب هي في توجيهه

 :(84)حراف الفكري ومن األساليب في الوقاية من االن
 :توفير المناخ األسري المناسب -1

بل أن دورها يتعدى إلى  ،النواحي المادية والمعاشية فحسبال يقتصر دور األسرة على توفير 
عن وقاية أبنائها من  مسئولةوتعويده المهارات السلوكية الحسنة واألسرة ، تربية والتهذيب والتوجيه للفردال

إن التفكك األسري  ،ي تغمره عاطفتا األبوة واألمومةاالنحراف من خالل إيجاد الجو األسري المناسب الذ
الدراسات التي قام  إحدىوقد دلت  ،ة والعاطفية والصحية االجتماعيةُيسهم في إيجاد المشكالت السلوكي

مصر على أن نسبة كبيرة من الجانحين المتهمين بها المركز القومي المصري للبحوث االجتماعية في 
 بالسرقة من األحداث ناتج عن تقصير اسري.

 :لمساواة بين األبناء في المعاملةا -2
 ،فهم في الحب سواء ،اء ذكورًا وإناثا دون أي اعتبارتدعو التربية اإلسالمية إلى المساواة بين األبن

في وهذا شامل في الحب والعطية و  ،أو التمييز بين الذكور واإلناث ،وعدم تفضيل بعضهم على بعض
: "فاتقوا هللا واعدلوا بين البخاري قال عليه الصالة والسالمفقد ورد في صحيح  ،والمعاملة ،طلب العلم

 ،ارتبط مع عدم العدل إهمال للطفلاألمر يزداد سوءًا إذا  أن. وقد أشار بعض الباحثين إلى (85)أوالدكم"
على العدل بين  والتربية اإلسالمية حريصة ،ومعاملته بقسوة وصرامة ،وجرح شعوره ،قليل من شأنهوت
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الذي يؤدي  ،ة عالية من التوازن في االنفعالألنها حريصة على تربية أفراد يتمتعون بدرج ،الذرية واألبناء
 بدوره إلى تكوين شخصية سوية ومتوازنة.

 حسن اختيار األصحاب -3
لذلك  ،تنتقل من شخصية إلى أخرى الن األخالق  ،لها تأثير عميق على شخصية الفردإن الخلطة 

 ، تعالى حذر من مصاحبة السيئينالن هللا ،اختيار الرفيق الخير وترك السيئينبغي أن يحرص على 
لكم : "وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومافقال وهو اصدق القائلين ،ورتب على ذلك عقوبة مغلظة

. قال صلى هللا عليه وسلم : "المرء على دين خليله فلينظر (86)من دون هللا من أولياء ثم ال تنصرون"
ممارسة نوع من التوجيه ودورًا مهمًا يتمثل ب ،ذا فان األسرة تتحمل تبعة كبيرة. ل(87)أحدكم من يخالل"

وتوجيهاتهم تكون سليمة  ،في صحبتهم بحيث تكون صحبة خيرة  وينبغي مراقبة األبناء ،واإلرشاد
سبل وإبداء المشورة. فهذه أهم ال ،ن اعوجاج بطريقة النصح واإلرشادوتصويب ما يرى فيها م ،وصحيحة

ن األبناء هم بناة وجعلهم في مأمن وبالتالي سيسود المجتمع األمن الكامل ال ،لوقاية األبناء من االنحراف
سدًا منيعًا في وجه  ظيم فهي خط الدفاع األول الذي يقف. ودور األسرة في امن المجتمع عالمجتمع بأسره

ما تتمتع به األسرة من ترابط وتماسك بين أفرادها على قدر ما تدرك الطريق السليم  رفعلى قد ،األشرار
وبالتالي سيسود األمن للمجتمع في  ،ا أعضاء نافعين لمجتمعهم وأمتهملتربية أبناءها وتهيئتهم ليكونو 

 .(88)حاضره ومستقبله
 ثانيًا: العولمة.

رًا مباشرًا وتؤثر تأثي ،ار في المجتمع العربي واإلسالميتعد العولمة سالحًا فتاكًا من أسلحة الدم
البعيدين عن روح الشريعة ألنها بشعارها البراق الذي تجذب إليه عقول بعض الناس  ،على األسرة المسلمة

تحت شعار )نظام عالمي جديد( وما علموا أن هذا الشعار الغاية منه ضرب اإلسالم واألديان  ،الغراء
حتى تهيمن العولمة على عقول وأجساد  ،فبدأت األسر تتأثر تدريجياً  ،ألخرى المخالفة لنظامهم المزعوما

 :المسلمة ما يليعولمة على األسرة وأرواح الكثير من البشر. ومن أهم السبل الناجحة لمواجهة خطر ال
البشرية  فأصل ،ن متفيئين ظالل العدل والمساواة إن اإلسالم يريد أن يوحد العالم ليعيش أبناؤه متحابي -1

خذ والبد لكل فرد أن يأ ،حد والجميع من آدم وآدم من ترابفاألب واحد والرب وا ،األسرة من أم وأب واحد
 ،اجة إلى طعام وأمان ولباس وحنانوبح ،فهو بحاجة إلى مسكن وسكن ،حصته وافية من المادة والروح

. فاإلسالم يطرح العالمية مقابل العولمة فإذا سرة في هذا اإلطار العادل الشاملواإلسالم يتعامل مع األ
مية مبدأ فأن العال ،أو امة دون امة ،أو أسرة دون أسرة ،فكرة أو نظرية تخدم فئة دون فئةكانت العولمة 

عدل والمساواة يحقق ال ،يمة أصلها ثابت وفرعها في السماءوتفرع من شجرة كر  ،رعرع عل أصول اإلسالمت
 ،رة التي تعطي مخرجات طيبة كريمةويعطي األسرة دفئًا واطمئنانًا تتمكن معه األس ،بين الناس جميعاً 

 تنعم بها المجتمعات واألمم. 
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ومن  ،م من خالل أجهزة الدول المختلفةوتوجيهه ،أو توعيتهم رة المسلمة وتثقيفهماالهتمام بتربية األس -2
وانتسابها  ،أجيال تشعر بانتمائها اإلسالمي والبرامج التي تشترك جميعًا في تكوين ،ائلخالل الوس

اغة الفرد صياغة إسالمية التي تهدف إلى صي ،إن التربية اإلسالمية ،حضاري لألمة العربية واإلسالميةال
والفكر حتى  ،شاعر والذوق والم ،من حيث العقيدة واألخالق والقيمد شخصيته إعدادا كاماًل وإعدا ،حضارية

 ،منها إغراءات العولمة الالدينيةالتي ال يبقى فيها ثغرة تتسلل  ،مة الواحدة المتماسكة المتحضرةتتكون األ
 .(89)اإلباحية ،الجنسية

 ثالثًا: اإلعالم.
وانب ، ولما له من معايشة لكل جالمسلمة لما له من أهمية بالغةة من أهم المهددات تجاه األسر 

وبانت  ،ة أو دائرة من دوائر الدولة إال وصلها اإلعالم وتعشعش فيهافال تكاد تجد بيتًا أو مؤسس ،الحياة
ئي والمسموع على شبابنا ، وذلك من خالل انعكاسات اإلعالم المر نتائجه في الشارع العربي واإلسالمي

. لإلعالم أهمية بالغة في الحياة اليومية إذ له دور فعال في بناء مجتمع متحضر مبني على اوشاباتن
وتبرز  ،ية التي ينتمي إليها ومتأثر بهاأساس علمي بحت واإلعالم مرتبط بشكل أو بآخر بالنظم االجتماع

لى استمراره بل وحتى ع أهمية اإلعالم القصوى في التأثير على سلم المعرفة والتطور في المجتمع
ى جيل آخر وينمي واإلعالم ليس حالة ظرفية وإنما هو يتولى نقل أراء ومعتقدات جيل إل ،وديمومته

يؤثر بطرق عديدة على وعي اإلنسان وسلوكه في  أناإلعالم يستطيع  أنمما ال شك فيه  ،العالقة بينهما
 :وتأثير اإلعالم السلبي حد من خطرلل إتباعها.ومن الوسائل الواجب (90)مختلف مراحله العمرية

حديثة على أبنائهم التوعية الصحيحة والجادة ألولياء األمور بالتأثيرات السلبية لوسائل االتصال ال -1
فالبيت هو األساس األول الذي يجب االنطالق منه لمواجهة تلك التأثيرات الخطيرة  ،وعلى المجتمع

 .ة دون دعم ومساعدة أولياء األموراألخرى من جهود لمواجهة تلك المشكالت فلن تؤتي ثمارها المرجو 
 .سالمية وأشرطة الفيديو المنتقاةإيجاد وتوفير البديل مثل القنوات اإل -2
اإلعالم الحديثة من  التوعوية بسلبيات ما تبثه وسائل الل الندوات والمناظراتمن خ النشءتوعية  -3

 .ة تتنافى مع قيم مجتمعنا المسلمأفكار ومضامين خفي
 .خدام تقنيات االتصالترشيد األسر )والسيما رب األسرة( الست -4
 :قال تعالى ،والعلن خشية هللا تعالى في السرو  ،الصغار والكبار التقوى والحياء يجب أن ينمي عند -5

ُدوُر" "َيْعَلُم َخاِئَنَة اأَلْعُينِ   . (91)َوَما ُتْخِفي الصُّ
 .يشاهدونه من برامج في الفضائيات لما أسرى أن يحرص األبوان على عدم ترك أبنائهم  -6
 .وهي أهم الحلول ،الناشئةتكوين الحصانة الشرعية في نفوس  -7

 .رابعًا: التفكك والعنف األسري 
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ـ ،والطالق ـي،وهي )التفكك األسر  ىأربعة ركائز ال يخلو بيت منها ألارتكزت على  األسري معاول الهدم 
 ،حياة الزوجية وتقوية أواصر األسرـ والتبرج (. فنجد إن اإلسالم وضع عدة عوامل إلنجاح ال،والعنف األسري 

 :(92)وكما يلي
ففي صالح الزوجة  ،الصالحة ذات الخلق والدينلمرأة فينبغي أن يقصد الرجل ا حسن االختيار: -1

 ولألسرة وفي ذلك صالح للمجتمع بأسره . ،صالح الذرية
 : منح اإلسالم المرأة حق اختيار الزوج. ضي على الزواج وعدم اإلكراه عليهالترا -2
قوق : وهي واجب متبادل بين الزوجين بأداء كل واحد منهما من حعروف دائماً وجوب المعاشرة بالم -3

 .حسان في أدائها واتقاء هللا فيهاتجاه اآلخر واإل
ص ما يؤهله لقيادة سفينة األسرة : حين هللا تعالى الرجل من الخصائتكليف الزوج بالقوامة على األسرة -4
َل َّللاَُّ : أنهفكان هو األحق بالقوامة عليها قال جل ش ، َبْعَضُهْم َعَلى "الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

 . (93)َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلهْم ..."
 ،همة الزوجة التي كلفها هللا بها: وهذه مف والمسؤولية عن البيت من الداخلتكليف الزوجة باإلشرا -5

ا : راعية في بينها كما وصفهفهي إذن ،وهي تربية األبناء ،تشارك الزوج في تحمل المسؤولية وهي بذلك
. وقد أوصى اإلسالم (94)عن رعيتها" ومسئولةالحديث النبوي الشريف "... والمرأة راعية في بيت زوجها 

 :هيدية قبل اللجوء إلى الطالق وهيباتخاذ خطوات تم
يرشدها ويذكرها بواجبها , فإن لم ترعوي  أنلى الزوج ع ،حالة عصيان الزوجة وعدم طاعتها في -1

ها بغير عنف أو إيذاء ردعًا إذا لم يجد الهجر يجوز ضرب ،بعد إنذارها بذلكها في المضاجع النصح هجر 
"...َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم  قال تعالى: ،لها

 . (95)َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل..."
شقاق تحاشي الطالق فأن على أهل الخير أن يتدخال لإلصالح بين الزوجين إذا نشأ بينهما نزاع أو ل -2

  (96) "ُيِريُد َّللاَُّ َأْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اإِلْنَساُن َضِعيفًا": يهدد كيان األسرة قال تعالى
"َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمْن : قال تعالى ،لتحكيم من أهل الطرفين أمر واجبوااللتجاء إلى ا

 .(97أَْهِلِه َوَحَكمًا ِمْن أَْهِلَها ِإن ُيِريَدا ِإْصاَلحًا ُيَوفُِّق َّللاََّ َبْيَنُهَما..."
 :وجه وهو مخطئ في تصوره قال تعالىالتذكير بأن الظواهر قد تخدع وان اإلنسان قد يكره ز  -3

 . (98) َفِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوَيْجَعُل َّللاَُّ ِفيِه َخْيرًا َكِثيرًا" ُهنَّ ِبالَمْعُروِف "...َوَعاِشُرو 
 ،عد كل طهر ليكون مجااًل لإلصالحالطالق وقعة واحدة ليس صحيحًا إنما الصواب أن يطلقها مرة ب -4

 . (99)أو ربما تتبدل القلوب ويتحسن السلوك
وتعد ظاهرة العنف األسري من الظواهر القديمة في المجتمعات اإلنسانية وهي كانت في بعض 

لي كانت البنت توأد فور ففي العصر الجاه ،طها بالعادات والتقاليد السائدةاألحيان مقبولة اجتماعيًا الرتبا
ا كانت المرأة تورث كسقط وبعد موت زوجه. (100)"َوِإَذا الَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت"كما وصفها القرآن الكريم :  ،والدتها
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إن شاء  ،ه أحق بامرأته : "كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤ فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ،المتاع
 .(101)وان شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها" ،وان شاؤوا زوجوها ،بعضهم تزوجها
الذي ينتج عن وجود عالقات قوة غير متكافئة في إطار : "هو احد أنماط السلوك العدواني والعنف األسري 

نظام الحياة بين المرأة والرجل أو بين اآلباء واألبناء داخل األسرة مما يترتب على ذلك تحديد لدور ومكانة 
.فالعنف األسري هو كل سلوك يصدر في إطار عالقة (102)كل فرد من أفراد األسرة بصورة غير طبيعية"

حث اإلسالم  وقد . (103)أو آالمًا جسمية أو نفسية أو جنسية ألطراف تلك العالقة حميمة ويسبب أضرارا
"َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة  :يات واألحاديث في ذلك كثيرة منهاعلى نبذ العنف داخل األسرة بكافة أشكاله. واآل

ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت وقوله تعالى :  ،(104)َيْتَبُعَها َأًذى َوَّللاَُّ َغِنيٌّ َحِليٌم" َخْيٌر ِمْن َصَدَقةٍ  "َفِبَما َرْحَمِة ِمَن َّللاَّ
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا عَ  ْل َعَلى َفظًّا َغِليَظ الَقْلِب اَلْنَفضُّ َزْمَت َفَتَوكَّ

ِ ِإنَّاّلِلََّ ُيِحبُّ المُ  َوِبالَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا  "َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ  وقوله عز وجل : ,(105) َتَوكِِّليَن"َّللاَّ
. وهذه اآليات  (106) َكِريمًا"َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك الِكَبَر َأَحَدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوالً 

حتى إن الرسول ،ة والمعنويةالمادي تورد بوضوح موقف اإلسالم الرافض للعنف األسري بكافة أشكاله،
:) لوال يمارس هذا العنف ولو على جارية، وقد قال لجاريته بعد أن أغضبته ، قدوة المسلمين، لم

 (108): اآلتيعالج العنف األسري نتبع . ول(107)خشية القود ألوجعتك بهذا السواك(
َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا َّللاََّ َلَعلَُّكْم "ِإنََّما الُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  السعي إلى الصلح بين المسلمين -1

 وتكوين لجان للمصالحات وإعطاؤها صالحيات للقيام بهذا الدور الجسيم..(109)ُتْرَحُموَن"
الحرص على استخدام النعم وباألخص نعمة الصحة في طاعة هللا وأال يعتدي بها على خلقه وليذكر  -2

والظالمين الذين ظلموا عباد هللا وإذا كان هللا تعالى يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء من إهالك هللا للطغاة 
؟ أال فليعلم القوي أن هللا تعالى سيقتص للضعيف لنا باللطمات والركالت والجراحاتالشاة القرناء فما با
أكل المظالم سين الذين ت. فال تكن يا أخي من المفلوإن في اآلخرة وال يظلم ربك أحدامنه إن في الدنيا 

 . حسناتهم يوم القيامة
سد المداخل التي يدخل منها الشيطان للنفس والمسارعة إلى فض أي اشتباك بين الناس والتركيز  -3

ستعاذة باّلِل على طيب القول الذي يسهم في ترطيب الصلة ال ما يهيجها ويعقد حلها مع اإلكثار من اال
ألعلم كلمة  إني ير وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبالن فأحدهما احمفقد استب رج من الشيطان الرجيم

  .(110)لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ باّلِل من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد
)خيركم خيركم "الدين ثم من هم في محيط األسرة التركيز على حقوق اآلخرين وعلى رأسها حقوق الو  -4

 ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقثم الجيران وعموم المسلمين " ."(111)ألهلي(ألهله، وأنا خيركم 
: صحيح كما ينبغي أن تتربى األمة على تعظيم حق ألدب المفرد وقال الشيخ األلباني" البخاري في اكبيرنا

 المسلم على المسلم فال يسبه وال يحقره وال يشير إليه بحديدة
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العفو والصفح والتواضع والتحلم على سفه السفهاء وأن يكون المسلم غير التخلق بأخالق اإلسالم من  -5
 ليس الشديد بالصرعة قالوا فمن الشديد يا رسول هللاان وال فاحش وال بذيء وفي الحديث: "فحاش وال لع

ويستفاد أن الطيش وتملك الغضب عورة تبدو من  "صحيح مسلم يملك نفسه عند الغضب الذيقال 
 صاحبها وهي دليل ضعفه عن قياد نفسه.

، سون البلطجة على الناس ويرهبونهمأن يقف المجتمع متكاتفا ومعه والة األمر في وجه من يمار  -6
 .وته في استفحال سطوة أهل البلطجةويقوم المجتمع بدوره في نصرة المظلوم وإال يساهم بسك

 ة:الخاتم
 :راسة يمكن تسجيل النتائج التاليةالنظري لهذه الد اإلعدادبعد االنتهاء من 

عطاها حقوقها فقد أولى اإلسالم االهتمام بشأن المرأة وأ  ،ي اإلسالم لها مكانتها وقدسيتهااألسرة ف -1
 وحقوق األوالد وبالتالي هذه الحقوق الربانية تتوج بأسرة لها قيمة ،وكذلك حقوق الرجل ،المادية والمعنوية

 .ولها مكانة في المجتمع اإلسالمي
ربوية أو األمن االجتماعي مسألة ضرورية إذ لوال األمن لما قامت هناك مؤسسات تعليمية أو ت -2

تجاه هذا المكون المعروف لذا كان واجبًا لزامًا على األسرة أن تقوم بواجبها  ،منظمات المجتمع المدني
 .جتمع محافظًا على قيمه وإنسانيته"بالنظام األسري" حتى يبقى الم

ألنه يوفر  ،ة الدنيابإذن هللا تعالى للفرد والمجتمع المسلم في هذه الحيا ،إن األمن يكفل الحياة السعيدة -3
ناء في مختلف ن الفاعل المثمر البوالتعاو  ،لحة لعبادة هللا تعالى وتوحيدهُ الظروف المالئمة والبيئة الصا

 .المجاالت والميادين
لضعف األمن االجتماعي عدة أسباب البد من الحذر منها وكيفية الوقوف بوجهها وجعل الدواء  -4

 الناجح لها 
 .جـ ـ الفقر     . أـ الغلو والتطرف

 .ب ـ المخدرات.          دـ الفرقة
هذه التيارات الجارفة  ال تقوى على مواجهة ،تجعلها مضطربةمسلمة عدة مهددات تضرب األسرة ال -5

فعلى اآلباء واألمهات أن يكونوا على  ،ألثر الكبير في تهديم المجتمعاتوهذه المهددات لها ا ،والهادمة
 .ة كل ما يطرأ على الساحة األسريةأهبة االستعداد لمواجه

 .أـ توفير المناخ األسري المناسب
 .األبناء في المعاملةلمساواة بين ـ ا:ب

 .جـ ـ حسن اختيار األصحاب
بشعارها البراق "النظام  ،لحة الدمار في المجتمع اإلسالميبل تعد من أس ،العولمة من المهددات -5

غاية من العولمة جعل الشيء الن ال ، بارٌز في االنسالخ من اإلسالمالعالمي الجديد" والتي كان لها دورٌ 
 ،تؤثر سلبًا على التفكير األسري  فتراها ،ظام الغربي بكل ما أوتيت من قوةألسرة النوبالتالي ستتبع ا ،واحد
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لذا أصبح كثير من األزواج ال يحترم  ،الت الزوجية تكثر يومًا بعد يومفنجد المشك ،وتؤثر اجتماعياً 
 .عضهم بعضًا وسرت حتى إلى األبناءب

 :هاسرة المسلمة متنوعة وكثيرة منمعاول العدم داخل األ* 
 ،تقر وان تقوم بواجبها تجاه ربهاالتفكك األسري وهذا ما يريده أعداء اإلسالم ال يريدون لألسرة أن تس -ا

 .ا واضح ومبينوسبل عالجه ،وعوامل التفكك كثيرة ومتعددة
والمرأة تضرب  ،وأبناؤه ،في أغلب األسر الزوج يضرب زوجته: وهذا ما يحدث العنف األسري  -ب

م والتجريح بين وليس العنف بالضرب فقط بل يتعداه إلى العنف بالكال ،وكذلك األوالد فيما بينهم ،أوالدها
 يئةسولون ويتجولون في الشوارع الملفأكثر األبناء الذين يت ،وهذا خطره واضح وبارز ،األسرة الواحدةً 

 .األمانعند ذاك يفقد األمن و  ،ل والسرقة والتطاول على اآلخرينبالعنف األكبر كالقت
وعدم  ،وذلك لعدم التفاهم بين الزوجين : وهو المرض الفتاك الذي كثر في اآلونة األخيرةالطالق -ج

 .تارة تكون خاصة وتارة تكون عامة وأسبابه واضحة ،االنسجام المعنوي والروحي
 الهوامش

                                                           

 
 )2( ينظر : لسان العرب , 19/4 مادة )أسر( .

 )3( ينظر : المصدر نفسه ، 19/4 مادة ) أسر ( .
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 )5( لسان العرب : 19/4 مادة )أسر(.
 )6( ينظر : المصدر نفسه ، ص 26 .

 )7( سورة اإلنسان : اآلية 28 .
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تجول في طلب العلم فجاز منها الكثير والكثير حتى نبغ فيها , وله أكثر من مئتي كتاب ومقالة ورسالة , من أشهرها 
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.  40/  3م ، دار الغد الجديد ، القاهرة ، 2011الزغبي ، ط األولى ،   
 )34( معجم مقاييس اللغة : 133/1 مادة )امن( .
 )35( القاموس المحيط : 1518/1 مادة )امن( .

 )36( ينظر : المصباح المنير , 24/1 , مادة )امن( .

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.ar.wikipadia.org/
http://www.ar.wikipadia.org/
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 )37( سورة يوسف : اآلية 64 .

 )38( سورة يوسف : اآلية 17 .
)39( الصحاح في اللغة : إسماعيل بن حماد الجوهري )ت: 393هـ( ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، ط الرابعة ، دار 

، مادة )أمن( .  1/210م ، 1990العلم للماليين ،   
 )40( سورة األنفال : اآلية 11 .
 )41( سورة البقرة : اآلية 125 .

 )42( ينظر : لسان العرب , 21/13 , مادة )امن( .
)43( أساس البالغة : محمد بن عمرو بن احمد , أبو القاسم جار هللا الزمخشري , ط الثانية 1998م , دار المعرفة بيروت 

. 1/11لبنان ,  –  
 )44( المفردات في غريب القرآن , ص30 .

)45( ينظر : األمن في المجتمع , هاجر توفيق المانع , بحث مقدم إلى مؤتمر النظام السياسي في اإلسالم , ص4 , وينظر 

. 2: األمن االجتماعي , ص  
 )46( ينظر : دور األسرة في امن المجتمع , نشر على موقع السكينة , ص4 .

 )47( ينظر : دور األسرة في أمن المجتمع ، نشر بواسطة موقع السكينة ، ص 4 . 
)48( التعريفات : علي بن محمد الجرجاني , تحقيق : إبراهيم االبياري , ط األولى 14-5هـ , دار الكتاب العربي , بيروت 

.55لبنان , ص –  
 )49( ينظر : أنيس الفقهاء , 1/1 .

)50( ينظر : التعاريف , المسمى التوقيف على مهمات التعاريف , محمد عبد الرؤوف المناوي )ت:1031هـ( , تحقيق : 

.1/94لبنان ,  –المعاصر , بيروت  هـ , دار الفكر1410د.محمد رضوان الداية , ط األولى   
 )51( ينظر : دور األسرة في أمن المجتمع ، ص 5 .

 )52( ينظر : األمن في المجتمع , ص4 .
www.mawsoah.net/maogen 53( الموسوعة العربية العالمية(  

   www.assakina.com 54( ينظر : االهدل : األمن الفكري مفهومه ضرورته مجاالته( 
 )55( سورة األنعام : اآلية 82 .

 )56( سورة األنعام : من اآلية 153 .
)57( ينظر : مفهوم الغلو في الكتاب والسنة , الدكتور صالح بن غانم السدالن , ط الثانية بحث مقدم إلى ندوة "اثر القرآن 

. 4 – 3 – 2تحقيق الوسيطة ودفع الغلو" صفي   
 )58( فتح الباري : 278/13 .

)59( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم , احمد بن احمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس الحراني , 

. 610مصر , ص –هـ , مطبعة السنة المحمدية القاهرة 1369تحقيق : محمد حامد الفقي , ط الثانية   
 )60( حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين : ناجح إبراهيم عبد هللا , وعلي محمد الشريف , ط األولى 2005م , ص 2 .

 )61( ينظر : الغلو في الكتاب والسنة , ص6 .
)62( ينظر : النهاية في غريب األثر والحديث , المبارك بن محمد أبو السعادات الجرزي المعروف بابن األثير , تحقيق : 

. 5/164بيروت ,  –م , المكتبة العلمية 1979محمود محمد الطناحي , ط الثانية  –طاهر احمد الزاوي   

http://www.mawsoah.net/maogen
http://www.assakina.com/
http://www.assakina.com/
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 )63( أخرجه مسلم : كتاب , العلم , باب هلك المتنطعون , 58/8 )6955( .
 )64( ينظر : أساس البالغة , 238/1 مادة )شدد( .

 )65( مقاييس اللغة : 128/4 , مادة )عنف( .
)66( ينظر : دور األسرة في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات والوقاية منها , د. قوارح محمد , د. حمايمي عبد الرزاق , 

. 3الملتقى الوطني , جامعة قاصدي مرباح , كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية , ص  
 )67( ينظر : األمن االجتماعي , ص9 .

 )68( ينظر : ظاهرة تعاطي المخدرات , وفقي حامد أبو علي , إدارة الثقافة اإلسالمية , قطاع الشؤون الثقافية , ص8 .
 )69( ينظر : مشكلة اإلدمان والمخدرات , عمار كمال الدين عليوة , ط األولى 2003م , ص2 .

 )70( ينظر : اثر المخدرات على الواقع الفلسطيني , ص 14 .
 )71( ينظر : أثر المخدرات على الواقع الفلسطيني ، ص15 ، وينظر : المخدرات أسبابه وعالجه ، ص 21

)72( ينظر : مشكلة الفقر في العالم العربي وإشكالية محاربته , الدكتور شريف غياظ , بحث مقدم إلى الجامعة اإلسالمية 

. 2في ماليزيا , ص  
)73( ينظر : سبل مواجهة الفقر وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في العراق , الدكتورة حنان عبد الخضر هاشم ومها 

. 2عالوي راضي , جامعة الكوفة , كلية اإلدارة واالقتصاد , ص  
)74( أخرجه البيهقي شعب اإليمان من حديث انس رضي هللا عنه , 267/5 )6612( , ومسند الشهاب : محمد ابن سالمة 

 –م , مؤسسة الرسالة 1986 بن جعفر أبو عبد هللا القضاعي , تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي , ط الثانية
 بيروت , 342/1 , والحديث ضعيف لضعف يحيى بن يمان ضعفه ابن معين .
 )75(ينظر : ظاهرة الفقر في العالم العربي واإلسالمي , أسبابها وآثارها , ص8 .

 )76( لسان العرب : 299/10 , مادة )فرق( .
 )77( سورة الشعراء : اآلية 63 .

)78( أخرجه الحاكم في مستدر كه : كتاب العلم , 201/1 )397( , والترمذي : كتاب الفتن عن رسول هللا صلى هللا عليه 

( , قال أبو عيسى : هذا لحديث غريب من هذا الوجه , وقال تفسير 2167) 4/466وسلم , باب لزوم الجماعى , 
 الجماعة : عند أهل العلم هو أهل الفقه والعلم والحديث .

 )79( أخرجه اإلمام مسلم : كتاب البر والصلة واآلداب : باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره , 10/8 )6706( .
 )80( سورة المائدة : اآلية 32 .

)81( ينظر : اإلرهاب أضراره وعالجه , الشيخ عبد هللا احمد اليوسف , مقال نشر على الموقع االلكتروني 

www.annabaa.org  
)82( ينظر : االنحراف والتطرف الفكري , احمد مبارك سالم , بحث مقدم الى دولة البحرين في الندوة العالمية للحفاظ على 

. 5الشباب , ص  
 )83( ينظر : االرهاب في ميزان الشرع , ص164 .

)84( ينظر : الدكتور خالد باجحزر : دور االسرة المسلمة في تحصين ابنائها ضد االرهاب والتطرف من منظور التربية 

. 14االسالمية , ص  
 )85( أخرجه البخاري : كتاب الهبة وفضلها , باب االشهاد في الهبة , 914/2 )2447( .

 )86( سورة هود : اآلية 113 .

http://www.annabaa.org/
http://www.annabaa.org/
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)87( أخرجه الترمذي : باب يؤمر ان يجالس , 589/4 )2378( , وابو داود , باب من يؤمر ان يجالس , 407/4 

( , قال ابو عيسى : حديث حسن غريب , واخرجه االمام احمد في مسنده , من حديث ابي هريرة رضي هللا 4853)
( , قال شعيب االنؤوط : اسناده جيد رجاله تقات رجال الشيخين .8398) 334 /2عنه ,   

 )88( ينظر : االرهاب في ميزان الشريعة , ص165-164 .
 )89( ينظر : االتصال وجودة الحياة في األسرة , ص32 .

 )90( ينظر : البعد االجتماعي للعولمة وتأثيراتها على األسرة العراقية , ص35 .
 )91( سورة غافر : اآلية 19 .

)92( ينظر : منهج القرآن الكريم في إصالح المجتمع , الدكتور محمد السيد يوسف , ط األولى , 2002م , دار السالم 

. 355-354قاهرة , صللتوزيع والنشر والترجمة , مصر ال  
 )93( سورة النساء : اآلية 34 .

 )94( سبق تخريجه .
 )95( سورة النساء : اآلية 34 .
 )96( سورة النساء : اآلية 28 .
 )97( سورة النساء : اآلية 35 .
 )98( سورة النساء : اآلية 19 .

 )99( ينظر : اإلسالم وعلم االجتماع العائلي , ص285-284 .
 )100( سورة التكوير : اآلية 8 .

 )101( أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن , باب ال يحل لكم ان ترثوا النساء كرهًا , 1670/4 )4303( .
 )102( ينظر : المصدر نفسه , ص11 .

 )103( ينظر : العنف األسري بين اإلعالنات الدولية والشريعة اإلسالمية , ص6 .
 )104( سورة البقرة :اآلية 263.

 )105( سورة آل عمران:اآلية 159.
 )106( سورة اإلسراء:اآلية 23.

)107( أخرجه البخاري:األدب المفرد ,باب قصاص العبد ,74/1)184 ( ,و مسند أبي يعلى، 373/12)6944 ( قال حسين 

.سليم أسد : إسناده تالف  
 . http://www.saaid.net العنف األسري واالجتماعي : األسباب والعالج موقع صيد الفوائد (108)
 .10سورة الحجرات:اآلية  (109)
 (.3108)3/1195أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق,باب صفة إبليس وجنوده , (110)
 سبق تخريجه. (111)

 
 
 
 
 

http://www.saaid.net/
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 المصادر والمراجع 
 بعد القرآن الكريم -

اآلثار االخالقية للعولمة على االسرة المسلمة ووسائل مواجهتهاا   ارو  بناع عباد الفاا ب   بحاث مقادم لنيال درجاة  .1
 .  2006الماجستير في الثقافة االسالمية الى جامعة االمام محمد بن مسعود االسالمية ، السعودية ، 

الجرزي المعروف بابن األثيار   تحقياق : هااهر  النهاية في غريب األثر والحد ث   المبارك بن محمد أبو السعادات .2
 بيروت  . –م   المكتبة العلمية 1979محمود محمد الطناحي   ط الثانية  –احمد الباوي 

هاا  ، تحقياق: أباو عمار محماد بان عباد 505احياء علوم الد ن : محمد بن محمد بن محمد اباو حاماد الغبالاي  ت: .3
 الغد الجد د ، القاهرة . م ، دار2011الملك البغبي ، ط األولى ، 

ها   تحقيق : محمد فؤاد عبد البااقي   ط 256االدب المفرد : محمد بن اسماعيل ابو عبد هللا البخاري الجعفي  ت: .4
 بيروت . –م   دار البشائر االسالمية 1989الثالثة 

وني اإلرهاب أضراره وعالجه   الشيخ عبد هللا احمد اليوسف   مقال نشر على الموقع االلكتر  .5
 www.annabaa.org 

 islam.com-www.alمفهوم األسرة في اإلسالم   موقع اإلسالم  .6

م   دار المعرفاة 1998اساس البالغة : محماد بان عمارو بان احماد   اباو القاسام جاار هللا البمخشاري   ط الثانياة  -5
 لبنان. –بيروت 

اسااباب الناابول   علااي باان احمااد ابااو الحسااين الواحاادي النيسااا وري   حققااه : طمااال يساايوري زغلااول   ط االولااى  -6
 لبنان. -م   دار الكتب العلمية ، بيروت  1991

 م .2008األسرة والعولمة مقال نشر على شبكة المشكاة اإلسالمية  -7
م   وزارة االوقااف 1988د الارءوف عباد العبياب الجارداوي   ط االولاى االسالم وعلم االجتماع العائلي   الادطتور عبا -8

 دولة الكويع . –والشؤون االسالمية 
اقتضااء الصاراط المسات يم مخالفاة اصاحاب الجحايم   احمااد بان تيمياة الحراناي   تحقياق : محماد حاماد الفقااي   ط  -9

 مصر. –ها   مطبعة السنة المحمدية القاهرة1369الثانية 
ماااعي مفهومااة تهصاايله الشاارعي وصاالته بالمقاصااد الشاار ية   د . رشاااد صااالح رشاااد الكيالنااي   بحااث االماان االجت -10

 م.2012مقدم الى جامعة آل البيع   
 ، د. م. 2011االمن في المجتمع   هاجر توفيق المانع   بحث مقدم الى مؤتمر النظام السياسي في االسالم    -11
لم   بحث مقدم الى دولة البحرين في الندوة العالمية للحفاظ على االنحراف والتطرف الفكري   احمد مبارك سا -12

 .2003الشباب ، 
 ه، دار الهداية ، د.م ، د.ت.1205محمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى الحسيني الببيدي ، ت:  -13
الثانياة تحفة االحوذي يشرح جامع الترمذي : محمد بان عباد الارحمن بان عباد الكاريم المباارطفوري   أباو العاال   ط  -14

 لبنان. –بيروت –م   دار الكتب العلمية 1990
 ها   االردن   عمان .1432التربية االسرية في االسالم   خالد روشة   ط الثانية  -15
هااا    تحقيااق : 1031التعاااري,   المساامى التوقياا, علااى مهمااات التعاااري,   محمااد عبااد الاار وف المناااوي  ت: -16

 لبنان. –  دار الفكر المعاصر   بيروت ها 1410د.محمد رضوان الداية   ط االولى 

http://www.annabaa.org/
http://www.al-islam.com/
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هااا   دار الكتاااب العربااي   5-14التعريفااات : علااي باان محمااد الجرجاااني   تحقيااق : ابااراهيم االبياااري   ط االولااى  -17
 لبنان . –بيروت 

لبناان  –م   دار العلام بياروت 1978 -هاا 1407التفسير الوسيط للقرآن الكريم   محمد سيد هنطااوي   ط الثالثاة  -18
. 

ها    تحقيق : عبد السالم محمد هارون   ط 395مقا يس اللغة : أبو الحسين احمد بن فارس بن زطريا  ت:  . -19
 م   اتحاد الكتاب العرب .2002 -ها 1423الثانية 

 . 12م   مصر   القاهرة   ص2008علم االجتماع العائلي : د. مهدي محمد القصاص   ط األولى  -20
 .2013تقرير أعدته وزارة الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،  وظائف األسرة في اإلسالم    -21
 www.ar.wikipadia.org ويكيبيديا   الموسوعة الحرة .    -22
 م .2000المرأة والفقر   المؤتمر العالمي ، نيويورك ، ط االولى  -23
ها   1410ها    تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول   ط األولى 458 ت: احمد بن الحسين أبو بكر البيهقي  -24

 لبنان     والحد ث إسناده ضعي,.  –دار الكتب العلمية بيروت 
وفيات األ يان وأنباء أبناء البمان   شمس الد ن احمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس بن خلكان   ت :  -25

 لبنان.  -ار صادر، بيروت ، د1994ه، تحقيق : إحسان  باس   ط 681
ها  ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، ط الرابعة ، 393الصحاح في اللغة : إسماعيل بن حماد الجوهري  ت:  -26

  www.mawsoah.net/maogenم  . الموسوعة العربية العالمية . 1990دار العلم للمال ين ، 
الغلو في الكتاب والسنة   الدطتور صالح بن غانم السدالن   ط الثانية، بحث مقدم إلى ندوة "اثر القرآن في  مفهوم -27

 ه .1438تحقيق الوسطية ودفع الغلو" ، المملكة العربية السعودية ، 
 م . 2005حرمة الغلو في الد ن وتكفير المسلمين : ناجح إبراهيم عبد هللا   وعلي محمد الشري,   ط األولى  -28
دور األسرة في عالج ظاهرة تعاهي المخدرات والوقاية منها   د. قوارح محمد   د. حمايمي عبد الرزاق   الملتقى  -29

 .2010الوهني   جامعة قاصدي مرباح   طلية العلوم اإلنسانية واالجتما ية ، ليبيا ، 
ة   قطاع الشؤون الثقافية ، مصر ، : ظاهرة تعاهي المخدرات   وفقي حامد أبو علي   إدارة الثقافة اإلسالمي -30

 د.ت.
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 تكريس المقاربة الجديدة لألمن اإلنساني في القانون الدولي

Devoting the new approach to human security 

in international law 

د بركات رياض  -ط   

.  الجزائر  تيسمسيلت،املركز الجامعي العالمة أحمد بن يحي الونشريس ي   

 ryadbarkat25@gmail.com 

مسيكة محمد الصغير -د  

.  الجزائر  املركز الجامعي العالمة أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت،  

 messikasaleh60@gmail.com  

   

 : ملخص

الضوء على املقاربة الجديدة لألمن اإلنساني، بعد اكتساحها لساحة العالقات إلى تسليط  الدراسة هذه تبحث

الدولية بشكل متزايد، باعتبارها  كأحد أهم املفاهيم الجديدة التي عرفها املجتمع الدولي املعاصر التي تهدف إلى تجسيد 

 نظام عاملي قائم على اإلنسانية أو األنسنة الدولية .

ومن هذا املنطلق، فإن اإلشكاالت التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور أساسا حول محاولة استشراف العوامل 

املقاربة التي ساهمت في بروز وتكريس مفهوم األمن اإلنساني في القانون الدولي، ومدى اعتبارها أدوات فعالة لتحقيق 

 أم معرقلة لها.الجديدة لألمن اإلنساني 

 ،القةةات الدوليةةة ، األنسةةنة الدوليةةةالةةدولي املعاصةةر ، الع عاملقاربةةة الجديةةدة لألمةةن اإلنسةةاني، املجتمةة احيااة الكلمااات امل  

 النظام الدولي .

 

 Abstract: 
This study seeks to shed light on the new approach to human security, after it increasingly 

sweeps the arena of international relations, considering it as one of the most important new 

concepts known to the contemporary international community that aims to embody a global 

order based on humanity or international humanism. 

From this standpoint, the problems that this study will address mainly revolve around an 

attempt to explore the factors that contributed to the emergence and consolidation of the concept 

of human security in international law, and the extent to which they are considered effective 

tools to achieve or hinder the new approach to human security. 

Keywords: The new approach to human security, the contemporary international community, 

nternational relations, international humanism, the international system. 
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 مقدمة:
اآلونة األخيرة ما شهده من تحوالت لم يكن من الممكن أن يشهد الواقع الدولي المعاصر في 

متسارعة ومتراكمة، وأن تبرز على الساحة الدولية تحديات جديدة، دون أن يواكبها تطور وتصاعد كبير 
في المفاهيم الجديدة المعتمدة، التي أصبحت تفرض نفسها على ساحة العالقات الدولية، ولعل أهمها 

امين جديدة تشمل أبعاد إضافية يتميز البعض منها مفهوم األمن اإلنساني، الذي أعطي له عدة مض
بالكثير من التعقيد، وبالتالي تدخل في صلب مواضيع القانون الدولي، من خالل إثارتها لجدل أكاديمي 
وعلمي عالمي بين فقهاء القانون الدولي وفي أروقة األمم المتحدة، خاصة في عالقتها بقواعد القانون 

 الدولي.
اإلنساني، في ظل عجز المقاربات األمنية المبنية على الدولة في إيجاد حلول  فبرز مفهوم األمن

فعالة لكل التهديدات األمنية الجديدة، التي ظهرت في عالم ما بعد الحرب الباردة، خاصة في ظل 
التحوالت الجذرية التي شهدتها البيئة األمنية الدولية، والتي ساهمت في تنامي التهديدات ذات األبعاد 
اإلنسانية، االجتماعية، االقتصادية والسياسية...الخ، فكان ال بد من تبني مفهوم األمن اإلنساني كمقاربة 
جديدة تتخذ من الفرد كمرجعية للتحليل بدال من الدولة، أدت إلى تحول في مفهوم األمن من طابعه 

هوم أشمل وهو أمن اإلنسان، التقليدي الذي كان ينحصر في مواجهة التهديدات العسكرية الخارجية إلى مف
الذي يرتكز على مدى تأمين الحاجات األساسية والضرورية لوجود اإلنسان كالغذاء، الماء، الصحة 

 والتعليم ..الخ.
تكمن أهمية هذه الدراسة، في أنه يتناول أحد أهم المفاهيم الجديدة التي عرفها المجتمع الدولي 

ى بروز العديد من اإلشكاالت القانونية والسياسية بخصوص المعاصر "األمن اإلنساني"، الذي أدى إل
مدى االلتزام بمبادئ القانون الدولي المكرسة في ميثاق األمم المتحدة، المتعلقة أساسا باحترام مبدأ سيادة 
الدول واستقاللها السياسي، منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حظر استخدام القوة أو التهديد بها في 

القات الدولية ..الخ، في ظل تنامي التهديدات غير التقليدية ذات األبعاد اإلنسانية وعجز المجتمع الع
الدولي عن الحد من االنتهاكات الجسيمة التي أصبحت تتعرض لها حقوق اإلنسان في كثير من دول 

روز وتكريس العالم، هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة لمعرفة العوامل واآلليات التي ساهمت في ب
 مفهوم األمن اإلنساني في القانون الدولي.

 من خالل ما سبق، تتبلور اإلشكالية في السؤال الرئيسي التالي: 
قواعد هل يمكن اعتبار تكريس مفهوم األمن اإلنساني في القانون الدولي نقطة تحول ألنسنة  -

القانون الدولي؟ وما هي أهم العوامل واآلليات التي ساهمت في بروز وتكريس هذا المفهوم في القانون 
 الدولي؟ 

حيث تم التطرق  والتي سوف نحاول اإلجابة عليها وفق هذه الخطة التي تم تقسيمها إلى مبحثين،
الجذور التاريخية لهذا  في المبحث األول إلى إشكالية تعريف األمن اإلنساني من خالل التعريج على
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المفهوم في ساحة العالقات الدولية، أما في المبحث الثاني فتم التطرق إلى إعمال المقاربة الجديدة لألمن 
 اإلنساني في القانون الدولي مع إبراز أهم العوامل التي ساهمت في بروزها.

 المبحث األول: إشكالية تعريف األمن اإلنساني:
على الصعيد الدولي منذ معاهدة واستفاليا عام  ارتبطشهد مفهوم األمن تطورات عديدة، فقد  
بضمان الدول ألمنها الذاتي، وتطور بعد ذلك إلى مفهوم األمن الجماعي الذي شكل ركيزة  1648

دولي ككل، بأمن المجتمع ال االهتماممن أمن الدول إلى  االهتمامأساسية في منظمة األمم المتحدة، لينتقل 
ليشهد بعدها حقل العالقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة، عدة تحوالت في البيئة األمنية الدولية، 
ساهمت في ظهور نظرة جديدة لمفهوم األمن في ظل عجز المقاربات األمنية المبنية على الدولة على 

 إيجاد حلول فعالة لكل التهديدات األمنية الجديدة.
 ألول: الجذور التاريخية لمفهوم األمن اإلنساني:المطلب ا

 حقل العالقات في المفكرين من العديد لدى كبير اهتمام محور اإلنساني األمن موضوع شكل
الدولية، وتم تبنيه من طرف بعض البلدان مثل كندا والنرويج واليابان كمبدأ أساسي لسياسيتها الخارجية، 

جدل واسع، ألنه حاول توسيع مفهوم األمن بعيدا عن أولوية الدولة إال أنه بقي مفهوما غامضا وموضوع 
في حماية حدودها اإلقليمية، وصيانة سيادتها الوطنية في مواجهة أي تهديد خارجي كونها فاعال وحدويا 

النزاعات في  استمرت، فمع نهاية نظام الثنائية القطبية لم يتحقق السالم المتوقع والمرجو، بل 1وعقالنيا
أكثر  اندالع 2000إلى  1990هور دون وجود أية قدرة على ضبطها، إذ شهدت الفترة الممتدة من الظ
Para-في األقاليم السابقة عن وجود الدولة  واثنيندولة  80على الصعيد العالمي في  2مسلح 118من 

State Régions  نزاعات فقط يمكن تصنيفها بأنها دولية والباقي كانت عبارة عن  10ــ من بينها
وأدت إلى ضعف سلطة الدولة في كثير ، 3ماليين شخص 06حروب أهلية ــ تسببت في مقتل أكثر من 

من البلدان وساهمت في ظهور دول جديدة، باإلضافة إلى ظهور تهديدات وبؤر توتر جديدة تواجه الدول 
 واألفراد على حد سواء.

 الفرع األول: مرحلة الحرب العالمية الثانية
أثبتت الدراسات التاريخية وجود دعامتين أساسيتين لألمن اإلنساني وهما الحرية من الحاجة والحرية 

، وكانتا سببين 1941التحدث عنها في سنة  فرانكلين روزفلتمن الخوف، وسبق للرئيس األمريكي 
يكية الحرب العالمية الثانية، وتحولتا فيما بعد إلى إحدى الدعائم رئيسيين لدخول الواليات المتحدة األمر 

، فنستطيع من خاللهما الربط بين مفهوم 1945والركائز األساسية في تأسيس منظمة األمم المتحدة سنة 
األمن اإلنساني وبين سبب دخول الواليات المتحدة األمريكية للحرب العالمية الثانية، بالرغم من أن الزمان 

في حجم ونوعية التهديدات التي تحول دون  اختالففي الحريتين، وهو ناتج عن  اختالفالمكان شكال و 
 . 4وجودهم

 الفرع الثاني: مرحلة الحرب الباردة:
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طرح مفهوم األمن اإلنساني خالل فترة الحرب الباردة في عدة أبحاث وأعمال بعض اللجان المستقلة 
والتمنية، والتي حتى وإن لم ترق إلى مستوى تحديد مفهوم األمن اإلنساني، والمتخصصة في دراسة األمن 

إال أنها ساهمت في مناقشة وإثارة المسائل المتعلقة بتهديد أمن األفراد، وشكلت الجذور األساسية والنواة 
 األولى لبلورة مفهومه، والتي نذكر منها:

ويسرا، وهو مركز أبحاث غير حكومي لديه في زيوريخ بس 1968: تأسست سنة منظمة نادي روما أ ــ
، أكد 1972مشتركة حول التحديات العالمية، أصدر تقرير بعنوان"اإلشكالية العالمية" في سنة  اهتمامات

في الدول الغنية أو الفقيرة يجب أخذها بعين  سواءمن خالله على أن المشاكل التي يعيشها البشر 
 في كافة المستويات.ألنها تنعكس على حياة البشر  االعتبار

شكلت هذه  ،Willy Brandt: برئاسة ولي براندتب ــ اللجنة المستقلة حول قضايا التنمية الدولية
، وقد أصدرت هذه اللجنة  Robert Maknamarمن روبرت ماكنمار باقتراح 1977 اللجنة في سنة

اء"، وأبرز هذا التقرير المشاكل بعنوان" تقرير الشمال ــ الجنوب: برنامج البق 1980تقريرين  األول سنة 
الهوة  واتساعاألكثر خطورة من مشاكل السلم والحرب، وهي مشاكل متعلقة بالفقر والجوع في الدول الفقيرة 

"األزمات المشتركة تعاون  بعنوان 1983بين الدول الغنية والفقيرة، أما التقرير الثاني فقد صدر عام 
ركز هذا التقرير على ضرورة توفير األمن الغذائي والزراعي شمال جنوب من أجل سالم عالمي"، حيث 

 .5وتوفير الطاقة الالزمة
: أصدرت هذه اللجنة تقريرا عام اللجنة المستقلة لقضايا نزع السالح واألمن التابعة لألمم المتحدة ج ــ

 The palme commissionsإلى مفوضية بالم   Bahrبعنوان" األمن المشترك"،الذي قدمه 1982
هذا التقرير  واقترح، ركزت فيه على قضايا األمن اإلنساني كالفقر، غياب العدالة، الحرمان االقتصادي، 

حقوق اإلنسان  واحترامكذلك أدوات لضمان تحقيق األمن اإلنساني كتجسيد الديمقراطية محليا وعالميا، 
وسع لألمن أخذ تسميات متعددة وتحقيق التنمية االقتصادية واألمن البيئي، وأدى ذلك إلى تبني مفهوم أ

 . 6كاألمن الجماعي أو األمن التعاوني
تقريرا بعنوان"مستقبلنا  1987:أصدرت سنة د ــ اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة

، تقرير برونتالندالمشترك"، تحت إشراف رئيسة وزراء النرويج غرو هارلم برونتالند، والمعروف باسم 
ركز التقرير على فكرتين محوريتين وهما فكرة الحاجات وخصوصا الحاجات األساسية للفئات  حيث

 االستجابةاألكثر فقرا التي تستحق أن تولى أهمية كبيرة، وفكرة محدودية قدرة البيئة على  االجتماعية
 للحاجات الحالية والمستقبلية للبشرية. 

 الفرع الثالث: مرحلة ما بعد الحرب الباردة:
 األمم برنامج عن الصادر البشرية التنمية تقرير في مرة األمن اإلنساني ألول مفهوم أستخدم

ومحبوب الحق، وزير المالية  Amartiyasen، المحرر من طرف كل من 1994سنة  المتحدة اإلنمائي
"، أكد هذا التقرير على أن UNDPالباكستاني السابق والخبير اإلقتصادي لدى برنامج األمم المتحدة" 
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محور األمن يجب أن ينتقل إلى ضمان أمن األفراد من مخاطر متنوعة على رأسها األمراض واإلرهاب 
 والفقر والمخدرات ووجود نظام عالمي غير عادل.

والمعنون بــ "عولمة ذات وجه إنساني "، فقد تطرق  1999أما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة 
رص الهائلة التي توفرها العولمة للتقدم البشري في كافة المجاالت، إال أنها في المقابل تفرض إلى الف

 مخاطر على األمن اإلنساني في العصر الحديث. 
حيث عرفت األمن اإلنساني على  2001وهناك تعريف اللجنة المستقلة للتدخل والسيادة في سنة 

كرامتهم ككائنات بشرية  احتراموكذلك  واالجتماعي دياالقتصاأنه: أمن األشخاص الجسماني ورفاههم 
وحماية حقوقهم وحرياتهم األساسية، فاألمن لم يعد في إقليم وبواسطة التسلح، وإنما أصبح يعني أكثر أمن 

 . 7األفراد وأمن بواسطة اإلنسانية وصوال إلى األمن اإليكولوجي
حول برنامجه اإلصالحي للمنظمة  2005كما أشار األمين العام لألمم المتحدة في تقريره لسنة 

 الدولية وتطرق إلى المسؤولية المحلية والمسؤولية الدولية عن توفير األمن اإلنساني بمفهومه الشامل.
 الشديدة تهديداتال من اإلنسان فيعرفه بأنه: "تحرر 2009العربية لسنة  البشرية التنمية أما تقرير

 هي الحرية التعريف هذا وحريته"، فوفق حياته لها تتعرض التي النطاق زمنيا وواسعة والممتدة والمنتشرة
 الخطورة درجة وتتحدد أو خارجية داخلية سواء التهديدات من يجب حمايتها والتي للفرد المحورية القيمة

 .8النطاق اتساعالزمني،  االمتدادالشدة، المدى،  عوامل هي: بأربعة التهديدات هته في
 المطلب الثاني: تعريف األمن اإلنساني:

الفرد هو أساس المعادلة األمنية والمحور الرئيسي  اعتبارجميع تعاريف األمن اإلنساني على  اتفقت
في تحديد التهديدات المعنية به، فمنها من أعطى مفهوما موسعا يشمل كل ما يمس  اختلفتلها، لكنها 

 ومنهم من أعطى تعريفا ضيقا يشمل أبعادا محددة فقط دون األخرى.، كرامة األفرادو أمن 
 :الفرع األول: المقاربة الواسعة لألمن اإلنساني

ر برنامج تشتمل هذه المقاربة على جميع مظاهر التنمية البشرية، وتوجزه العبارة التي وردت في تقري
السابق في  األممياألمين العام  كوفي عنان"، حيث عرفه السيد األمم المتحدة للتنمية"التحرر من الحاجة

األمن اإلنساني في أوسع معانيه يتضمن أكثر بكثير والمعنون بـــ"نحن البشر" بأنه:" 2000تقريره لسنة 
من غياب النزاعات المسلحة، فهو يمتد ليشمل حقوق اإلنسان والحكم الرشيد، والوصول إلى التعليم 

ة، وضمان الفرص والخيارات لكل فرد حتى يبلغ أقصى قدراته الكامنة، وكل خطوة في والرعاية الصحي
تقليل الفقر، وتحقيق النمو االقتصادي ومنع النزاعات، والتحرر من  اتجاههي خطوة في  االتجاههذا 

 ."ية في أن يرثوا بيئة طبيعية صحيةوالتحرر من الخوف وحرية األجيال المستقبل الحاجة،
هذا التعريف على شقين، الشق األول يتعلق بالتحرر من الخوف الذي يشمل البعد  حيث يركز 

 أما الشق الثاني فيتعلق بالتحرر من الحاجة الذي يشمل البعد االقتصادي السياسي لألمن اإلنساني،
 واالجتماعي لألمن اإلنساني.
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، الذي جاء تحت 2003ة وقد ركزت لجنة األمن اإلنساني التابعة لألمم المتحدة في تقريرها لسن
عنوان" األمن اإلنساني اآلن"،على توسيع مفهوم األمن اإلنساني ليشمل مجاالت حقوق اإلنسان، الحكم 
الراشد، الحصول على التعليم والرعاية الصحية، ضمان حصول كل فرد على الفرص والخيارات المتاحة، 

الفاقة والتحرر من الخوف، وحرية األجيال تحقيق النمو االقتصادي ومنع نشوب النزاعات، التحرير من 
 القادمة في أن ترث البيئة الطبيعة السليمة.

 الفرع الثاني: المقاربة الضيقة لألمن اإلنساني:
ركز هذا التعريف على جوانب محددة في األمن اإلنساني، حيث يعرفه نائب رئيس المنتدى الوطني 

الحقوق اإلنسانية بأنه:"  Pierre Pettigrewتيغروبيار بالسيد  1994حول العالقات الكندية لسنة 
والرفاه االقتصادي والتنمية المحترمة للبيئة"، حيث ركز هذا التعريف على ثالثة أبعاد لألمن اإلنساني 

 . 9وهي البعد الحقوقي والبعد االقتصادي والبعد البيئي
من  التحرر الخوف من التحرر هي أبعاد ثالث من يتكون  اإلنساني األمن: "أشاريا أميتافويعرفه 

"، فهذا التعريف على ركز على ثالثة أبعاد فقط لألمن 10النزاعات أوقات في المعاناة من التحرر الحاجة
 اإلنساني، فالتعريف الضيق لألمن اإلنساني يركز على بعض األبعاد فقط دون األخرى.

ذات النطاق الضيق التي ترتكز على التهديدات المصحوبة بعنف،  سواءومن خالل هذه التعارف 
، فإن األمن 11أو ذات النطاق الواسع التي ترتكز على سلسلة من مؤشرات التنمية البشرية وحقوق اإلنسان

اإلنساني يبقى يهتم بالفرد ويجعله أساس الدراسة والتحليل بدل الدول، من خالل تركيزه على أمن الفرد 
بصفة أساسية ويسعى إلى تحقيقه في المقام األول، وكنتيجة لتحقيق هذا األمن يتحقق أمن والجماعة 

 النتهاكاتالفرد والجماعات هي أساس تكوين وتشكيل هذه الدول، ففي ظل تعرض الفرد  باعتبارالدول 
 خطيرة تمس أمنه وحقوقه األساسية لم يعد األمن اإلنساني مجرد ضرورة أخالقية، بل أصبح أفضل

 .12إستراتيجية لضمان األمن والسلم الدوليين
في نفس السياق، فإن صعوبة التوافق على تعريف جامع، مانع وتوافقي بين الدول حول مفهوم 

نظرة الدول لهذا المفهوم الجديد في القانون الدولي، بسبب خشية الكثير  الختالفاألمن اإلنساني، نظرا 
سيادتها الوطنية هذا من  انتهاكخل في شؤونها الداخلية وبالتالي كذريعة للتد استخدامهمن الدول من سوء 

،التي تشكل المعايير الضرورية 13والالتماثليةصعوبة تحديد التهديدات التماثلية جهة، ومن جهة أخرى ل
 لألمن اإلنساني.

 :14ويمكن أن نلخص مفهوم األمن اإلنساني وفق نقطتين
 المجاعة واألوبئة والقمع السياسي. يعني األمان من التهديدات المزمنة مثل -
 مؤذ أو ضار في أنماط الحياة اليومية. انقطاعالحماية من  -

 :في القانون الدولي  المبحث الثاني: إعمال المقاربة الجديدة  لألمن اإلنساني
 المطلب األول: العوامل التي أسهمت في بروز مفهوم األمن اإلنساني:
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من خالل  بروز مفهوم األمن اإلنساني بالصورة التي هو عليه اآلن،ساهمت العديد من العوامل في 
 إعطائها بعدا جديدا له، ساعد في توسيع نطاقه، والتي نذكر منها:

 الفرع األول: التهديدات األمنية الجديدة "غير التقليدية":
دة تحوالت مست بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك اإلتحاد السوفياتي، عرفت البيئة األمنية الدولية ع

بنية النظام الدولي، فحلت األحادية القطبية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية محل الثنائية القطبية، مما 
خطر المواجهة النووية إلى ظهور نقاشات جديدة حول تهديدات أمنية جديدة غير تقليدية،  انخفاضأدى 

وسياسية، من ذلك مثال: مشكالت البيئة والتلوث،  اقتصادية، صحية، اجتماعيةذات أبعاد إنسانية، 
مشكالت الطاقة، مشكالت ندرة المياه والجفاف والتصحر، مشكالت التضخم والبطالة والفقر ونقص 

 انتشارإدمان المخدرات والجريمة المنظمة، مشكالت  الغذاء، مشكالت اإلرهاب والعنف السياسي،
خ، مما أدى إلى تحول مفهوم األمن من طابعه التقليدي إلى األمن اإليدز..ال ،كالكورونااألمراض الوبائية 

غير التقليدي، لتضفي الطابع اإلنساني على مفهوم األمن من خالل إدخال الفرد وحقوق اإلنسان 
 كعنصرين أساسيين في التحليل.

 دائرة النزاعات المسلحة غير الدولية: واتساعالفرع الثاني: تعدد 
بنهاية الحرب الباردة، عرفت حدة النزاعات الداخلية"غير الدولية "وهي النزاعات التي تقع داخل 
الدولة تصاعدا غير مسبوق، يقف وراءها في الغالب التمايز بين العرقيات المشكلة داخل الدول، حيث 

سجل  1999إلى  1990تزايد حجم الصراعات الداخلية وبلغ مستويات كبيرة ــ خالل الفترة الممتدة من 
فقط يمكن اعتبارها كنزاعات بين األطراف الدولية، والباقي تعتبر نزاعات  10نزاع مسلح، منها  118

 .15داخلية ـــ كل هذا كان له تأثير مباشر على أمن األفراد، وساهمت في بروز مفهوم األمن اإلنساني
 الفرع الثالث: العولمة:

، اقتصاديةألمن اإلنساني في كونها عملية متعددة األبعاد، يبرز تأثر ظاهرة العولمة على مفهوم ا
، سياسية، وأمنية، تأثيراتها مباشرة في تراجع دور الدولة على تحقيق الرفاهية وتوفير اجتماعيةثقافية، 

دل في مجاالت التجارة والتمويل السكان األساسية، بفعل نتائج االعتماد االقتصادي المتبا احتياجات
 المباشر، وتوسع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وهي ظواهر تشجعها العولمة، وقد تم واالستثمار

 غياب األمن الوظيفي، غياب المالي، االستقرار عدم وهي رئيسية، أبعاد سبعة في العولمة أخطار حصر
قت ، وهي في نفس الو 16األمن السياسي غياب البيئي، األمن الثقافي،غياب األمن غياب الصحي، األمن

 .معوقات أو مههدات األمن اإلنسانيتعتبر من 
 الفرع الرابع : تنامي دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية:

 ، فقد17بانتهاء الحرب الباردة لم يعد الفعل والتأثير في العالقات الدولية حكرا على الدولة القومية 
والمنظمات  الدولية الحكومية اإلقليمية والدولية المنظمات مثل الدولة جانب إلى فواعل جديدة ظهور أدى
األفراد، وأضحت هذه الجهات  أمن على أكثر إلى التركيز المدني المجتمع ومؤسسات الحكومية غير
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والكشف عن مكامن الضعف  واالجتماعية االقتصاديةشريكًا بارزًا في تحمل المسؤوليات ووضع الخطـط 
م األمن اإلنساني في المجتمعات مجااًل رحبًا لعملها، فهي تتسم في بنية المجتمع، وأصبح تكريس مفهو 

بصورة رئيسية بأن لها أهداف إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها تجارية، وتسعى بصورة عامة إلى 
، أو االجتماعية األساسيةتخفيف المعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء أو حماية البيئة، أو توفير الخدمات 

 . 18بتنمية المجتمعات االضطالع
 المطلب الثاني: طبيعة العالقة بين األمن اإلنساني والقانون الدولي

إن األمن اإلنساني من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر يشمل مختلف العناصر التي تعتبر  
قرارات ع يم،حيث ال توجد في ج19مصالح مشتركة للمجتمع الدولي، لكنه لم يصبح بعد قواعد قانونية دولية

الجمعية العامة لألمم المتحدة إال فقرة وحيدة خاصة بمفهوم األمن اإلنساني في وثيقة النتائج للقمة العلمية 
  .200520لألمم المتحدة في سبتمبر 

 الفرع األول:تفاعل القانون الدولي مع مفهوم األمن اإلنساني
من النصوص القانونية أو تبنى القانون الدولي مفهوم األمن اإلنساني صراحة في العديد  

هذا المفهوم أو تتحدث عن غاياته وأهدافه صراحة، بالرغم من أن قواعد األمن  اسمالمعاهدات التي تحمل 
اإلنساني مازالت لم ترق بعد إلى درجة قواعد قانونية دولية ملزمة للدول ذات السيادة أو باقي أفراد 

الدول على إقرار تعريف قانوني دولي موحد لهذا  إرادات واتفاقالمجتمع الدولي، بسبب عدم تطابق 
هي إال تعبير عن مواقف  ما -في حقيقة األمر -المفهوم الجديد، فكل التعاريف الموضوعة لحد اآلن

للدول أو وجهات نظر سياسية وفقهية لهذا المفهوم بعيدة عن المجال القانوني، فهي بهذا المفهوم رسمية 
عبارة عن قواعد أخالق دولية، تراعيها الدول من باب الشهامة والمروءة واألخالق الفاضلة فقط، وعدم 

د قانونية دولية في بها ال يشكل مخالفة لقاعدة دولية ملزمة، ولكنها قد تتطور وتصبح قواع االلتزام
المستقبل القريب ملزمة لجميع أفراد المجتمع الدولي، فاألبعاد اإلنسانية التي أتى بها مفهوم األمن 
اإلنساني تم تبنيها من قبل القانون الدولي وعمل على تطويرها لتصبح ممارسات دولية، فبالرغم من أن 

قانون الدولي حتى قبل ظهور هذا المفهوم بعض مفاهيم األمن اإلنساني كانت مواضيع مطروحة في ال
..الخ، حيث .، حماية األقليات، حماية الالجئيين مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمةبشكله الحالي،مثل 

دولية، وبعضها يعد من األفكار الجديدة نسبيا في القانون  اتفاقياتعمل القانون الدولي على تنظيمها في 
تطوير والتقنين مثل مبدأ التدخل اإلنساني، مبدأ مسؤولية الحماية والحماية الدولي والتي هي في مرحلة ال

الخ، التي كانت مجرد مبادئ إنسانية وتطورت مع الوقت وتم تبنيها من قبل .الدولية لحقوق اإلنسان..
نسانية القانون الدولي لتصبح ممارسات دولية، فتبني القانون الدولي لهذه المفاهيم الجديدة ذات األبعاد اإل

ببعض  االهتمامفي نفس الوقت ساعد على زيادة  ،اق القانون الدولي وزيادة تنظيمهساعد على توسيع نط
 االقتصاديمواضيع القانون الدولي كالتدهور البيئي، الصحة، الغذاء والتنمية المستدامة كبديل للنمو 

 . 21 ..الخ وغيرها.
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 الفرع الثاني: أنسنة قواعد القانون الدولي
نت قواعد القانون الدولي التقليدي تخاطب الدول فقط، فكان لها وحدها الحق في التمتع كا 

، أجبرت نفسها على ساحة العالقات الدوليةبالشخصية القانونية الدولية، لكن ظهور مفاهيم جديدة فرضت 
ور فواعل قواعد القانون الدولي على ضرورة التطور لمواكبة كل هذه التغيرات السريعة، خاصة بعد ظه

غير الحكومية التي أصبح لها شخصية قانونية دولية وظيفية دة كالمنظمات الدولية الحكومية و دولية جدي
 تسمح لها بممارسة وظائفها على الصعيد الدولي، زيادة على ذلك تنامي مركز الفرد على الساحة الدولية،

بالواجبات الدولية دون أن تصل إلى  اموااللتز الحقوق  باكتسابحيث أصبح يتمتع بذاتية دولية تسمح له 
 .22الشخصية القانونية الدولية

إن التوجه الجديد نحو أنسنة قواعد القانون الدولي المعاصر، أي مخاطبة قواعد القانون الدولي 
وكرامته ودمجها في مفاهيم معاصرة مثل حقوق اإلنسان  اإلنسان مصالح لإلنسان مباشرة، بالسعي لحماية

والتنمية والتدخل اإلنساني وأمن البشر...الخ، وإضفاء الطابع اإلنساني على مفهوم األمن من خالل إدخال 
الفرد وحقوق اإلنسان كعنصرين أساسيين في التحليل، كان حتمية بسبب تنامي المقاربة الشاملة لألمن 

ساحة العالقات الدولية بشكل متسارع، تهدف إلى تحقيق  اكتسحتمتقاربة أمنية حديثة  اإلنساني باعتبارها
 .نظام عالمي قائم على اإلنسانية أو األنسنة الدولية 

 واإلقترحات: النتائج
في نهاية هذه الدراسة، يستحسن أن نقدم النتائج التي توصلنا إليها من خالل دراستنا لموضوع 

اإلنساني في القانون الدولي، وندلي ببعض اإلقترحات التي من شأنها أن تساعد على تكريس مفهوم األمن 
، ومن بين أهم فهم العوامل التي ساهمت في بروز وتكريس مفهوم األمن اإلنساني في القانون الدولي

 :النتائج نذكر
ساني، نظرا صعوبة التوافق على تعريف جامع، مانع وتوافقي بين الدول حول مفهوم األمن اإلن -1

 .الختالف نظرة الدول لهذا المفهوم الجديد
تبنى القانون الدولي مفهوم األمن اإلنساني صراحة في العديد من النصوص القانونية أو المعاهدات  -2

هذا المفهوم أو تتحدث عن غاياته وأهدافه صراحة، فاألمن اإلنساني من وجهة نظر  اسمالتي تحمل 
 القانون الدولي المعاصر يشمل مختلف العناصر التي تعتبر مصالح مشتركة للمجتمع الدولي.

المقاربة الشاملة لألمن اإلنساني، تهدف إلى تحقيق نظام عالمي قائم على اإلنسانية أو األنسنة  -3
من الفرد مرجعية أساسية للتحليل بدال من  اتخاذها، وتلبية الحاجيات األساسية لألفراد ،من خالل الدولية
 الدولة.

 المختلفة، نقترح أن يتم القيام بما يلي: بأبعادها اإلنساني تكريس المقاربة الجديدة لألمن أجل من 
فعاليتها في مجال حفظ السلم  إصالح منظمة األمم المتحدة وفق مقتضيات األمن اإلنساني، وزيادة -1

 واألمن الدوليين بمفهومه الواسع.
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تكثيف التعاون بين الدول وزيادة التنسيق المسبق إليجاد حلول فعالة للتحديات والرهانات التي  -2
 .اإلنساني األمن تواجه التي المعوقات بشأن نظر مشتركة وجهة يواجهها العالم، وخلق

توافقي، جامع لمفهوم األمن اإلنساني في السياق المتعدد األطراف، يمكن من تبني تعريف قانوني  -3
 توحيد أكثر ألعضاء المجتمع الدولي حول المبادئ التي تشكل األساس لتسيير العالقات الدولية.

 قائمة المراجع :
 أوال باللغة العربية :

 ( الكتب :1
 .2001الدولي العام، مكتبة القاهرة عازم حسين صابريني، الوجيز في مبادئ القانون  -1
 ( مذكرات :2
 جنوب دول ومواقف الغربية االستراتيجيات بين العولمة ظل في المتوسط أمن إشكالية زغدار، الحق عبد -1

 السنة. ذكر السياسية،دون  العلوم واإلعالم،قسم السياسية والعلوم ،كلية الجزائر ،جامعة دكتوراه  المتوسط ،أطروحة
حق اإلنسان في األمن بين مقاربة األمن اإلنساني ومبادئ القانون الدولي، أطروحة دكتوراء في وسيلة ،قنوفي  -2

 .2017ــ  2016، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية2العام، جامعة لمين دباغين سطيف القانون 
ادة ماجستير للعلوم السياسية ، مقاربة معرفية، مذكرة لنيل شهالبعد البيئي في األمن اإلنساني أسماء دغموم، -3 

 .2008/2009والعالقات الدولية، قسنطينة 
ــ 1991إبراهيم سمد الشاكر فزاني، التدخل الخارجي واألمن في الشرق األوسط، دراسة الحالة العراقية  -4

 . 2015أطروحة دكتوراء جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية ، 2003
دري صفية، دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن اإلنساني، مذكرة ماجستير في العلوم إ -5

 .2011/2012السياسية جامعة باتنة الجزائر 
النظرية الحديثة،  االتجاهاتفاطمة الزهراء حشاني ،النزاعات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة على ضوء  -6

  .2008ـــ 0072العالقات الدولية جامعة الجزائرفي العلوم السياسية و رة ماجستير مذك
العلوم  مذكرة ماجستير فيبشكيط خالد، دور المقاربة األمنية اإلنسانية في تحقيق األمن في الساحل اإلفريقي، -7

 . 3،2010/2011، جامعة الجزائرالسياسية
النظرية الحديثة،  االتجاهاتا بعد الحرب الباردة على ضوء فاطمة الزهراء حشاني، النزاعات الدولية في فترة م -8

  . 2008 -0072مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية جامعة الجزائر
 :( المقاالت3
ماهية األمن اإلنساني في إطار التنظيم الدولي المعاصر، مجلة  خالد عكاب حسين، عادل حسن علي، -1

 . 20جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية العراق ، العدد 
خديجة عرفة محمد أمين، المفهوم و التطبيق في الواقع العربي والدولي، مجلة جامعة نايف العربية للعلوم  -2

 .2009األمنية الرياض ، 
الدولية واإلقليمية، القاهرة ،المركز الدولي  واالنعكاساتلثورة في الشؤون العسكرية: التداعيات عادل سليمان،ا -3

  .2006 ،للدراسات اإلستراتجية والمستقبلية
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 :األنترنيت ( مواقع4
 www.undp.org/arabicمتوفر على الرابط :  ،" األمن اإلنساني"الصندوق اإلنمائي لألمم المتحدة، -1

indix human Security hm. 
 :التقارير -(5
 ، تحديات أمن اإلنسان في المنطقة العربية.2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة  -1

 ثانيا : باللغة األجنبية :

1- Gérard Perroulaz,Le rôle des ONG dans le politique de développement: forces et 

légitimité et control, Annuaire Suisse de politique de développement, Vol 23,N° 02, 

Forster Jacques édition.  

2- Sharbanou Tajbakhch and Anuradha M.Chenoy. Human Security concepts and 

applications.1 1st Ed uk routledge.2007 . 

3- Rapport de la commission indépendant sur l'intervention et la souveraineté des états, 

la responsabilité de protéger, crdi, 2001. Une nouvelle approche, la responsabilité de 

protéger. 

4- Dan Smith, Trends and causes of ethgnic conflicts, Op.Cit.  

 الهوامش:
 

                                                           
في تفعيل مضامين األمن اإلنساني ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية دري صفية، دور المنظمات غير الحكومية إ  1

 .19، ص  2011/2012جامعة باتنة الجزائر 
2Dan Smith, Trends and causes of ethgnic conflicts, Op.Cit. p 07  

النظرية الحديثة، مذكرة  فاطمة الزهراء حشاني، النزاعات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة على ضوء اإلتجاهات 3
  .36، ص  2008 -0072ماجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية جامعة الجزائر

أسماء دغموم، البعد البيئي في األمن اإلنساني ، مقاربة معرفية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير للعلوم السياسية و   4
 .29، ص 2008/2009العالقات الدولية ، قسنطينة 

أطروحة   2003ــ 1991إبراهيم سمد الشاكر فزاني، التدخل الخارجي واألمن في الشرق األوسط، دراسة الحالة العراقية   5
 . 73 -72، ص  2015دكتوراء جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية 

6 Sharbanou Tajbakhch and Anuradha M.Chenoy. Human Security concepts and 

applications.1 1st Ed uk routledge.2007 .p 73 
7 Rapport de la commission indépendant sur l'intervention et la souveraineté des états, la 

responsabilité de protéger, crdi, 2001, p 120. Une nouvelle approche, la responsabilité de 
protéger. 

 .25، تحديات أمن اإلنسان في المنطقة العربية ، ص 2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة   8
ماهية األمن اإلنساني في إطار التنظيم الدولي المعاصر، مجلة جامعة تكريت  خالد عكاب حسين، عادل حسن علي، 9 

  . 6، ص  20للعلوم القانونية والسياسية العراق ، العدد 
خديجة عرفة محمد أمين، المفهوم و التطبيق في الواقع العربي والدولي، مجلة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية   10

. 37، ص 2009الرياض ، 
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مذكرة ماجستير في العلوم  بشكيط خالد، دور المقاربة األمنية اإلنسانية  في تحقيق األمن في الساحل اإلفريقي،  11

.34ص   2011 /2010، 3 ، جامعة الجزائرالسياسية
دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن اإلنساني، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، إدري صفية  12

 .11، ص  2011/2012جامعة باتنة، الجزائر 
تمتلك قوات  ظهر هذا المصطلح بشكل واسع في فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة يشير إلى حرب تدور بين دولة  13

مسلحة تضم تشكيالت وأنساق منظمة بدقة لمواجهة عدو منظم، وبين منظمات أو تنظيمات إيديولوجية وعقائدية ترى في 
تلك الدول عدوها الرئيسي الذي يقف في وجه نشر أفكارها وعقائدها أو سيطرتها على مجتمعاتها وبالتالي تسعى إلى إلحاق 

ات ذات طابع إرهابي بشكل مفاجئ وأسلوب غير متوقع وتوجه عملياتها ضد أهداف الضرر بها من خالل قيامها بعملي
غير عسكرية وال نمطية وهي في الغالب أهداف مدنية اقتصادية واجتماعية تستهدف وقوع خسائر فادحة وإثارة حالة من 

لتغيير مواقفها من تلك المنظمات الرعب والفزع يهدد سالمة المجتمع وأمنه في المقام األول بهدف دفع حكومات تلك الدول 
الشؤون  وأفكارها وتوجهاتها وفرض تغييرات داخلية تتماشى مع تلك التوجهات،للمزيد أنظر:عادل سليمان،الثورة في

، ص. 2006العسكرية: التداعيات واإلنعكاسات الدولية واإلقليمية، القاهرة ،المركز الدولي للدراسات اإلستراتجية والمستقبلية 
31 
، متوفر  13:25على الساعة 24/04/2020أطلع عليه يوم  ،" األمن اإلنساني" الصندوق اإلنمائي لألمم المتحدة،  14

 . www.undp.org/arabic indix human Security hm: على الرابط 

الحديثة، مذكرة  فاطمة الزهراء حشاني ،النزاعات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة على ضوء اإلتجاهات النظرية  15
  .36،  ص  2008ـــ 0072ماجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية جامعة الجزائر

 
المتوسط  جنوب دول ومواقف الغربية االستراتيجيات بين العولمة ظل في المتوسط أمن إشكالية زغدار، الحق عبد 16

 . 110ــ 109 ص السنة، ذكر السياسية،دون  العلوم واإلعالم،قسم السياسية والعلوم ،كلية الجزائر ،جامعة دكتوراه  ،أطروحة
دري صفية، دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن اإلنساني، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية إ  17

 .19، ص  2011/2012جامعة باتنة الجزائر 
18 Gérard Perroulaz,Le rôle des ONG dans le politique de développement: forces et légitimité 

et control, Annuaire Suisse de politique de développement, Vol 23,N° 02, Forster Jacques 

édition, p. 82.   
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 العالم في المستدامة التنمية تحقيق على السكاني النمو تأثير

The impact of population growth on achieving sustainable  

Development in the world 

 طالب دكتوراهعلي صيد، 

 أ.دليليا بن منصور 

 جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر

 

 : ملخص
رغم اختالف وجهات نظر فب العالقة بين السكان والتنمية املستدامة عالقة ترابط وتأثير متبادل،

التنمية املستدامة، فهو وسيلة وغاية في نفس الوقت في العنصر األساس ي  هواإلنسان إال أن  املدارس الفكرية

 لبلوغها.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تأثير النمو السكاني على التنمية املستدامة، والذي تبين أنه يختلف                

باختالف إمكانيات ومستوى التنمية لكل دولة، فهو سلبي بالنسبة للدول النامية وايجابي بالنسبة للدول 

 مع وضع كل دولة.وضع سياسات سكانية مالئمة تتماش ى على املسئولين حتم تي لذلكاملتقدمة، 

 .علم السكان ؛املستدامة التنمیة ؛يالسكانالنمو  :املفتاحیة الكلمات
 Abstract: 

        The relationship between population and sustainable development is a relationship 

of interdependence and mutual effect, despite the different views of the different 

intellectual schools, the human being is the basic element in sustainable development, it 

is a mean and purpose at the same time to achieve it. 

         The purpose of this study is to know the impact of population growth on 

sustainable development, which differs with different capabilities and level of 

development for each country, which is negative for developing countries and positive 

for developed countriesn, therefore it is imperative for officials to develop appropriate 

population policies in line with the situation of each country. 

Keywords: Population Growth, Sustainable Development, demography 
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 مقدمة.
من بين أهم القضايا العالمية التي شغلت اهتمام الباحثين والمفكرين وصناع القرار منذ قديم 

السكاني والتنمية، والذي عرف فيه موضوع التأثير المتبادل بين العصور والى حد اآلن، هي قضية النمو 
السكان والتنمية المستدامة جدال واسعا عالميا بين ثالث مدارس فكرية  كما يعد الشغل الشاغل للمؤتمرات 
العالمية والندوات الدولية والمحلية بحثا عن حلول لصناع القرار تمكنهم من وضع سياسات للتنسيق بين 

د السكان والمسار التنموي حاضرا ومستقبال، حيث تعتبر العالقة بين السكان والتنمية المستدامة نمو عد
عالقة ترابط وتأثير متبادل، كما أن هدف التنمية المستدامة هو حق عالمي غير قابل للتصرف ومن بين 

العالم من تزايد  أبرز حقوق اإلنسان، وهذا ما يستدعي تحقيق توازن وتناسق بينهما. في ظل ما يشهده
مطرد في عدد السكان وتوسع حضري وهجرة دولية نتيجة التطور والتقدم قي شتى المجاالت، وتحسن 

 المجال الصحي.
 إشكالية البحث:* 

انطالقا من األهمية التي يحوزها هذا الموضوع، جاءت هذه الورقة البحثية لتبيان أثر نمو السكان 
وهذا من  ة، وكذا االطالع على مختلف الدراسات في هذا الشأن،على تحقيق أهداف التنمية المستدام

 التالية  اإلشكاليةخالل طرح 
 ما هو تأثير زيادة عدد السكان على تحقيق التنمية المستدامة ؟

 األسئلة الفرعية:* 
نظري وفكري للموضوع تمت صياغة التساؤالت  إطارالسابقة، وتكوين  اإلشكاليةلدراسة وتحليل 

 لتالية:الفرعية ا
 ما هو علم السكان؟ -
 ما أهمية دراسة السكان؟ -
 ما هي التنمية المستدامة، وما هي أهدافها وأبعادها؟ -
 ما هو تأثير نمو السكان على تحقيق أبعاد التنمية المستدامة؟ -
 فرضيات البحث:* 

المطروحة ولإلجابة على األسئلة المدرجة أعاله، تم وضع مجموعة من  اإلشكاليةانطالقا من 
 صحتها أو نفيها من خالل ورقتنا البحثية هذه والتي تتمثل في: إثباتالفرضيات والتي سيتم 

 البحثية.يعد مجال دراسة السكان من بين أقدم المجاالت  -
 السكان.يشهد العالم نموا مطردا في عدد  -
 المتزايد في عدد السكان تأثير سلبي على التنمية المستدامة.للنمو  -

 أهمية البحث:
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تأتي أهمية البحث من كونه يسلط الضوء على موضوعي زيادة عدد السكان والتنمية المستدامة 
والتأثير المتبادل بينهما، وخاصة تأثير السكان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى أبعادها 
الثالثة االقتصادية، االجتماعية والبيئية، هذا الموضوع الذي أضحى محل اهتمام العديد من الباحثين 

 وصناع القرار.
 أهداف البحث:* 

 يهدف هذا البحث لتحقيق جملة من الغايات أهمها:
 السكان.بمفهوم علم  اإللمام -
 المستدامة.بمفهوم التنمية  اإللمام -
 السكاني.اصل في النمو االطالع على التطور الح -
 المستدامة.مختلف المدارس الفكرية حول تأثير السكان على التنمية  آراءاالطالع على  -
 الفرضيات.على التساؤالت المطروحة واختبار صحة  اإلجابة -
 من خالل دراسة الموضوع. إليهاتقديم مجموعة من االقتراحات المتوصل  -
 منهج البحث:  *

 المطروحة، تم اعتماد منهجين: اإلشكاليةلإللمام بجوانب الموضوع واإلجابة على 
المنهج الوصفي: والذي نعتمد عليه إلبراز المفاهيم العامة المتعلقة بموضوع البحث من خالل الجانب  -

 النظري الذي سلط الضوء على موضوع علم السكان وكذا التنمية المستدامة؛
المنهج التحليلي: والذي أعتمد عليه لالطالع على التطور الحاصل في نمو عدد السكان والمتوقع بلوغه  -

 تحليل أهم اآلراء حول تأثير السكان على تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.  إلىفي العالم باإلضافة 
 هيكل البحث:* 

مقدمة وثالثة  إلىم ورقتنا البحثية تقسيالمطروحة والتساؤالت الفرعية، تم  اإلشكاليةبناءا على 
مباحث وخاتمة، حيث كانت المقدمة بمثابة مدخل للموضوع، أما في المحور األول تم التعرض فيه 
لمجموعة المفاهيم المتعلقة بعلم السكان، كما تنولنا في المحور الثاني المفاهيم المتعلقة بالتنمية 

أهم المدارس الفكرية حول تأثير السكان على  آراء المستدامة، بعد ذلك في المحور الثالث تم عرض
 إليهاتحقيق التنمية المستدامة، وفي األخير الخاتمة والتي تم فيها جمع االستنتاجات واالقتراحات المتوصل 

 من خالل هذه الورقة البحثية.
 المحور األول: دراسة علم السكان:

 إغريقيين، وهي كلمة تتكون من مقطعين Demographyة تقابله في اللغة االنجليزي علم السكان: -أوال
وتعني وصف، حيث يصبح معنى الكلمة هو وصف  graphiaوتعني الشعب أو السكان و demosهما: 

يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان ومكونات التغير في  إحصائيالسكان، فعلم السكان هو علم 
 (14، صفحة 2000)أبو عيانة،  عدد الوالدات والوفيات والهجرة والتغير االجتماعي للفرد والمجتمع 
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 (36، صفحة 2010)نور الدين،   تاريخ نشوء علم السكان: -ثانيا 
ان كركن هام من أركان المدينة الفاضلة في العصور القديمة وضع فالسفة اليونان حدا أنسب للسك

 عندهم، من شأن هذا الحد أن يؤمن الطريقة الفضلى لتحقيق أحد األهداف .
لزيادة عدد السكان، وهذا  واإلنجاببينما عند الرومان، فقد أوجدوا تشريعات للتشجيع على الزواج 

 كشرط أساسي لتحقيق اإلمبراطورية العظيمة.
ابن خلدون نظرية مفصلة، حول التغيرات في عدد السكان، وعالقتها أما عند العرب فقد وضع 

 باألحوال االقتصادية والسياسية.
وفي القرن السابع عشر، توجهت الحكومات في العالم لالهتمام بنمو عدد السكان، بداية بمحاوالت 
أولية للتحليل العلمي للظاهرة السكانية، وتحليل عواملها، حيث اهتم )مالتوس( بالعالقة بين السكان 

العام للسكان كما حول )المبدأ  1798والمسائل االقتصادية واالجتماعية من خالل مقاله المنشور سنة 
عدم التوازن بين الموارد المادية )اإلنتاج( التي  إلىيؤثر في تقدم المجتمع في المستقبل...(، والذي أشار 

تزداد وفق متوالية حسابية، والموارد اإلنسانية التي تزداد وفق متوالية هندسية؛ وهذا ما يسبب هبوطا في 
لمفكرين لالهتمام بالمسائل السكانية ونشوء علم مستوى المعيشة، وكانت هذه بمثابة انطالقة ل

 غرافية.و الديم
مع ظهور علم السكان أو الديموغرافية، بدأ البحث في العالقة بين حجم السكان ومعدالت نموهم 

  (35، صفحة 2010)نور الدين،  من جهة، وبين المشكالت االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى. 
 (106، صفحة 2014)مصطقى السروجي،  ان:أهمية دراسة السك -ثالثا 

 مختلفة.تنشق من دراسة السكان عدة دراسات في علوم  -
تسهيل التنبؤ وتوقع عدد السكان ونموهم مستقبال وحتى متابعة النوع ومختلف الفئات العمرية، وذلك  -

 فعالة.لتوقع حاجاتهم ووضع سياسات 
من متابعة تحركات الهجرة الداخلية والخارجية يمكن تحديد عوامل الجذب والطرد للسكان ومواجهة  -

 السكان.مشكالت تركز 
 االجتماعية.المساعدة على تحقيق توزيع خدمات الرعاية  -
 معدالتها.تساعد في تحديد متطلبات التنمية وقياس  -
 اجتماعيا،ثقافيا وسياسيا. تساعد في تصميم برامج لتحسين الحياة اقتصاديا، -

 المحور الثاني: التنمية المستدامة:
 تعريف التنمية: -1

هي النمو ذا الحجم الكبير والسرعة، وذا المحتوى والشمولية، وهو نتيجة حصول تغيرات هامة في 
 (29، صفحة 2010)نور الدين،  المجاالت االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية. 
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االقتصادي )فالديميرا وسوف( النمو بأنه التغير في حجم االقتصاد؛ في حين التنمية هي عرف 
العمل  إلنتاجيةليست محصورة فقط في الحجم، بل أيضا في التغيرات في هيكل القطاعات األكثر تعظيما 

 (30، صفحة 2010)نور الدين،  االجتماعي. 
 تعريف التنمية المستدامة:-2

حاجاتهم وتحسين نوعية حياتهم في الحاضر ، ينبغي أن ال  إلشباعتعبر عن فكرة أن سعي الناس 
 (29، صفحة 2004)عطوي،  جيال المستقبلية لتلبية حاجاتهم.على قدرة األ يؤثر

مدير حماية البيئة األمريكية على أنها عملية الهادفة  W.Ruckelshausعرفها وليم رولكز هاوس 
مع قدرات البيئة، على أساس أن عالقة التكامل بين التنمية والمحافظة على  يتالءمتصادي لتحقيق نمو اق

 (.25، صفحة 2007البيئة  )غنيم و أحمد أبو زنط، 
 (89، صفحة 2017)أبو النصر و مدحت محمد، أهداف التنمية المستدامة: -3
 لتنمية المستدامة كالتالي:وضعت منظمة األمم المتحدة خالل السنوات األخيرة أهداف تفصيلية ل 
 أشكاله.الفقر بكافة  إنهاء -3-1
 والزراعة.الجوع وتأمين الغذاء وتحسين التغذية  إنهاء -3-2
 األعمار.ضمان حياة صحية وتعزيز مستوى معيشي مناسب لجميع  -3-3
 للجميع.ضمان جودة تعليم للجميع وتعزيز فرص التعليم المستمر  -3-4
 والفتاة. المرأة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  -3-5
 للجميع.خدمات المياه والصرف الصحي  إتاحةضمان  -3-6
 وللجميع.ضمان الحصول على طاقة حديثة ونظيفة  -3-7
 العمل.تعزيز النمو االقتصادي والتوظيف المنتج لجميع القادرين على  -3-8
 واالبتكار. بداعاإلتحقيق تصنيع مستدام وتبني  -3-9
 الدول.تقليل عدم المساواة داخل الدول وبين  -3-10
 ومستدامة.وإنسانية  آمنةبناء مدن  -3-11
 مستدام.ضمان استهالك وإنتاج  -3-12
 المناخ.اتخاذ أفعال عاجلة لتحسين  -3-13
 الحية.المحافظة على األنهار والبحار والمحيطات والمسطحات المائية والكائنات  -3-14
 والغابات.حماية وتعزيز االستخدام المستدام للنسق االيكولوجي  -3-15
 المستويات.تعزيز السالم الدولي والعدالة للجميع والمسائلة على جميع  -3-16
 تقوية وسائل تنفيذ والشراكة لتحقيق التنمية المستدامة. -3-17
 (40-39حات ، الصف2007)غنيم و أحمد أبو زنط،  أبعاد التنمية المستدامة: -4
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الجانبين االقتصادي واالجتماعي  إلىالتنمية المستدامة ال تعتمد فقط على الجانب البيئي بل تتعداه 
،والتي تتفاعل فيما بينها وتتكامل، كما أن كل جانب أو بعد يتكون من عناصر فرعية تكون أساسه والتي 

 ايلي: نوردها فيم
 :االقتصاديالبعد  4-1

وسبل الترشيد فيها، ويتكون من العناصر  ضبطهاوالذي يهتم بكل الجوانب االقتصادية وطرق 
 التالية:

 المستدام.النمو االقتصادي  -
 المال.كفاءة رأس  -
 األساسية.الحاجات  إشباع -
 العدالة االقتصادية. -
 البعد االجتماعي: 4-2

 مؤثرة فيه، وهو بدوره يتكون من العناصر التالية:والذي يهتم بالجانب االجتماعي وكل العوامل ال
 التوزيع.المساواة في  -
 الشعبية.المشاركة  -
 الثقافي.التنوع  -
 استدامة المؤسسات. -
 البعد البيئي: 4-3
 االيكولوجية.النظم  -
 البيولوجي.التنوع  -
 البيولوجيةاإلنتاجية  -
 القدرة على التكيف. -

 التنمية المستدامة( ترابط أبعاد 01شكل رقم )
 

 
 
 
 
 

 
 (41، صفحة 2007)غنيم و أحمد أبو زنط،  المصدر:
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يوضح الشكل الترابط والتكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثالثة، حيث يؤثر كل عنصر على 
 أو سلبا تبعا لطريقة التعامل معه. اآلخر إيجابا

 المستدامة:المحور الثالث: تأثير السكان على أبعاد التنمية 
في عصرنا الحالي ظهر جليا ارتباط التنمية بالسكان، وهذا منذ أوائل السبعينات، أين عقد المؤتمر 

في بوخرست، حيث نتجت عنه الخطة العالمية للسكان، والتي كانت وال زالت  1974العالمي للسكان عام 
من سياسات التنمية االقتصادية هي المرجع األساسي للدول الدماج السياسات السكانية بكل جوانبها، ض

 1984واالجتماعية، بعد ذلك عقدت عدة مؤتمرات إقليمية، محلية ودولية، أهمها مؤتمر مكسيكو سنة 
النمو السكاني وقضايا الوفيات، ووضع المرأة، والتوزيع السكاني، والهجرة والتحضر،  إلىالذي تطرق 

 (38-37، الصفحات 2010)نور الدين،  نمية.والعالقة المتبادلة بين االتجاهات السكانية والت
 تطور عدد السكان في العالم:–أوال 

 ( :تطور عدد سكان العالم01جدول رقم)
 2043 2026 2012 1999 1987 1974 1960 1927 1804 السنوات

عدد 
 السكان

1 
 بليون 

2 
 بليون 

3 
 باليين

4 
 باليين

5 
 باليين

6 
 باليين

7 
 باليين

8 
 باليين

9 
 باليين

 (70، صفحة 2012)عمارة،  :المصدر
 (:عدد سكان العالم المقدر والمتوقع حسب فئات العمر 02شكل رقم )

 
 
 
 
 

 
  

 
 (Güney, 2017, p. 1259) المصدر:

 المدارس االقتصادية حول تأثير السكان على التنمية المستدامة: أراءثانيا: 
تأكد المدرسة المالتوسية الجديدة على أن النمو الهائل في عدد السكان بسبب الخصوبة غير المقيدة 

كارثة بيئية، وهو ما أكده سيناريو ''حدود النمو'' الذي  إلى ستؤديالتي تفوق معدل نمو الموارد الطبيعية 
الغذاء  إنتاجأزمات  إلى سيؤدي، حيث يرى أن النمو السكاني السريع 1972وضعه نادي روما سنة 
سلبية على الصحة وبالتالي انهيار السكان، وبعكس المالتوسية الجديدة قدم  آلثاروالتلوث البيئي المسبب 

سنة 15-64 سنة فما فأكثر  65  سنة 14-0 مجموع السكان   

10 
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نظرة متفائلة لتأثير النمو السكاني على البيئة والصناعة، حيث اقترح  1965عام  Boserupبوسراب 
كار وخاصة في األنشطة الزراعية، وهذا ما أكده جوليان واالبتزيادة معدل نمو السكان لتحفيز التكنولوجيا 

ان أن الزيادة في عدد السك إلى، حيث أشار 1981سنة   The Ultimate Resoutceسيمون في كتابه 
اقتصاديا واجتماعيا، ليعزز بذلك اإلنتاج  اإلبداعاإليجابية، كتحفيز  اآلثارالعديد من  إلىتؤدي 

 (khairy ghanem, 2016, p. 312) واالستثمار.
  (92-91)العجيلي المحجوبي، الصفحات   تأثير السكان على التنمية االقتصادية المستدامة: -ثالثا

أن تختلف باختالف المدارس االقتصادية والدراسات المتبعة، وهي هناك ثالث وجهات نظر في هذا الش
 كالتالي:

 الزيادة في عدد السكان تحفز التنمية االقتصادية: -1
حسب الكاتب االنجليزي ''تابيل'' فالدولة التي عدد سكانها صغير يقل فيها النشاط االقتصادي، ألن 
األفراد فيها يحصلون بسهولة على متطلباتهم، أما الدولة التي عدد سكانها كبير فيزيد فيها النشاط 

النمو االقتصادي، االقتصادي ألن األفراد يحتاجون لبذل جهد للحصول على متطلباتهم، وهو ما يحفز 
حيث أن النمو السكاني يساهم في تحفيز االبتكار والتطور التكنولوجي، كما يزيد المبدعين وذوي القدرات 

 التحوالت المستقبلية المرجوة. إحداثاالستثنائية القادرين على 
 الزيادة في عدد السكان يعيق التنمية االقتصادية: -2

زيادة السكان بعد أن تتجاوز حدا معين تؤدي النخفاض  حسب االقتصادي الشهير ادم سميث فان
مستوى المعيشة، ولكن هذا الرأي لو قورن  بما حدث في الدول األوروبية من انخفاض في عدد السكان، 
ما حتم عليهم اجتذاب اليد العاملة من الخارج حتى تصل الى المستوى االقتصادي الذي هي فيه، هذا ما 

 ة ال تعتمد هذا الرأي، في حين الدول النامية ال تزال تعتمدها في استراتيجياتها.جعل تلك الدول األوروبي
 الزيادة في عدد السكان ليس لها تأثير على التنمية االقتصادية: -3

حيث يعتقد رواد هذا الرأي أن الزيادة في عدد السكان ليس له تأثير على النمو االقتصادي فحسبهم 
 ية ليس واضحا على النمو االقتصادي.فان أثر العوامل الديموغراف

 تأثير السكان على التنمية االجتماعية المستدامة: -ثالثا
يسبب النمو السكاني المتزايد والمستمر مشاكل اجتماعية كثيرة، بما في ذلك الفقر وسوء الصحة 
وانخفاض مستويات التعليم وعدم المساواة بين الجنسين وعدم الوصول الى الموارد والخدمات، والموقع 

  (f.strong & sadik, 2002, p. 03) الجغرافي غير المواتي، كما يحرم السكان من الصوت السياسي 
 تأثير السكان على التنمية البيئية المستدامة: -رابعا 

على أن النمو  Mookerheeوموكيرجي Knappوكناب Engelman 1994أكد كل من انجلمان 
السكاني سبب رئيسي في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى العقود األخيرة، وهذا حسب دراسة 

12 
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% في عدد السكان يقابلها 1أظهرت أن زيادة بنسبة  1996-1975دولة خالل الفترة  93شملت بيانات 
 (khairy ghanem, 2016, pp. 314-315) % قي انبعاثات أكسيد الكربون. 1.28زيادة بنحو 

تكدس حضري  إلىما يؤدي  إضافيةمدن  إلنشاءبزيادة عدد السكان يزيد استهالك مساحات أكبر 
ه مشاكل صحية كتلوث الهواء بأكسيد الكربون وأكسيد الكبريت، كما تزيد نسبة استهالك الطاقة تصاحب

زيادة استهالك الغذاء ومختلف الحاجيات  الدفيئة ومعبكافة أشكالها، هذا كله يساهم في تفاقم مشكلة 
 وإزالةعرية التربة األخرى تزيد كميات النفايات التي تخل بالتوازن البيئي، كما يسبب الرعي الجائر وت

األراضي الزراعية وتدهورها وزيادة نسبة التصحر، كذلك مع الزيادة السكانية ظهر ما يعرف  تآكلالغابات 
بالفقر المائي نتيجة زيادة معدالت استهالك الماء، ما يخفض معدل نصيب الفرد من الماء واستنزاف 

زاف مخزون الموارد نتدهور بيئي باست إلىي فالضغط السكاني يفض إذنالمياه الجوفية غير المتجددة، 
، 2005)أوكيل،  لسد حاجات ومتطلبات الحاضر على حساب حق األجيال المستقبلية في تلك الموارد.

 (111-109الصفحات 
حلول الستغالل  إيجادالذي من شأنه  اإلنسانيأن بزيادة عدد السكان يزيد االبتكار  آخريرى اتجاه 

 (58، صفحة 2012)عمارة،  أفضل للموارد وقدرات العالم، مما يسهم في حمايتها وديمومتها. 
-Güney, 2017, pp. 1272)  تأثير نمو السكان على التنمية المستدامة في العالم-خامسا

1273): 
البلدان النامية، هذا ما  إلىينتمون  2050مليارات من سكان العالم لسنة  08حسب التوقعات فان 

دولة  146يجعل العالقة بين السكان والتنمية المستدامة أكثر تأثرا في هذه البلدان، فحسب دراسة شملت 
عاما تؤثر سلبا على التنمية  14نامية ومتقدمة، فان زيادة عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 

انخفاض استدامة التنمية  إلىعاما تؤدي  64 إلى 15 المستدامة، أما زيادة عدد سكان الفئة العمرية من
عاما  14في تلك البلدان، والعكس في الدول المتقدمة فزيادة عدد السكان في الفئتين العمريتين أقل من 

عاما تزيد في مستوى التنمية المستدامة، في حين زيادة عدد السكان في الفئة العمرية  64 إلى 15وبين 
 ل استدامة التنمية.عاما تقل 65أكثر من 

فشلت الحكومات في التحكم في النمو السكاني  إذا( 2012وفق صندوق األمم المتحدة للسكان )
سيتأثر النمو االقتصادي والخدمات الصحية والتنمية االجتماعية والضمان االجتماعي سلبا ويتسارع تغير 

انخفضت الخصوبة  إذاكن تفادي كل هذا المناخ، وتزداد الهجرة وعدم االستقرار السياسي والصراعات، ويم
 (Güney, 2017, p. 1256) ووقفت الزيادة السكانية. 

 الخاتمة:
االختالف في وجهات الرأي بين مختلف المدارس الفكرية حول تأثير السكان على النمو، وعدم 

جوانب أخرى، فحسب  وإهمالفرضياتها بشكل مطلق يعود الى تركيزها على حجم النمو  إثباتتمكنها من 
الدراسات فان االعتماد على متابعة تغير عدد السكان السنوي فقط ال يظهر التأثير على التنمية، لكن  آخر
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سوق العمل  إلىتم االهتمام بالتفاصيل كالتوزيع العمري للسكان مثال والذي يتابع عدد الداخلين الجدد  إذا
 يؤثرون تطور فئة السكان الفاعلين اقتصاديا والذين  هارإظأو المتوقع دخولهم مستقبال، وهذا من شأنه 

 على التنمية المستدامة. 
 النتائج:

ام المفكرين والباحثين منذ قديم العصور، وهذا ما يؤكد الفرضية محاز مجال دراسة السكان على اهت -
 األولى.

 عالميا.يشهد نمو عدد السكان تطورا ملحوظا في اآلونة األخيرة  -
سكاني تأثيرين مختلفين على التنمية المستدامة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة وهو ما يثبت للنمو ال -

 خطأ الفرضية الثالثة.
 االقتراحات: 

أردنا تحقيق أبعادها األساسية  إذايعد االندماج المنهجي للسكان في التنمية المستدامة أمرا ضروريا 
وذلك سيكون من خالل التقييم العلمي القائم على دراسة العالقات المتبادلة بين المجتمع والبيئة والموارد 

أن  1992ريو لعام  إعالنالطبيعية والمؤسسات االجتماعية والحكم، وهذا ما أكد عليه المبدأ األول من 
للنمو السكاني  المؤيدة واآلراءمية المستدامة''، فبالرغم من الجدل الحاد ''البشر هم في مركز االهتمام بالتن

أنه يتحتم علينا حماية حقوق األجيال القادمة خاصة في  إالوتأثيره اإليجابي على التنمية المستدامة، 
ق هو منطل فاإلنسانالدول النامية التي يتجاوز فيها مستوى نمو عدد السكان مستوى الموارد المتوفرة 

 شأنه. وإعالءوحفظ قيمته  اإلنسانالتنمية وهدفها، وغاية التنمية هو رفع مستوى 
 يجب بذل جهود على المستوى العالمي من أجل: لدى

 النامية.وضع برامج لضبط نمو السكان بوتيرة متزامنة مع حجم الموارد المتوفرة لدى الدول  -
 اإلنتاج.تأخير سن التقاعد ليزيد عدد السكان البالغين سن العمل ويتزايد بذلك مستوى  -
 المحلي.الناتج  إجمالي بذلكزيادة معدل مشاركة النساء في مجال العمل، ليزيد  -
دعم اندماج المهاجرين في االقتصاديات المحلية لتعويض نتاقص السكان العاملين في المجتمعات التي  -

 تشيخ.
 زيادة االهتمام بخدمات الرعاية الصحية. -
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 تأثير التطور التكنولوجي على حقوق اإلنسان االقتصادية

 )
ً
 )الحق في التجارة نموذجا

 بلعيور محمد نذير ط.د.

 أستاذ محاضر أ:  بوعيشة بوغوفالةد. 

 ، الجزائر.األغواط  جامعة عمار ثليجيمخبر الحقوق و العلوم السياسية، 

 

 : ملخص
العوامل  واالتصال مننعيش اليوم في عصر يعرف بعصر املعلومة حيث أصبحت تكنولوجيا املعلومات 

. و يعتبر واملسافاتالوقت  وألغت حواجزالرئيسية للنمو فقد دفعت ركب الحضارة إلى األمام في زمن وجيز 

 في التطور، كما ال يخفى ما لهذا امليدان من ميدان تكنولوجيا املعلومات و االتصال من أكثر 
ً
امليادين تسارعا

دور مهم في تحريك عجلة التنمية االقتصادية و االجتماعية و غيرها من الحقوق و الحريات االقتصادية، حيث 

أنه و منذ القدم كان اإلنسان يقوم بممارسة نشاطاته بطرق مختلفة و تقليدية بدأت تتطور بمرور الزمن إلى 

ن وصلت إلى ماهي عليه اليوم، فقد تم إدخال عدة تقنيات حديثة في األعمال منها تكنولوجيا املعلومات و أ

 االتصال التي أصبحت في حد ذاتها منتج يساهم بطريقة أو بأخرى في تحقيق أرباح من خالل ما يعرف بالتجارة.

 الخدمية، التجارة. التطور التكنولوجي، خدمات التسويق، املؤسسات الكلمات املفتاحية:

 
 Abstract: 

 Today we live in an era known as the era of information ,where the information and 

communication technology (ICT) became one of the main factors of development by 

pushing the civilization forward in a short time and canceled the space and time 

barriers.ITC is considered one of the largest fields in the acceleration of evolution, as 

is obvious the importance of this filed in moving forward the economic and the social 

development, ect.,where since the ancient times, human begins has been practicing 

their activities in a traditional different ways which started to develop with time till it 

became what is it today, several modern techniques have been input in business 

including ITC which has became its self a product that contributes in a way or 

another to achieve profits through what is known as trade i.e. ITC imports and 

exports. 

Keywords: technological development, marketing services, service institutions, 

trade. 
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 مقدمة 
ادة األعمال وتطوره وانتشاره لدرجة كبير على نمو مجتمع ريطورها بشكل لقد أثرت التكنولوجيا وت

ابتكار يعتمد كليًا على تكنولوجيا  أوقطاٍع كان من تطوير  أيأنه ال تكاد تخلو شركة ناشئة في 
المعلومات واالتصاالت، بما فيها الصناعات واألعمال التقليدية مثل التجارة والمواصالت تعرضت جميعها 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دورة العمل )خير مثال لذلك التجارة  إدخاللهزة جبارة بمجرد 
ذلك فان كل  إلىوتطبيقات طلب التاكسي والمواصالت( باإلضافة  E-commerceااللكترونية 

التي ساعدتها في تطوير أعمالها  Digital Marketingالقطاعات قد استفادت من قنوات التسويق الرقمي 
 تشارها بما في ذلك محطات التلفزة المختلفة التي تعتبر المنافس التقليدي لقنوات التسويق الرقميونموها وان

تلفة )مثل التصويت عبر لها مصادر دخل مخ أتاحتاالتصاالت قد وذلك الن تكنولوجيا المعلومات و 
 غيرها( مكنتها من النمو والتطور واالنتشار.الرسائل والمسابقات و 

سيتم توضيح أثر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نمو مجتمع  اخلةمدمن خالل هذه ال
وتطوره من خالل خلق فرص نمو هائلة في السوق يقوم باستغاللها رواد أعمال يتسمون  األعمالريادة 

باإلبداع من خالل نماذج خالقة وأفكار مبتكرة تلبي رغبات السوق أو تخلق سوقًا جديدة بمساحات شاسعة 
 .والشركاء األعمالحدود لها يتم ترجمتها فيما بعد لخدمات مبتكرة للعمالء وأرباح معتبرة لرواد ال 

مؤسساتنا مستوى التكنولوجي بصورة أو بأخرى، و تتأثر بالفالمؤسسات مهما كان نوعها تؤثر و 
الطابع إذا ما ركزنا على المؤسسات الوطنية ذات تغيرات، و المحلية بالجزائر ليست بمنء عن تلك ال

إحداث تغيير جذري لنظام نراها تسعى الكتساب تكنولوجيا و  دميخالتجاري التي تنشط بالمجال ال
كيف يساهم التطور التكنولوجي في التجارة و   : فالسؤال الذي يحدد اإلشكالية هو التكنولوجيا المستخدم،

 تسويق الخدمات الجديدة ؟
 :إلىذه اإلشكالية تم تقسيم البحث لإلجابة على هو 

 : ماهية التطور التكنولوجيالمحور األول
 : التطور التكنولوجي كأداة في تسويق خدمات تجارية جديدة المحور الثاني

 المحور األول: ماهية التطور التكنولوجي.
، االختراع اإلبداعإن التطور التكنولوجي مرتبط بمجموعة من المواضيع منها التكنولوجيا، االبتكار ، 

 ضيع سنحاول دراستها من خالل هذا المحور.كل هذه الموا
 أوال : مفاهيم التطور التكنولوجي و العناصر المتعلقة به:

تطوير اإلنتاج و لقد حدثت المتغيرات التكنولوجية بشكل واسع بسبب الطاقة التكنولوجية العالية لرفع 
اصر المتعلقة بالتطور هناك مجموعة من العنالكمبيوتر وتقنيات الروبوتات و  النوعية بالرغم من أن

 التكنولوجي.
 أهميته :التطور التكنولوجي و  -1
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أي فن   Technoكلمة يونانية تتكون من مقطعين   Technologyإن مصطلح التكنولوجيا 
عليه فإن هذا المصطلح يربط ذهن اإلنسان أو إبداعه الفكري أو خياله العلمي أي علم، و   Logyو

كل ذلك يكون من خالل معالجة هادفة إلحداق النظري بالتجهيزات الرأسمالية و  بالتطبيق المادي أي الناتج
، ليعين توجيه العلوم البحثية أو المعرفة المتقنة بيئة حوالت في كل من األسلوب الفكري والوسيلة معات

من ما يستلزم هذا التوجيه ، من حيث تكويناتها و خصائصها واستخداماتها و اإلنسان في مجالها الشامل
 1استثمار لرأسمال بكافة عناصره بقدراتها لعملية التحول.

 التطور( التكنولوجي على تعميق رأسمال وتنويعيد من الباحثين في مسألة تفسير )يركز العدو 
 IHE RESIDUEL FACTUREتطوير معرفة األداء فيما يسمى بالعنصر المتبقي )تجهيزات المادية و 

 ي صيغتها الدينامكية.( كأحد أهم عناصر دالة اإلنتاج ف
عية جديدة أو تطوير أو تعديل أو على أي حال فإن التحول التكنولوجي يتضمن خلق قدرة صناو 

 معرفة أداء.ضمنه ذلك من تجهيزات رأسمالية و معين بكل ما يت إنتاجيإدخال نظام 
التكنولوجية منذ عمليات جديدة حيث كانت التطورات التغير التكنولوجي معدات جديدة و ويشمل 

 الحرب العالمية الثانية والتي ممثلة بالحواسب.
لقد عرف القريوني بأنه يشمل التغيرات في معدات أو األساليب المستعملة في اإلنتاج وفي و 

 MOORHEAD ETالعالقات بين النشاطات المختلفة وفي تحسين طرق تدقق العمل حيث يرى )
GRIFFIONأن التغير التكنولوجي غالب )( ا هو إعادة مهمة التصميم. أماMILITAIREMENT فقد )

بين بأنه تغير طبعه المهام وأدائه، والترابطات بينها، وطبيعة التدفقات، وتدفقات الطاقة، والتدفقات الوقائية 
وبذكر أيضا بأن التغيرات التكنولوجي يؤدي إلى اكتساب المنظمات، مهام جديدة، أساليب جديدة، إدارة 

 فة جديدة، طرق جديدة للقيام باألعمال.جديدة، ثقا
( أن التطور التكنولوجي يكون الكثير من التحديثات ولقد أشار ) MARGARETكما يرى ) 

BEER إلى مجموعة من العوامل المؤثرة على التطور التكنولوجي مثل السوق المتوقعة، بيئة البحث في )
) نيتوو  وأشار -، المنظمات الحكومية والمنافسة . نية الخاصةالشركة، مكان العمل، المشاكل التقنية الف

ابوها ( على أهمية التغير التكنولوجي من حيث هيكل الطب نحوى القوى العاملة التي تمتلك الخبرة 
التهديدات في البداية اتجاه المنظمة كما وان التغير  إنشاءالحديثة وكذلك دورة من حيث تكوين القرص أو 

 الروتينية. األعماللتخلص من التكنولوجي يؤدي على ا
 عناصر التطور التكنولوجي:  -2

 :إن هناك عناصر عديدة لالندفاع الذاتي نحو التحول التكنولوجي نذكر منها ما يلي 
تعد السعات الكبيرة لإلنتاج من أكثر البيئات الصناعية مالئمة لالندالع التكنولوجي ويمكن أن يتحقق  -

جانس الموردي اإلنتاجي أي عن طريق زيادة أحجام عناصر اإلنتاج ذلك من خالل رفع معدالت الت
 RESIDUELوتحريك التكنولوجيات المتضمنة في هذه العناصر ومن ثم تعظيم العامل المتبقي )
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FOCTOR الذي يمكن أن يجسد المدخل التكنولوجي المباشر كأي عنصر أن لإلنتاج ومن جانب أن )
 Eميع المنشات الصغيرة في تعاونيات متكاملة معروفة ب يمكن تحقيق السعات الكبيرة من تج

STATES  .والتي تكتمل هذه المنشآت تحت سقف واحد أو تنظيم موقعي واحد 
كما أن السعات الكبيرة من خالل وفرتها الداخلية والخارجية تخلق للصناعات المعينة مرونة عالية  -

)نسينا( في كل من الطلب والعرض وخاصة بالنسبة وسائر التكنولوجيا المتقدمة التي تتناسب إلى حد 
(  R  .G . HARRISسعات اإلنتاج وهذا ما أكدته الدراسات القياسية )  تعاظمعام مع  وكاتجاهكبير 

ومما يدعم هذا الرأي أن المنشآت األكبر تعطي أجورا أعلى وتتلقى في المقابل إنتاجية أعلى بكثير. ففي 
دراسة حول مصانع األصلية لقد سجلت، هذه المصانع بعد اتساع تطابق إنتاجها وانجازات متميزة في 

ليف العمل إلى القيمة المضافة. وثانيهما: النصف الثمانيات وذلك لسبب رئيس أولهما: هبوط في نسبة تكا
بمنتهى العقالنية لإلنتاج حيث اندفاع المنتجون و إدخال التكنولوجي الحديثة في مراحل التحقق الهابط 

 2إلحداث تعديالت في العرض تتوافق مع تغيرات الطلب تماما. اإلنتاجيةلإلفادة من مرونة أجهزتهم 
 التجارةثانيا: العالقة بين التكنولوجيا و 

لقد شهدت العقود القليلة الماضية تغييرات هامة في أنماط التجارة، وخاصة مع تزايد عدد الدول 
وتلعب 3التي أصبحت مرتبطة ببعضها البعض عن طريق التجارة الدولية واالستثمار األجنبي المباشر. 

مهما في هذا الترابط المتبادل بين الدول على مستوى العالم. وفي هذا اإلطار، تسلط نظرية التجارة دورا 
الدولية الضوء على أهمية التكنولوجيا في تفسير قدرة الدولة على التنافسية الدولية. وقد تطرقت نظريات 

. لهذه ونموذج هيكشر Ricardian Modelالتجارة التقليدية ممثلة بنموذج ريكاردو 
أولين فنظرية التجارة الريكاردية تأخذ االختالفات التكنولوجية عبر   Heckscher-Ohlin Modelاألهمية

الدول كأساس للتجارة. وتقوم هذه النظرية على أن من مصلحة كل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع 
لع التي تقوم بإنتاجها، حتى ٕوان كانت التي ال تكلفهاً  كثيرا، التي تتمتع فيها بميزة نسبية مقارنة بباقي الس

دول أخرى في العالم تستطيع إنتاج هذه السلع بتكلفة أقل من هذه الدولة. وبالتالي ستقوم كل دولة باستيراد 
السلع التي تتنازل عن إنتاجها من باقي الدول التي تملك ميزة نسبية في إنتاجها. ومن ثم فإن هذه النظرية 

يا يمكن من خالله معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية: فهي تأخذ تقدم إطارا مبسطا وقو 
بشكل خاص اآلثار المترتبة على حجم الدولة، والتغيرات والتحوالت التكنولوجية فيها، وتوزيع الدخل على 

 .تجارتها مع الدول األخرى وبما يسمح بفتح التجارة للكثير من السلع بين العديد من الدول
أما نموذج هيكشر أولين فيشير إلى أن التجارة سوف تزيد من الطلب على السلع التي تعتمد الدولة 
في إنتاجها على المورد الوفير. وبما أن الموارد الوفيرة في معظم الدول النامية هي العمالة، فإنه من 

خرى، فإن فتح التجارة بين المتوقع زيادة الطلب على السلع كثيفة العمالة في هذه الدول. ومن ناحية أ
الدول سيتيح للدول النامية فرصة التعلم من التكنولوجيات األكثرً  تطورا في دول العالم المتقدمة. وبالتالي 
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فإنه من المتوقع أن يساعد هذا التبادل التكنولوجي البلدان النامية على اللحاق بركب البلدان المتقدمة 
 .النمو بسرعة أكبر

تجارية بين أي دولتين حسب يتم تفسير التدفقات ال Gravity Modelوبموجب نموذج الجاذبية 
ان (وتقاس في كثير من األحيس عادة بالناتج المحلي اإلجمالي)وتكاليف التجارة بينهماالذي يقاحجمهما)

رى يعتقد أن لها والحقا تم تطوير هذا النموذج من خالل إضافة متغيرات أخبتكاليف النقل بين الدولتين.)
تأثيرا على التدفقات التجارية مثل: اللغة والحدود المشتركة ومتغيرات التطور التكنولوجي المرتبط بعصر 

العريض  (Broadband).المعلومات واالتصاالت مثل: اشتراكات الهواتف الثابتة واشتراكات النطاق 
االختالفات في التكنولوجيا )الميزة النسبية( وعلى أية حال، فإن كاًل من نموذج ريكاردو الذي يعتمد على 

عبر البلدان لتفسير أنماط التجارة، ونموذج هيكشر أولين الذي يعتمد على االختالفات في الموارد الوفيرة 
 -على سبيل المثال–كأساس للتجارة، لم يكونا قادرين على توفير أساس لنموذج الجاذبية، فحجم الدولة 

 4ليس له عالقة ببنية التدفقات التجارية.ضمن نموذج هيكشر أولين 
 المحور الثاني: التطور التكنولوجي كأداة في تسويق خدمات تجارية جديدة:

إن التسويق في المؤسسة الخدمية له طابع خاص، ألنه يتواجد في جميع أنشطة المؤسسة بدون 
الخدمة ومن أجل فهم أكثر وليد  وانتهاء بمقدممن المدير  ابتداءاستثناء فكل يمارس التسويق من مكانه 

 معرفة المفاهيم األساسية المتعلقة بالمؤسسة الخدمية.
 أوال: تعريف المؤسسة الخدمية

ضية لمفهوم المعرفة مفهوم المؤسسة الذي يتناسب مع مجال الخدمات يتطلب من األمر إعطاء أر 
 هناك مجموعة من تعاريف المؤسسة تذكر منها: المؤسسات بصفة عامة و 

تستخدم باختالف عناصر اإلنتاج ة اقتصادية تظم عدد من األشخاص و تعرف على أنها منظم -1
مخرجات عن طريق قيامها بأنشطة وفعاليات وذلك بهدف إشباع حاجات ورغبات  لتحويلها إلى

 5الخدمات . المستهلكين من السلع و 
 يمكن تعريفها على أنها:  -2

مخرجات  تخدم مختلف عناصر اإلنتاج لتحويلها إلىتسة اقتصادية تظم عدد من األشخاص و وحد
الخدمات عن طريق قيامها بأنشطة وفعاليات وذلك بهدف إشباع حاجات ورغبات المستهلكين من السلع و 

. 
غير ل تشكيلة من المداخالت المادية و المؤسسات الخدمية هي تلك المؤسسات التي تقوم بتحويو 

ارات أو تجارب يمر بها العمالء لكنه محسوسة في صورة خيماديا و  المدية إلى مخرجات غير ملموسة
، إال إن هذا ال يعني تبلور من خاللها الخدمات المقدمةهذه المخرجات قد تربط بها بيانات مادية تو 

 6تحولها إلى مجرى مادي.
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 ثانيا: النظرة التسويقية في مؤسسات الخدمات:
ة وباألحرى في السنوات بعد الحرب العالمية الثانيلم يعد االهتمام بتسويق الخدمات عن الوجهة إال 

، أصبح الزبون أكثر إلحاحا من قبل، مقارنة بتسويق ما اشتدت المنافسة بين المؤسسات ذلك بعداألخيرة و 
السلعة ذات االستهالك الواسع إن هذا األخير ال يختلف عن تسويق الخدمات إال في المناهج بالتقنية 

الخدمات، تفهم من ذلك إن التطور الفلسفي واألهداف التسويقية الذي تعتمد  المستعملة نظرا لخصوصية
بناء على ذلك، فإن ات الصناعية والتجارية و عليها المؤسسات الخدمية متشابهة إلى حد ما مع المؤسس
أنها ال تنتج سلعة وخدمات فحسب وإنما تسعى كل مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها عليها أن تفكر في 

ي ، فإدراكها | بأهمية الخدمات في حياتها اليومية، األمر الذسب واحتفاظ بالزبون أطول ما يمكنإلى ك
المرتقبين ي تنويعها، بغية إشباع الحاجات والرغبات الزبائن الحالين و تبدع فدفعها إلى التعامل بالخدمات و 

. 
 لخدمي نخلصخصائص المجال اسبق من تعاريف كل هذا التسويق و لخدمات و ومن خالل ما 

يها البحوث المستمرة يشترك فمنظومة من األنشطة المتكاملة و  : فهوإلى تعريف مفهوم التسويق الخدمي
تكامل من خالل الحفاظ على بناء وتدعيم عالقات مزيج م بإدارةتختص كل من العاملين في المؤسسة و 

الطويلة والتي تحقيق منافع جل مريحة مع العمالء وتهدف إلى تحقيق انطباع ايجابي في األمستمرة و 
 7تلك العالقات . أطرافوعود متبادلة لكل و 

 ثالثا: التسويق الخدمي
طورات الملحوظة في ضل التتعاريف باختالف الحقب الزمنية و  لقد عرف عالم التسويق عدة
 المجتمع لهم دور كبير في فهم معني التسويق. المنافسة والعولمة التي أصبح اإلفراد و 

يرى أن التسويق هو من أقدم التعاريف و  1900( من amaالجمعية األمريكية التسويق: )تعريف  -1
  8مجموعة من أنشطة اإلعمال التي توجه انسياب السلع والخدمات من المنتج المستهلك أو المستعمل؛

: إعطاء التعريف األخرى للتسويق بنص على انه 1945قامت الجمعية األمريكية للتسويق في عام  -2
الترويح والتوزيع المتعلقة باإلنتاج السلعي أو الخدماتي للوصول الخطط الالزمة السياسات السفر و  ضعو 

 إلى إجراء عملية التبادل لخدمة أهداف التنمية للمشروع.
3- dobioslo kotlionot عرف التسويق من منظورين األول مجتمعي و الثاني و يرون إن دور  فقد

 التسويق في تحسين مستوى المعيشي 
تعريف المجتمعي: التسويق هو اللي االقتصادية و االجتماعية التي تساعد على سد حاجات و  -4

 رغبات اإلفراد بواسطة خلق إنتاج و تبادله بأي عناصر ذات قيمة بنسبة للغير .
وتحسينه من أما  تعريف المشتري: التسويق يبين فن البيع فقط على التعرف على حاجات المستهلك و 

 خالل متوجات تجذب المستهلك لوحدها ال لترضي جميع االحتياجات.
 رابعا: دور التسويق االلكتروني في الخدمات:
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نترنت( بعد انتشار لقد ازدادت األهمية اإلستراتيجية للتسويق اإللكتروني) التسويق عبر اال
وقد فتح التسويق اإللكتروني آفاقا جديدة في عالم التسويق. والتسويق  لالنترنتالتجارية  االستخدامات

 المشترين والمسوقين والمستهلكين بصورة فردية. استهدافاإللكتروني يتيح للمنظمة فرصة 
 للتسويق اإللكتروني. ألمفاهيميأوال: اإلطار 

إلى التسويق اإللكتروني قبل التعرف على مفهوم األعمال اإللكترونية إذ أن يمكن التطرق  ال -1
مفهومها، أشمل من مصطلح التسويق اإللكتروني فهي تعني تنفيذ األعمال على الشبكة باستخدام 

 . 9تكنولوجيات االنترنت لزيادة دخلها
مزاولة أعمالها، باستخدام عن األسلوب تستخدمه المؤسسة في مواكبة و كما تعتبر مصطلحا شامال يصف 

جديد في األعمال يتضمن الشفافية ويجري ربط المؤسسة من خالل  أسلوباألعمال اإللكترونية هي 
ها االلكتروني مع الزبائن والشركاء عبر شبكة رقمية عالمية وهذه األعمال تتطلب الدعم على صعيد عموق

 ورة التطوير والتحديث المستثمر. األنشطة والعمليات والتكنولوجيا | واألفراد، مع ضر 
:خصوصية التسويق على االنترنت وأطلق عليه مصطلح التسويق االنترنت، وعرفه G . Madeذکر * 

 بأنه:تكنولوجيا المعلومات التي لها قرة تحويل التسويق.
أين عرفه على أنه  keeberlen:فقد ظهر ألول مرة في كتاب Cyber marketingأما مصطلح * 

وسائل اإلعالم الرقمية التفاعلية للوصول إلى األهداف  ،قوة الشبكة، اتصاالت الحاسوب مالاستع
 التسويقية

وتعرفه جمعية التسويق المباشر على أنه تسويق تفاعلي يستعمل وسيلة أو أكثر من وسائل اإلعالم من * 
 .10أجل الحصول على عائد أو تبادل 

 خاللها التسويق اإللكتروني وهي كالتالي: مختلف الزوايا التي عرف من استعراضسنحاول 
بين التسويق الكالسيكي بأنه هو نتيجة تطبيق وني من خالل إجراء مقارنة بينه و تعريف التسويق اإللكتر * 

 حيث أنه يؤثر على التسويق الكالسيكي بطريقة: 11تكنولوجيا المعلومات على التسويق التقليدي . 
 ألساسية للمستهلك.تزيد من كفاءة وظائف التسويق ا * 
لمنافع التي يحصل عليها امن استراتيجيات التسويق التقليدي، مما يزيد من القيمة و تحويل العديد * 

 تبنى عالقة وطيدة معه.الزبون و 
الحاسوب، وسائل اإلعالم الرقمية التفاعلية  اتصاالت، استعمال قوة الشبكةهو  االنترنيتالتسويق عبر 

 .12سويقية للوصول إلى األهداف الت
 تعريف التسويق اإللكتروني من خالل الوظائف الخاصة التي يقوم بها :* 

إلى  باالستنادينفرد التسويق اإللكتروني عن نظيره التقليدي بنشاطات نجعلها المنطق إلعطاء تعريف له 
 .13كل نشاط على حدة 
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والتواصل مع زبائنها  االتصالكوسيلة من وسائل  االنترنيتوالتواصل : تستخدم المؤسسة  االتصال
 القائمين والمرتقبين الرؤساء وبناء عالقات مع الزبائن.

توفير وظيفة شبكية تستخدم مختلف المواقع المحتوى الخاص باالنترنيت لتوفير وظيفة نافعة للزائرين * 
 14المحتوى الذي توفره جهات أخرى  إلىفهذه المواقع تستخدم الشبكة لتسهيل عملية الوصول 

 .افتراضيةمنتجا فعليا ألنه في الحقيقة ظاهرة  االنترنيتتوفير المحتوى: يعد موقع المؤسسة على شبكة * 
البيع: أتاح النمو الهائل في استخدام االنترنيت فرصا كبيرة للمؤسسة لبيع منتجاتها مخدمتها عبر  *

 المباشر. الشبكة، حيث يمثل البيع عبر االنترنيت شكال مبتکرا من أشكال التسويق
 ثانيا: عناصر فاعلية التسويق اإللكتروني في المؤسسة الخدمية.

إن التسويق اإللكتروني ساهم في تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى الرضا لديه، وهذا يؤدي إلى 
تميز المؤسسة الخدمية حتى تنجح عملية التسويق اإللكتروني وتكون عملية ناجحة فاعلة، فإنه يجب أن 

 ا عدد من العناصر منها :يتوفر فيه
تحقيق التكامل مع مختلف أنشطة األعمال اإللكترونية : ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تحقيق التكامل * 

بين التسويق اإللكتروني وبقية األنشطة بحيث تتعكس هذه األنشطة في كل مرحلة من مراحل عملية 
 التسويق اإللكتروني. 

تحقيق المنفعة للزبون :ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تقديم منفعة كافية وواضحة من خالل طرح * 
إذ يترتب على مستوى هذه المنفعة قرار الزبون بتكرار أو عدم  االنترنيتالمتوج )سلعة أو خدمة( عبر 

 تكرار عملية الشراء.
نبغي عرض محتويات وخدمات القدرة على عرض محتويات وخدمات المؤسسات في صورة فاعلة:  ي* 

المؤسسة ضمن موقع الويب بصورة تالئم الطبيعة الجديدة للمؤسسات الخدمية وهذا بأساليب تختلف عن 
 األساليب التقليدية بحيث تتضمن ثالث جوانب تسويقية أساسية هي :

 . االنترنيتتوفر المعلومات الالزمة والكافية حول الخدمات المعروضة للبيع عبر   -ا
تمكين الزبون من التواصل والتفاعل مع عناصر مهمة من العملية التسويقية وهذا األمر يتطلب  -ب

 15توفير األدوات والوسائل اإللكترونية الالزمة لتحقيق ذلك بكفاءة عالمية.
 خامسا: دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تسهيل التجارة

ت بشكل عام، واإلنترنت بشكل خاص في عولمة لقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
االقتصاد من خالل السماح بتدفق األفكار والمعارف والخبرات واالبتكارات عبر الحدود. وقد شهدت فترة 

على وجه الخصوص، تغييرات ملحوظة: مثل تعزيز النشاط االقتصادي وتسارع نمو  2000ما بعد عام 
اإلنتاجية نتيجة للثورة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. فعلى سبيل المثال، إلى أن الزيادات الكبيرة 

ات في التجارة العالمية في مجال الخدمات تزامنت مع التقدم غير المسبوق في تكنولوجيا المعلوم
التقدم التكنولوجي في االتصاالت السلكية والالسلكية وما يرتبط به من انخفاض في  16واالتصاالت.
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تكاليف االتصاالت كان من األسباب الرئيسية للنمو في التجارة العالمية في الربع األخير من القرن 
 .17العشرين

صاالت والتوسع في استخدام ومع مرور الوقت، وبفضل التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت
لم يعد لها ذلك االهتمام الكبير. كما  -باعتبارها عائقا أمام التجارة -اإلنترنت، فإن المسافات المادية 

وفرت االبتكارات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل: الهاتف الخلوي والبريد 
وقد أدت هذه التطورات إلى تراجع .18ئمة للتفاعل وجها لوجه اإللكتروني والمؤتمرات االفتراضية بدائل مال

العوائق أمام التنقل وتسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات، وبالتالي أصبح أصحاب المشاريع والشركات 
 .الصغيرة يتمتعون حاليا بإمكانية أفضل للوصول إلى األسواق الدولية

مسافات جغرافية كبيرة، وعوائق ثقافية وسياسية أمام وبما أن البلدان الفقيرة والنامية تعاني من 
شركائها التجاريين، فإن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكة اإلنترنت يمكن أن تلعب دورا هاما في 
زيادة الروابط التجارية عن طريق التعويض عن عدم وجود روابط تجارية تاريخية قوية. ومن ثم، فإن 

في تطوير هياكلها األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكنها التغلب  الدول التي تستثمر أكثر
 .19على هذه الحواجز وزيادة حجم التجارة البينية مع شركائها التجاريين 

ويمكن أن تؤثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تدفقات التجارة الدولية من خالل عدة 
 :ن تكاليف المعامالت المرتبطة بالتجارة، وهي تشملآليات، وهذه اآلليات تقلل أساسا م

تكاليف البحث عن المعلومات والتفاوض (المساومة) وتكاليف إعداد السياسات وتنفيذ المعامالت 
وتكاليف التنسيق. وهذه هي التكاليف الحقيقية للتجارة التي تشكل المحددات الهامة لقدرة الدول على 

ومن خالل تحسين تدفق المعلومات وخفض تكاليف 20العالمي. المشاركة الكاملة في االقتصاد 
المعامالت، يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تجعل األسواق أكثر قدرة على المنافسة والكفاءة. 

 .وبالتالي، يمكن أن تعزز من التبادل التجاري 
المعلومات المتعلقة وفيما يتعلق بتكاليف المعلومات أن اإلنترنت توفر وسيلة جديدة لنقل 

ولذلك أصبح  21بالمعامالت التجارية. كما أنها تقلل التأخير في الحصول على المعلومات ونقلها.
التخطيط اآلن أكثر كفاءة ودقة؛ ألن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توفر وسيلة منخفضة التكلفة لجمع 

لومات ألن جميع األعضاء المشتركين في المعلومات وتجهيزها ونشرها. کما تقلل من التفاوت في المع
عملية التبادل يتقاسمون نفس المعلومات، وهذا ما يزيد من الرفاهية كما تساهم شبكة اإلنترنت في التقليل 
من تكاليف النقل بشكل كبير، وبالتالي توفر قناة تبادل تتغلب على المعوقات التجارية التقليدية. وعالوة 

من خالل التبادالت المنظمة مع العديد من المشترين  -المعلومات واالتصاالت على ذلك، تتيح تكنولوجيا 
للبائعين والمشترين إمكانية العثور على بعضهم البعض  -والبائعين، ومن خالل محركات البحث القوية 

بتكلفة منخفضة، وبالتالي تخفض من التكاليف الثابتة الخاصة بدخول األسواق. كما أن اإلنترنت يمكن 
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شبكة توزيع في السوق، ولذلك، فإن استخدام اإلنترنت  وإنشاءن تخفض من تكاليف البحث واإلعالنات ٕأ
 .22قد يؤدي لخلق سوق عالمية كبيرة للسلع والخدمات

مما سبق يتبين لنا أن عملية تسهيل التجارة تهدف إلى تبسيط العمليات وتناغمها وتوحيدها بغية 
 ات والتكاليف، وتحسين الموثوقية لكل من الشركات التجارية والحكومات.التقليل إلى أدنى حد من التأخير 

 :أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضرورية لتسهيل التجارة لثالثة أسباب رئيسية
تحسين الكفاءة التي يتم بها التعامل مع المعامالت التجارية، وتحسين الشفافية والمساءلة، وتخفيض   -1

مالة البشرية، ومحاولة التخلص من حاالت التأخير، والحد من نطاق إجراءات الفساد تكلفة استخدام الع
 .المسئولينالتي قد تنجم عن التفاعل ما بين التجار و 

تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في عملية إدارة التجارة، ال سيما بين الدوائر الحكومية  -2
 . الوطنية وذلك من خالل نشاطات التجارة اإلقليميةضمن البلد الواحد، وعبر الحدود 

زيادة كفاءة المعلومات والمعارف المتعلقة بالعمليات التجارية واألسواق المتاحة للشركات، وتمكينها  -3
 23من إدارة الشحنات على نحو أكثر كفاءة والدخول إلى أسواق جديدة ذات مخاطر أقل. 

 خاتمة:
بشكل موسع خالل العقدين  اع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتساهم ظهور اإلنترنت وتطور قط

الماضيين في تعزيز التنمية االقتصادية بأشكال مختلفة. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذه 
التطورات قد أدت إلى تحسن كبير في النمو االقتصادي واإلنتاجية، باإلضافة لزيادة فرص العمل وزيادة 

 .إلى جانب تطوير كفاءة مؤسسات األعمالفائض المستهلك، 
وقد توسع قطاع األعمال التجارية عبر اإلنترنت خالل السنوات الماضية بشكل كبير، كما تزايدت 

 .أعداد المستهلكين الذين يقومون بعمليات شراء وبيع المنتجات عبر اإلنترنت بشكل الفت
لوجيا المعلومات واالتصاالت على التجارة إن تحديد اآلثار المترتبة على استخدام اإلنترنت وتكنو 

البينية العربية له العديد من الفوائد التي من شأنها وضع التوصيات العملية المالئمة وتقديمها للجهات 
كفاءة وفاعلية، ال سيما  أكثرالمعنية على مختلف المستويات للمساهمة في صياغة سياسات اقتصادية 

 .ة ال زال منخفضاوأن حجم التجارة البينية العربي
ولذلك يمكن الخروج بالتوصيات التالية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة بين دول ، 

 :وذلك من خالل
 زيادة االستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  إجراء نشاطات التبادل التجاري نشر ثقافة استخدام اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

باستخدام التجارة اإللكترونية سواء على مستوى األفراد أو على مستوى الشركات ومؤسسات األعمال. وقد 
 .يكون للمؤسسات التربوية واألكاديمية دور رائد في هذا المجال
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  دول المجلس، والعمل إزالة كافة العوائق والصعوبات التي تحول دون تطور حجم التجارة البينية بين
 على رفع كفاءة اإلنتاج واالستخدام األمثل للموارد المتاحة، ومحاولة االستفادة من اقتصاديات الحجم.
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 تكنولوجيا الجيل الخامس وأثرها على األمن اإلنساني

Fifth-Generation Technology And Its Impact On Human 

Security 

 نوري عزيز:د.

 الجزائر -خنشلة-جامعة عباس لغرور  -ب-أستاذ محاضر

 

 ص: خمل

تعتبر نقلة نوعية في   هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تكنولوجيا الجيل الخامس والتيتهدف 

كمرحلة جديدة كلًيا في استخدام اإلنترنت الالسلكي والتي ستؤثر على طريقة حياة البشر الشبكات الالسلكية 

وغير مدروسة بشكل كبير،  بشكل عام، غير أن االنعكاسات األمنية لهذه التكنولوجيا على األفراد غير مضمونة

هذه الصناعة املستحدثة، كما تبحث في تأثير تكنولوجيا الجيل  منشأخصوصا لعدم تحكم أغلب الدول في 

الخامس على أمن األفراد بمختلف أبعاده والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تحييد األخطار املترتبة عن 

 .تطبيق هذه التكنولوجيا

-االتصالشبكات –األمن السيبيراني  –األمن اإلنساني  –تكنولوجيا الجيل الخامس ة: الكلمات املفتاحي

 االتصاالتتكنولوجيا 

  

 Abstract: 
        this study highlights the application of the fifth generation 

technology, which is a quantum leap in wireless networks as a completely 

new stage in the use of wireless internet, which will affect the way of life 

of people in general, but the security implications of this technology on 

individuals are not guaranteed and largely not studied, especially Because 

most countries do not control the origin of this newly created industry, the 

article also examines the impact of 5G technology on the security of 

individuals in all dimensions and the role that governments can play in 

neutralizing the risks from applying this technology. 

 

Key words: Fifth Generation Technology - Human Security - Cyber 

Security-Communication networks-Communication technology  
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 مقدمة:
الجيل الخامس للوصول إلى أقصى إمكاناتها، تأتي شبكات  الجيل الرابعمع اقتراب شبكات 

في أعداد المستخدمين واألجهزة المتصلة  لتوفر سعة أكبر الحتواء أجهزة أكثر مع الزيادة المطردة
 .باإلنترنت وبتقديم سرعات أفضل بكثير من سابقاتها

على هذا األساس تبنى تكنولوجيا الجيل الخامس وعلى متغيرين أساسيين، األول هو الحاجة 
فراد الملحة إليجاد بديل فعال ومتطور للتكنولوجيا الحالية، والذي فرضته تطورات الحياة اليومية لأل

والشركات، والمتغير الثاني وهو األهم يتمثل في كيفية ضمان أمن األفراد في ظل هذه التكنولوجيا التي 
بدأت في االنتشار عبر دول العالم، أي أن العالم وبعد ربطه بشبكة انترنت موحدة جاءت هذه 

لى األفراد االلتزام التكنولوجيا لتربط المستخدمين في نطاق واحد، أي أن مستقبل االتصاالت يحتم ع
بنفس النمط التكنولوجي المبني على تكنولوجيا الجيل الخامس المعتمد أساسا على سرعة تدفق 
االنترنت من جهة، والتحكم في انترنت األشياء من جهة أخرى، ما يجعل أمن مستخدمي هذه األجهزة 

خطر حول األمن هنا يكمن المرتبط بشكل مباشر بمصنعيها أو بمصنعي التكنولوجيا التي تستخدمها، و 
 لألفراد. يالشخصي والمعلومات

من هذا المنطلق أصبح من الواجب دراسة الفرص والتحديات التي تقدمها أو تفرضها تكنولوجيا 
الجيل الخامس سواء على مستوى األفراد أو على مستوى الحكومات وكيفية االستفادة منها دون 

ده، ما يؤثر على األمن الوطني بشكل عام، حيث تحاول الدراسة التعرض ألمن األفراد أو لبعد من أبعا
 معالجة اإلشكالية التالية:

 هل يمكن اعتبار تكنولوجيا الجيل الخامس عنصرا داعما أو مهددا لألمن اإلنساني؟* 
 كما تندرج تحت هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية تتمثل في:

 مميزاتها؟ ما هو مضمون تكنووجيا الجيل الخامس وماهي -
 ما هي األخطار والتهديدات القائمة والمتوقعة من استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس؟ -
ما هو الدور الذي يمكن للحكومات تأديته بغرض حماية أمن األفراد في ظل االعتماد على  -

 تكنولوجيا الجيل الخامس؟
اللبس عن مضمون تكنولوجيا الجيل الخامس وخصائصها والفرص  إزالةكما تهدف الدراسة إلى 

والتحديات التي تقدمها، إضافة إلى إبراز أهم النقاط المرتبطة بعالقة استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 
وأمن األفراد بشكل عام، وكذلك تحديد األدوار المختلفة بين الحكومات والشركات الموردة للتكنولوجيا 

ي تحقيق األمن الشخصي واألمن الرقمي واألمن الصحي للمستخدمين بالشكل الذي يضمن واألفراد ف
 األمن الوطني بأبعاده المختلفة.

ولدراسة هذا الموضوع تم االعتماد بصفة أساسية على المنهج الوصفي لإلحاطة بالعناصر 
لبيانات اإلحصائية االعتماد على تحليل االمرتبطة بتكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها، وكذا 
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المرتبطة بتكنولوجيا الجيل الخامس وتأثيراتها المختلفة على الجوانب االقتصادية والمجتمعية لألفراد 
 والمجتمعات.
 مدخل عام لفهم تكنولوجيا الجيل الخامس:: المحور األول

 أوال: ماهية تكنولوجيا الجيل الخامس:
التكنولوجيا الالسلكية التي تمثل نوعا من التحول الكامل أحدث  تعتبر تكنولوجيا الجيل الخامس

لشبكات االتصاالت، من خالل الجمع بين التكنولوجيا والبنية التحتية القديمة والجديدة، حيث تبنى 
على األجيال السابقة في تطور سيحدث على مدار سنوات عديدة باستخدام  تكنولوجيا الجيل الخامس

 .جيا الحاليةالبنية التحتية والتكنولو 
كما يعتمد الجيل الخامس على البنية التحتية لالتصاالت الحالية من خالل تحسين عرض 
النطاق الترددي والقدرة والموثوقية لخدمات النطاق العريض الالسلكي، غير أن هذا التطور سيستغرق 

دة بما في ذلك عدة سنوات، ولكن الهدف هو تلبية متطلبات استخدام البيانات واالتصاالت المتزاي
، وكذلك 1(IoTعشرات المليارات من أجهزة االتصال الذكية التي تشكل ما يسمى إنترنت األشياء )

تطوير شبكات وتقنيات  2019سرعات أكبر لدعم التقنيات الناشئة، حيث تم اعتباًرا من يونيو 
  .2بشكل محدود من مدن معينة حول العالم تكنولوجيا الجيل الخامس

فإّن شبكات الجيل الخامس ستغّير حياتنا بشكل كبير، وقد ال تتضح معالم هذا التغيير  وعليه،
في السنة أو السنتين المقبلتين، ولكنه بالتأكيد سيكون مؤثرًا، وبعد خمس أو عشر سنوات قد ننسى أنّنا 

 في يوم من األّيام استخدمنا اتصااًل سلكيًا باإلنترنت.
امس ليست واحدة، إذ تختلف أنواع اتصاالت الجيل الخامس إال أن شبكات اتصال الجيل الخ

 .بحسب الجزء المستخدم فيها من الطيف الراديوي 
ميغاهرتز  900ميغاهرتز، و 800ميغاهرتز، و 600حيث يستخدم النطاق المنخفض ترّددات 

ّددات ميغابايت في الثانية، ويستخدم النطاق المتوسط تر  100وتبلغ سرعته القصوى أثناء التحميل 
 .3غيغاهرتز، وتصل ذروة سرعته إلى واحد غيغابايت في الثانية 4.2غيغاهرتز و 2.5تتراوح بين 

 ثانيا: كيفية عمل تكنولوجيا الجيل الخامس:
تقوم االتصاالت الالسلكية بنقل البيانات بشكل تقليدي عبر ترددات الراديو منخفضة النطاق، 
وخاصية الموجات في هذه الترددات منخفضة النطاق هي االختراق )يمكن أن تمر عبر الجدران 

رة والمواد األخرى( ويمكن أن تنتقل لمسافات طويلة، وبالتالي يمكن استخدام األبراج الخلوية الكبي
لتغطية منطقة جغرافية أكبر، وهنا سيقوم النظام الالسلكي للجيل الخامس بإرسال واستقبال إشارات 

 الراديو فوق الترددات الراديوية المنخفضة والمتوسطة والعالية النطاق.
كما سيساعد توسيع نطاق الترددات الالسلكية التي تستخدمها األجهزة على تقليل االزدحام 

يق زيادة السعة، وتلبية المتطلبات المتزايدة لزيادة اإلنتاجية ووقت استجابة أقل الالسلكي عن طر 
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وسرعات أعلى، والذي يتراوح )من المحتمل بين مئات األمتار بداًل من كيلومترات(، وهو ما يستدعي 
توفير مجموعة كاملة من ترددات الطيف )منخفضة ومتوسطة وعالية( ألن كل نوع تردد يقدم مزايا 

 .4ديات فريدةوتح
في كثير من الحاالت، ستعتمد تكنولوجيا الجيل الخامس على بنية مادية جديدة بمكونات مبنية 
على نظام من األبراج الخلوية الكلية التقليدية وعمليات النشر األصغر غير التقليدية، مثل الخاليا 

 ت راديو قصيرة المدى.األبراج الخلوية المصغرة التي ترسل إشارا-الصغيرة والخاليا الدقيقة 
هذا باإلضافة إلى االتصال المباشر بمحطات القاعدة ستتمكن األجهزة الخلوية الالسلكية من 
االتصال بالخاليا الصغيرة المحلية، والتي ستقوم بعد ذلك بترحيل البيانات من خالل خاليا صغيرة 

لدعم الجيل الخامس على الجغرافيا  إضافية إلى األبراج الخلوية الكبيرة، كما تعتمد البنية المطلوبة
 ونطاقات الطيف المستخدمة لتقديم الخدمة.

كما ستحتاج الخاليا الصغيرة إلى االنتشار على نطاق واسع عبر المدن لدعم اتصال الجيل 
ارع والمنازل الذي يرسل ويستقبل اإلشارات من مواقع مثل مصابيح الشوارع وإشارات الشو  الخامس،

 .كاتوالمركبات والشر 
 المحور الثاني: تكنولوجيا الجيل الخامس كمهدد لألمن اإلنساني:

 أوال: عالقة تكنولوجيا الجيل الخامس باألمن اإلنساني:
عينت من قبل األمم المتحدة أن  التي 2003جاء في التقرير النهائي للجنة األمن اإلنساني سنة 

مفهوم األمن اإلنساني يعالج مسألة حماية الحريات المدنية األساسية، وفي نفس الوقت يعنى بحماية "
األفراد ضد التهديدات الخطيرة على مصيرهم ومستقبلهم، هذا يعني أيضا ضرورة إنشاء نظام يمنح 

أنواع من  لألفراد أساسيات العيش الكريم ويحقق لهم الرفاه في حده األدنى، فأمن اإلنسان يعنى
الحريات مثل تحرر الفرد من الحاجة ومن الخوف وحرية وصول اإلنسان إلى جوهره"، فاإلنسان يمثل 
الوحدة األساسية لقيام الدولة ويفترض أن يكون المحور والغاية لجميع السياسات العامة فهو المستهدف 

سان باألمن يمثل المؤشر الحاسم باألمن ويمثل تأمينه الوحدة األساسية للسياسات األمنية، وشعور اإلن
 .5عند تقييم هذه السياسات

على هذا األساس، يمكن ربط خطورة التهديدات السيبرانية المرتبطة بتكنولوجيا الجيل الخامس 
 بعالقتها المباشرة وغير المباشرة  بأمن األفراد من خالل ثالث عناصر رئيسية هي:

 ومتطورة:استنادها إلى تقنيات متقدمة  -1
غالبا ما تكون تلك التقنيات حكرا على دوال معدودة وشركات كبرى، كما أن كثير من تلك 
التقنيات سرية وغير متاحة للتصدير، وقد تحتوي النسخ المتاحة منها للتصدير على أبواب خلفية أو 

 ثغرات تجعلها مصدرا لتهديدات اضافية.
 سرعة وسهولة انتشارها: -2
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حيث أن نشر الفيروسات الخبيثة أو شن هجمات إعاقة الخدمات وغيرها من األخطار السيبرانية 
يمكن أن يحدث بسرعة فائقة وسهولة في ظل انتشار واتساع نطاق استخدام شبكات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، ونظرا لسهولة شن الهجمات وبث الفيروسات عبر الحدود من أي مكان 

تكاليف، كما يصعب وقد يستحيل تعقب مصدر تلك التهديدات واألخطار في الوقت وبأرخص ال
 المناسب لتداركها والتغلب عليها.

 اتساع نطاق تأثيرها: -3
التحتية وما قد يتبعه من أضرار أو  ىسواء من حيث التأثير المباشر أو غير المباشر على البن

الح الجهات العامة والخاصة والتأثير على خسائر فادحة، وكذلك من حيث إمكانية اإلضرار بمص
 .6آالف أو ماليين من المواطنين بصورة مفاجئة و في وقت قصير وعن بعد

من هنا، يمكن تصنيف هذه التهديدات المباشرة وغير المباشرة والتي قد تصبح أخطارا في أية 
لكن ذات طبيعة متطورة عن سابقاتها  لحظة نسبة إلى درجة وتوقيت وامتداد خطورتها كجرائم سيبيرانية

كونها تعتمد على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا "الجيل الخامس" للسيطرة على األهداف المطلوب 
 الوصول إليها، ويمكن وضع تعريف لهذا النوع من الجرائم كما يلي:

لتبادل على أنها يشار إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل المجرمين با
جرائم اإلنترنت أو إساءة استخدام الكمبيوتر والجريمة المرتبطة بالحاسب اآللي، والتي تختلف عن 
الجرائم التقليدية من حيث مكان ارتكابها االفتراضي وخصوصيتها التي تؤدي في الغالب إلى التكتم 

، 7يمة بعالميتها وصعوبة إثباتهاهذه الجر  عنها حفاظا على سمعة الشركات وثقة العمالء، كما تتميز
تنطوي على استخدام الكمبيوتر أو " والجريمة اإللكترونية كما عرفتها رابطة كبار ضباط الشرطة

اإلنترنت شبكات تكنولوجيا الرتكاب أو تسهيل ارتكاب الجريمة"، أما المعهد االسترالي لعلم اإلجرام 
 .8م تخزين البيانات اإللكترونية أو جهاز االتصاالت"فيرى بأنها "تسمية عامة الجرائم ارتكبت باستخدا

 ثانيا: مخاطر تكنولوجيا الجيل الخامس على أمن األفراد:
تخلو تكنولوجيا الجيل الخامس من العديد من  على الرغم من مميزاتها ومنافعها الكثيرة ال

ل المطلوب، خصوصا جعل من أمن األفراد منكشفا بشكل يهدد استمرار حياتهم بالشكتالمخاطر التي 
إذا ما تعلق األمر باألمن الصحي واألمن المجتمعي واألمن الشخصي، والتي تعتبر من أهم األبعاد 

 المشكلة لألمن اإلنساني.
ومن جملة المخاطر المترتبة والمتوقعة من انتشار استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس يمكن 

 التطرق لألبعاد التالية:
 المخاطر الصحية: -1

وهي  Small Cells إن شبكات الجيل الخامس سوف تعتمد على ما يسمى الخاليا الصغير
متًرا في الشوارع، وهذا ألن الموجات التي ستعتمد عليها شبكات  250محطات صغيرة ستوزع كل 
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هي موجات قصيرة جًدا عكس الموجات األخرى المستخدمة في األجيال السابقة؛ لذلك  الجيل الخامس
 .ك محطات كثيرة جًدافستكون هنا

هذا العدد الكثيف من المحطات سيجعل األفراد أكثر ُعرضة للمجال الكهرومغناطيسي لتلك 
الشبكات بشكل ال فرار منه، كما أن مدى قصرها يجعلها قادرة على اختراق الجلد والنفاذ ألعضاء 

 ة على اإلطالق؛ فلقدالجسم الداخلية، ولألسف فإن احتمالية تسببها في ضرر لإلنسان ليست ببعيد
من المواد  من أبراج شبكات المحمول على أنها صنفت منظمة الصحة العالمية موجات الراديو المنبعثة

، IARC، وذلك حسب تقييم الوكالة الدولية لبحوث السرطان(2Bالمسرطنة المحتملة من مجموعة)
الدبقي )أحد أشكال سرطان المخ( ودراسات وبائية بشرية أعطت أدلة على زيادة خطر اإلصابة بالورم 

 .9وأورام العصب السمعي
 ، إنه من المتوقع أن تكون تقنية"Health Day News"األمريكيكما أشار الموقع الطبى 

وستسمح بتقنيات جديدة مثل السيارات المتصلة والواقع  مرة من الجيل الرابع 100أسرع  الجيل الخامس
  .10ة، تتزايد المخاوف بشأن آثارها الصحية المحتمللكبيرةلكن على الرغم من الوعود االمعزز، و 

عالمًا من جميع أنحاء العالم على  250وقع حوالي  2017في نفس السياق، وفي سبتمبر 
إلشعاع على عريضة إلى األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية حذروا فيها من أن األجهزة الباعثة ل

 .مكن أن ترفع من خطر اإلصابة بالسرطانوأجهزة البث ي غرار الهواتف النقالة
وية أن كما أظهرت عدة دراسات سابقة على األجيال الثاني والثالث والرابع للشبكات الخل

يمكن لها أن تترك آثارًا على جسم اإلنسان تشبه اإلجهاد؛ وتتسبب في  المجاالت الكهرومغناطيسية
تلف الحيوانات المنوية وآثار عصبية ونفسية، ويرى العلماء أن ضرر هذه التكنولوجيا ال يقتصر فقط 

 حسب هؤالء العلماء.على الناس؛ بل يمتد أيضًا إلى الحيوانات والنباتات 
انية إلى أن دراسة أمريكية من جامعة "آخن" األلم" Sarah Dreissen" وتشير سارة درايسن

كشفت عن صلة واضحة بين المجاالت الكهرومغناطيسية واإلصابة بمرض السرطان لدى  سابقة
الفئران، فقد تم وضع هذه الحيوانات في مجاالت كهرومغناطيسية تسع ساعات في اليوم وعلى مدار 

في الجهاز العصبي والدماغ والقلب لدى الفئران،  شهرًا، وأضافت أن الخبراء الحظوا تغييرات 24
وتقول درايسن في حديثها أنه "عندما يتم استخدام مجاالت كهرومغناطيسية عالية التردد في الجيل 
الخامس لشبكات الخلوي، فإن الوضع يبدو أسوأ بكثير من ترددات الهاتف المحمول المعروف حاليًا"، 

ل وسمكها ذلك على األطفال بشكل خاص، ألن جماجم األطفافيما يحذر بعض العلماء من خطورة 
  .11تعرضهم لإلشعاع بدرجة عالية جداً  يؤدي إلى في تلك المرحلة العمرية

 المخاطر المعلوماتية والشخصية: -2
على الرغم من المجاالت المختلفة التي ستتدخل فيها تكنولوجيا الجيل الخامس في أغلب الدول 
التي ستستخدمها غير أن مجال الهواتف الذكية يبقى المجال المفضل لهذه التكنولوجيا ومستخدميها، 
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ة بتطبيق لمواجهة المخاطر األمنية المتعلقبالسلب أم باإليجاب ما يتطلب جملة من التدابير  سواء
ف المحمولة من تعزيز متطلبات األمن لمشغلي شبكات الهوات من الهواتف المحمولة الجيل الخامس

بالنسبة للموردين من جهة أخرى، إضافة إلى فرض قيود ذات صلة  المخاطر جهة وتقييم بيانات
 .للموردين الذين يعتبرون مصدر مخاطر عالية

أو   )backdoors(12األبواب الخفية" "وهنا تجدر اإلشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بما يسمى بـ
الثغرات الخفية للوصول عن بعد ألجهزة األفراد؛ والتي تتيح لقراصنة الشبكة التحكم في الجهاز الذي 

 .يستهدفونه عن ُبعد بطريقة غير مشروعة
ر األمن السيبراني؛ فإنه وبالنظر إلى استناد كما جاء في تقرير االتحاد األوروبي حول مخاط

شبكات الجيل الخامس على البرمجيات إلى حد كبير، فإن وجود ثغرات أمنية رئيسية يمكن أن يسهل 
 .13على الفواعل المختصة تعمد إدخال "أبواب خلفية" في المنتجات وُتَصعِّّب عملية اكتشافه

األشياء، ستتعاظم قابلية التعرض للخطر، خاصة  مع االستخدام المتزايد ألجهزة إنترنتغير أنه 
إذا لجأ الصناع إلى خفض التكاليف على حساب ميزات األمان اإلضافية، ومن المحتمل أن تطال 
الهجمات اإللكترونية السيارات ذاتية القيادة وباقي األجهزة الذكية األخرى والتي تعد بالماليين، ما يفتح 

 .ب واسع النطاقالمجال أمام المهاجمين للتخري
خصوصا أن التهديدات األمنية لشبكات الجيل الخامس ال تقتصر على التطبيقات االستهالكية، 

المستخدمة في  نولوجيا ستعالج القياسات الحيويةمثل الوصول إلى الشبكات المنزلية الذكية، فهذه التك
 .، والتقنيات القابلة لالرتداءةوأجهزة التحليالت والهوية الطبيعمليات المصادقة )مثل بصمة العين(، 

ومنه، فإن تطوير االبتكارات التي يتم تشغيلها بواسطة شبكات الجيل الخامس، يحتاج للتركيز   
 .على تحسين الخصائص األمنية لمواجهة سرقة الهوية وإدارة البيانات وخرق الخصوصية

 المخاطر المجتمعية: -3
تشدد بعض المنظمات والهيئات الدولية على نشر ثقافة األمن في الفضاء السيبراني خصوصا  

وضرورة  ؛في ظل التطور الهائل والسرعة الكبيرة لالنترنت المضمونة من قبل تكنولوجيا الجيل الخامس
طر تعاون المجتمع بكل مكوناته على تحقيق األمن السيبراني وضمانه، فمما ال شك فيه أن المخا

السيبرانية المتوقعة ستطال المجتمع ككل، سواء بسبب ارتكاز الخدمات الحيوية كالطاقة والنقل 
والصحة واالتصاالت وغيرها على ما تقدمه تقنيات االتصاالت والمعلومات من إمكانات، أو عبر ما 

 تأثير يضخ من محتوى في الفضاء السيبراني، فالمحتويات غير المشروعة وغير المرغوب بها ذات
 سلبي أكيد على أخالقيات مجتمع معين وعلى ارتفاع نسبة الممارسات الجرمية فيه. 

التي تساق هنا فكثيرة، ونذكر منها: اإلباحية، والترويج لالتجار بالممنوعات والدعارة  األمثلةأما 
 ، والتجنيد لقضايا تمس األمن والسالم الدوليين. واإلرهاب
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راني وقادر على التعامل بحد ومدرك لمخاطر الفضاء السيب مسئولوعليه، ال بد من بناء مجتمع 
أدنى من قواعد السالمة مع إدراك للعواقب القانونية التي يمكن أن تترتب على هذه التصرفات، والتي 

 .14تعرض سالمة الغير وسالمة رؤوس األموال وحركتها للخطر
ة استقرار أي مجتمع في الوضع الطبيعي أو الوضع التكنولوجي كل هذه المخاطر كفيلة بزعزع

الحالي الذي نعيشه، غير أن الوضع يمكن أن يسوء أكثر فأكثر إذا ما استخدمت تكنولوجيا الجيل 
الخامس في مشاريع من شأنها تدمير روابط المجتمعات خصوصا بقدرة مستعمليها والذين يكونون 

ف أو ماليين األجهزة الذكية والتحكم أو التسيير في محتواها، حيث مجهولين في الغالب على ولوج آال
 تتسم بــ:

صعوبة التحكم في المحتوى المعروض لألفراد نظرا لكثرة المداخل المستخدمة من طرف المتحكمين * 
 في هذه التكنولوجيا، والتي تعتمد أساسا على سرعة تدفق االنترنت.

ي يد شركات محدودة في العالم يجعل المجتمعات مرتبطة بنفس ارتكاز تكنولوجيا الجيل الخامس ف* 
 القيم والمعامالت التي من شأنها مسخ أي تنوع ثقافي أو مجتمعي يحدد البناء الطبيعي ألي مجتمع.

عدم تحكم الحكومات في أغلب دول العالم في تصنيع أو المشاركة في تصنيع تكنولوجيا الجيل * 
ى على التحكم في بعض الجوانب التي قد تصل إلى تدمير القيم التي الخامس يجعلها غير قادرة حت

التحوالت التي قد نولوجية التي تسمح بمسايرة سرعة يبنى عليها أي المجتمع، نظرا لغياب الوسيلة التك
 تطرأ على المجتمعات أو القطاعات المجتمعية في الدولة.

لسوق  2035المتوقعة في حدود عام في نفس السياق، تمثل القيمة االقتصادية والمجتمعية 
المختلفة القيمة الكبيرة للعناصر المرتبطة بالمجتمعات بشكل  واستخداماتهاتكنولوجيا الجيل الخامس 

وكذلك مجال  مليار دوالر(، 1000رليون دوالر )مباشر مثل الخدمات المجتمعية التي تتجاوز قيمتها ت
مليار دوالر(، فهذه 1500ترليون دوالر ) 1.5بشكل عام والذي قد يتعدى  والمعلوماتاالتصاالت 

األرقام والبيانات على الرغم من إيجابيتها لالقتصاد العالمي، غير أن ارتداداتها المجتمعية غير 
صناعة فيما يتعلق بالتأثير الشامل المدروسة وال يمكن توقعها، حيث تتفاوت تقديرات مصادر هذه 

الجيل الخامس من خالل استخدامها في المستقبل، وبالتالي من الضروري تطوير آلية لتقييم لتكنولوجيا 
 ، وهذا عبر:15األثر الكمي لكل حالة استخدام لهذه التكنولوجيا على االقتصاد والمجتمع والبيئة

تبط إقامة روابط تجارية واجتماعية على مستوى المستخدمين بشكل عام للتحقق من نظام األمن المر  -
 بهذه الروابط.

تحليل كيفية تحقيق قيمة االقتصاد الكلي استناًدا إلى الطريقة التي يمكن من خاللها تحسين شبكات  -
 راني.رة الدولة على صيانة أمنها السيبالجيل الخامس أو تحسينها أو تمكينها بشكل يدعم قد

نيات التي تدعم تقنية الجيل تحديد مجاالت التأثير االجتماعي التي يمكن أن تساهم فيها التق -
 .16الخامس
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 ثالثا: دور الحكومات في حفظ األمن اإلنساني من خالل تكنولوجيا الجيل الخامس:
حالًيا  من الناحية العملية، إن أي استغالل الحكومات لبيانات أو لشركات قادرة على القيام به

سيظل ممكًنا، بما في ذلك مراقبة االتصاالت أو االحتفاظ بالبيانات أو مشاركة المعلومات أو تحليل 
 حركة المرور، من بين العديد من التقنيات االستغاللية األخرى.
بتحديث المعايير لحماية االتصال بين  من الجانب األمني، قامت بروتوكوالت الجيل الخامس

يات وأدخلت بعض التحسينات التي من شأنها أن تمنع إساءة استخدام بروتوكوالت األجهزة والهوائ
لجمع البيانات الوصفية ، وبذلك إدخال بعض  IMSI التشفير )الالزمة للجوال( أو نشر الماسكات

 .التحسينات
لكن األمر ليس بهذه البساطة، ألن البروتوكوالت الجديدة للجيل الخامس ستحتاج إلى التعايش 

(، G2( أو حتى الجيل الثاني)G3( أو الجيل الثالث)G4البروتوكوالت القديمة، مثل الجيل الرابع ) مع
مما يؤدي إلى مخاطر أمنية لألجهزة التي ال تزال تعمل على  ال تزال هذه البروتوكوالت ضعيفة حيث

هزة للعمل في الشبكات القديمة، ويحدث هذا إما بسبب الرجوع إلى إصدار أقدم  حيث يتم خداع األج
البروتوكوالت القديمة، أو بسبب عدم توفر شبكات الجيل الخامس، أو أخيًرا ألن بعض األجهزة 

 .17مصممة بالفعل للعمل على الشبكات القديمة مثل أجهزة الدفع أو أنظمة التحكم الصناعية
ية على هذا األساس يجب على الحكومات التركيز على العديد من النقاط قصد توفير الحما

 الالزمة لألفراد من مخاطر تكنولوجيا الجيل الخامس، ومن بينها:
من اعتبارات الخصوصية واألمن، ويجب إجراء مناقشات  يجب أن يبدأ التركيز على الجيل الخامس* 

 .األمن القومي من منظور حقوق اإلنسان واستنادًا إلى األدلة المتوفرة وتقييمات المخاطر
يجب على السلطات حماية البيانات وإصدار إرشادات وإجراء تحقيقات حول وظائف األجهزة * 

 .المتصلة وأنشطة معالجة البيانات الخاصة بها
يجب على هيئات األمن السيبراني دعم اعتماد معايير أمنية قوية لألجهزة المتصلة دائًما، واالمتناع * 

ل وضع المتطلبات القانونية للوصول الحكومي أو عن التوصية بأي إجراء من شأنه إضعافه، مث
 .األبواب الخلفية المفوضة

مراجعة تشريعات الخصوصية الرقمية، بما في ذلك األحكام التي تضمن األمان والسرية حسب * 
 .التصميم وبشكل افتراضي لالتصاالت من جهاز إلى آخر

، مثل قوانين الجرائم ألبحاث األمنيةنية والسياساتية لفي حالة وجود أي إزالة للحواجز القانو * 
 .اإللكترونية التي تجرم القرصنة األخالقية

قيقات حول وظائف األجهزة يجب على سلطات حماية المستهلك إصدار إرشادات وإجراء تح* 
 .، وأضرارها المحتملة على المستهلكينالمتصلة
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شركات بتوفير االتصال لمنتجي ينبغي على منظمي االتصاالت إجراء الرقابة على كيفية قيام ال* 
إنترنت األشياء، من أجل ضمان وجود الحد األدنى من المعايير وأن المستخدمين النهائيين لديهم 

 .السيطرة على الكافية أجهزتهم
تحديد المواقع ويجب أن يقتصر وصول الهيئات  تها المحسنة، يجب حظر بيع بياناتنظًرا لدق* 

 ضائي فقط.القانونية بالحصول على إذن ق
 خاتمة:

يتضح الهدف األساسي من البحث والمرتبط أساسا بالعالقة المعقدة بين  في ختام هذه الدراسة
التطور التكنولوجي الحاصل في عالم اليوم، والذي يرتكز على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا 

أبعاده والذي ينعكس  االتصال والمعلومات عبر تكنولوجيا الجيل الخامس، وكذلك أمن األفراد بمختلف
بشكل مطرد على األمن الوطني، حيث النتيجة األساسية المتوصل إليها والمتعلقة بإشكالية الدراسة هي 
أن تكنولوجيا الجيل الخامس وعلى الرغم من الفرص واإليجابيات التي تقدمها لألفراد والمجتمعات 

ولوجيات السابقة التي كانت واضحة والدول، تبقى تحوي العديد من العناصر الغامضة، عكس التكن
المعالم بإيجابياتها وسلبياتها، األمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الهوة بين األفراد وحكوماتهم من جهة، وبين 
هذه األخيرة والمجتمعات بشكل عام، ما يرهن االستقرار المجتمعي المطلوب لصيانة األمن اإلنساني 

 بأبعاده المختلفة.
 تائج والتوصيات التالية:كما تم التوصل للن

 األمن اإلنساني يعتبر الجزء األساسي من تحقيق األمن الوطني بكل أبعاده. -ا
القيمة المجتمعية الكبيرة لتكنولوجيا الجيل الخامس ال تخفي التهديدات واألخطار الكبيرة المنتظرة  -ب

 على أمن األفراد خصوصا األمن الصحي واألمن الشخصي واألمن المجتمعي.
تبقى تكنولوجيا الجيل الخامس  ؛على الرغم من تقديمها العديد من المزايا في شتى المجاالت -ج

تهديدا أو خطرا وشيكا على أمن األفراد، خصوصا إذا لم تلتزم الحكومات باإلجراءات األمنية المرتبطة 
ن الشخصي باستخدام وتطبيق هذه التكنولوجيا، حيث قد تصبح الحكومات هي المهدد األول لألم

 لألفراد وتعمل كمقيد للحرية المجتمعية بشكل كبير.
تقدم تكنولوجيا الجيل الخامس العديد من الفرص المجتمعية في كل المجاالت كما تخلق العديد من  -د

التحديات، أهمها كيفية التأقلم مع التطور السريع لتكنولوجيا االتصال خاصة في الدول النامية أو ذات 
 المحدود.التطور 

ارتباط األمن اإلنساني بأمن األفراد الشخصي والصحي يجعل انخراط الحكومات في االعتماد  -ه
على تكنولوجيا الجيل الخامس دون دراسة مسبقة أهم مهدد لهذين البعدين بغض النظر عن الجوانب 

 اإليجابية الستخدامات هذه التكنولوجيا.
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 التوصيات:
تلعبه الحكومات في حماية مواطنيها وضمان أمنهم بمختلف إن الدور الرئيسي الذي يمكن 

إلى دور مركب بين الجوانب العملية والجوانب التحسيسية تجاه المواطنين  أبعاده يرجع باألساس
أنفسهم، أما من الناحية العملية فيجب أن تركز الحكومات أوال على الجهات المصنعة والموردة 

 اتها المختلفة وذلك عبر:لتكنولوجيات الجيل الخامس وتجهيز 
 تنفيذ نهج شامل لألمن الرقمي، مع مراعاة حماية األشخاص واألجهزة والشبكات. -ا

تحسين شفافية الشركات والعناية الواجبة لحقوق اإلنسان في تقييم وتبني بروتوكوالت االتصال  -ب
 الجديدة.

البيانات المجمعة  ، وتقليلكنةان وفًقا ألعلى المعايير الممإجراء تقييمات الخصوصية واألم -ج
 ، واختبار تدابير األمان الخاصة بهم قبل إطالق منتجاتهم ومراقبتها خالل دورة حياتها.واالحتفاظ بها

، بما في ذلك ات والتحكم في كيفية عمل أجهزتهممنح المستخدمين ما يكفي من المعلوم -ت
، بغض النظر عن مكان االتصال والتحكم فيهامعرفة حالة المؤشرات وعناصر الواجهة التي تتيح لهم 

 عمل األجهزة.
ربط أمن الدولة بأمن األفراد الرقمي والتكنولوجي كأساس لتحقيق األمن اإلنساني الذي بدوره يعزز  -ث

 األمن الوطني بكل أبعاده.
 الهوامش:

 
                                                           

يُقصد به الجيل الجديد من اإلنترنت )الشبكة(  ، مصطلح برز حديثا :)  IoT -Internet of Things(إنترنت األشياء 1

 وتشمل هذه األجهزة األدوات )االنترنتعبر بروتوكول الذي يتيح التفاهم بين األجهزة المترابطة مع بعضها )

ويتخطى هذا التعريف المفهوم التقليدي وهو  Kالمختلفة وغيرها الذكاء االصطناعيوالحساسات وأدوات والمستشعرات;

عبر شبكة عالمية واحدة ومن خالل بروتوكول اإلنترنت التقليدي  الحواسيب والهواتف الذكية تواصل األشخاص مع

إنترنت األشياء أنها تتيح لإلنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في األدوات  المعروف، وما يميز

-Carlos Salazar Internet of Thingsمن دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين. أنظر:

IOT: Definition, Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & 

Future Challenges 

https://www.researchgate.net/publication/330425585 , 
2 Cybers security And Infrastructure Security Agency, Overview Of Risks Introduced By 

5g Adoption In The United State, The Department of Homeland Security, Washington, 

2019 
 ما هي شبكات الجيل الخامس؟ ستدخل تغييرات كبرى على الحياة واألعمالروسمان جيم،  3

https://bit.ly/2CSc0Bl :(.15/05/2020، )تاريخ التصفح 

 
4 Cybers security And Infrastructure Security Agency, Op.Cit,p3. 

لطالي مراد،األمن اإلنساني ضمانة أساسية ألمن الدولة، مجلة الدراسات و البحوث القانونية، العدد الخامس،  (6) 5

 .176ص ،2017
 8،ص2017(، القاهرة، 2017-2021)الوطنية لألمن السيبراني اإلستراتيجيةالمجلس األعلى لألمن السيبيراني، (7) 6

 

https://www.researchgate.net/publication/330425585
https://bit.ly/2CSc0Bl
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التحديات والحلول، المجلة الجزائرية لألمن -بن سيدهم حورية، عواشرية رقية، األمن الفضائي السيبيراني  7

 126، ص02،2020، العدد 05اإلنساني،المجلد 
   259ص 2017ع،بارة سمير، األمن السيبيراني في الجزائر، المجلة الجزائرية لألمن اإلنساني، العدد الراب 8

 
 شبكات الجيل الخامس.. هل هي ثورة تكنولوجية واعدة أم خطر يُهدد أمن األمم؟، فضل محمد، 9

https://bit.ly/32UBuIF  :(.03/06/2020)تاريخ التصفح 

، )تاريخ https://bit.ly/3hzL6g4، باحثون يحذرون من شبكات الجيل الخامس على صحة اإلنسان، إبراهيمبيتر   10

 (.10/04/2020التصفح: 
وينغارد جيسي، هل تضع تكنولوجيا الجيل الخامس صحة اإلنسان في خطر؟،على الرابط:  11

(https://p.dw.com/p/3FYxB    :(30/03/2020)تاريخ التصفح 
التطبيق للسماح لهم  مبرمجي أو تطبيق غالبا ما تكون سرية، يتم إنشاءها من قبل في نظام الحاسوب األبواب الخلفية 12

كلمات السر االفتراضية ويمكن أن تعمل كاألبواب الخلفية إذا لم يتم تغييرها من قبل إلى بدخول التطبيق بكل سهولة 

من األبواب الخلفية ظهر عندما أصبحت أنظمة التشغيل الشبكية وتعدد المستخدمين منتشرة  دويظهر التهديالمستخدم 
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 عوائق األمن اإلنساني

Obstacles to human security 

 د. عمراوي خديجة

 -أ  –ستاذ محاضر أ -

 خنشلة / الجزائرجامعة عباس لغرور /  

  طالبة دكتوراه -  زوليخةء هللاعطا

 االستعمارية املجازر مخبر دراسات و أبحاث حول  -

 / الجزائر 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف  

 : ملخص

من أهم حقوق اإلنسان نجد الحق في األمن الشخص ي واملجتمعي واإلنساني ككل،نظرا لكونه حقا أصيال غير قابال للتصرف  

تتربص بأمن اإلنسانية وخاصة في العصر أو التنازل تحت أي ظرف كان، ويحتل موضوع دراستنا أهمية كبرى بالنظر للتهديدات التي 

 الصناعي والتطور التكنولوجي الهائل الذي نعشيه حاليا، فالتلوث البسيط و املدمر  واألضرار البيئة تتزايد تباعا مما يهدد حياة الكرة

في وجوده ناهيك عن حقوقه  األرضية ككل، وانتشار اإلجرام بأنواعه والجريمة املنظمة  في عدة دول وعليه فقد أصبح اإلنسان مهددا

للجيل الثاني والثالث، وباعتبار التنمية هدفا لتعزيز حقوق اإلنسان كان ال بد من انتصار اإلنسانية على عوائق تحقيق األمن 

 اإلنساني لكونه شرطا سابقا عليها والزما لها.

القانونية والسياسية واالقتصادية وتبيان ولهذا تأتي هذه املداخلة للتعريف باألمن اإلنساني وتحديد طبيعة املصطلح 

أبعاده لنفصل في العوائق التي تعترض استتباب األمن اإلنساني كاألوبئة الفتاكة ومنها فيروس كورونا والجريمة عبر الوطنية وانتشار 

اإلشكالية التالية:ماذا نعني باألمن  النزاعات املسلحة بأنواعها الدولية وغير ذات الطابع الدولي وانتشار السالح البيولوجي ولإلجابة على

 اإلنساني؟ وما هي أهم العوائق القديمة واملستحدثة التي تواجهه؟ .

 اإلنساني؛ التهديدات؛ العوائق؛ التحديات.الكلمات املفتاحية: األمن ؛ 

Abstract: 

                 One of the most important human rights is that we find the right to 

personal, social and human security as a whole, given that it is an original and 

inalienable right under any circumstance. The subject of our study occupies great 

importance in view of the threats that lie in the security of humanity, especially in the 

industrial age and the tremendous technological development that We live now, as 

simple and destructive pollution and environmental damage are increasing in 

succession, which threatens the life of the globe as a whole, and the spread of all kinds 

of crime and organized crime in several countries. Accordingly, the human being has 

become threatened in his presence, not to mention his rights for the second and third 

generation, and considering development as a goal to promote human rights was 

Humanity must triumph over the obstacles to achieving human security, as it is a 

precondition and a prerequisite for it. That is why this intervention comes to define 

human security, define the legal, political and economic nature of the term, and clarify 

its dimensions, in order to separate the obstacles that hinder the achievement of human 

security, such as deadly epidemics, including the Corona virus, transnational crime, the 

spread of armed conflicts of all kinds, international and non-international in nature, and 

the proliferation of weapons. Biological and to answer the following problem: What do 

we mean by human beings? What are the most important old and new obstacles it faces? 

Key Words: Security; Humanitarian; Threats; Obstructions; Challenges. 
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 مقدمة.
من سورة  97ا" اآلية ن  آم   ان  ك   ه  ل  خ  د   ن  م  و   يم  اه  ر  ب  إ   ام  ق  ل ".. م  يتعالى في محكم التنز سبحانه و يقول هللا 

وهذا ما يتضح من خالل عناية الشريعة همية كبرى ، وعليه فيحتل األمن بصفة عامة أ آل عمران
ن الكليات الكبرى أي حفظ النفس والمال كما حرمت السمحاء بتقرير حماية بالغة له وجعلته م اإلسالمية

المؤمنين وحرمت قتل النفس إال بالحق، وجعلت من يقتل نفسا واحدة كمن يقتل الناس ترويع الناس و 
ذلك، وقد وعى اإلنسان  . ولقد دأبت مختلف الديانات السماوية علىعا ألن الروح مقدسة ألبعد الحدودجمي

التشريعات لتجرم المساس بحياة لتاريخ أهمية األمن وكافح بشدة ولهذا فقد جاءت القوانين و منذ فجر ا
ذهب  اإلعدام، ونفس الشيءالناس بأي فعل كان مهما كان بسيطا وقررت عقوبات صارمة تصل حد 

العدوان كما نص جرائم الحرب و نسانية و اإلتجريم أفعال القتل ووصفها بالجرائم ضد  إلىالقانون الدولي 
على ذلك ميثاق روما األساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وقد أضيفت له مؤخرا جريمة التجويع، 

 كليا أو جزئيا . إهالكاوهذا بغرض إهالك أفراد الجماعة 
ان وعليه التنازل تحت أي ظرف ك أوجمعاء غير قابل للتصرف  لإلنسانيةواألمن حق مشترك 

باعتباره منبع لباقي الحقوق تستلهم منه الصكوك األساسية قداسة الحق في الحياة كحق أصيل و ونظرا ل
الجرائم العابرة رات و كتجارة المخد اإلنسانيةوجود مهددات حقيقة ألمن  إلىوبالنظر  اإلنسان،لحقوق 

وث الذي أخل بالحقوق البيئية وانتشار لتالو هناك فات االجتماعية والسالح المنتشر هنا و للحدود وانتشار اآل
السبراني كنوع جديد من عوائق األمن اإلنساني. ولهذا فقد جاءت  اإلجرامعصابات األحياء وانتشار 

 التالية: اإلشكاليةمداخلتنا لتجيب عن 
 الدراسة: إشكالية

 .تواجهه؟؟ وما هي أهم العوائق القديمة والمستحدثة التي اإلنسانين مماذا نعني باأل
 الفرعية التالية: اإلشكاالت إدراجنستطيع الفرعية:  اإلشكاالت

 ؟اإلنسانيمدلول األمن  ما -
 هي أبعاد األمن اإلنساني؟ ما -
 ؟اإلنسانيةهي أخطر مهددات امن  ما -

 منها:نواع من المناهج و أنا في مداخلتنا على عدة اعتمد :المنهج المتبع
لتحليل أهم العوائق  أداة التحليلمن في حد ذاته ثم وصف مصطلح األوذلك من خالل  :وصفيالالمنهج 

 التي تعترضه وكذا تحليل الدراسات التي تتبع تنامي مهدداته.
 استشراف مستقبلها.تاريخيا و  اإلنسانيمن لفهم نشأة مهددات األ المنهج التاريخي:
تهديدات  بعنوان خنشلة / الجزائر من جامعة عباس لغرورسالم سميرة  ةكتور دكتاب للالدراسات السابقة:

  بالمركز الديمقراطي العربي ببرلين بألمانيا. 2020في الدول العربية لسنة  اإلنساني األمن



  عوائق األمن اإلنساني

114 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

  أسباب اختيار الموضوع:
 منها:ب ودوافع و دفعتنا الختيار الموضوع عدة أسبا

 .اإلنسانيعوائق األمن خطورة مهددات و  -
 .ألخرى من دولة  اإلنساني األمناختالف عوائق  -
 .األعمى واإلرهابتنامي الجريمة  -
 تقاعس بعض المنظمات الحقوقية عن الدفاع عن بعض الشعوب المستضعفة. -
 البيولوجي.بيئية جد خطيرة كالتلوث النووي و انتشار ملوثات  -
 (.2-19) كوفيد  2فيروس السارس كورونافي عصرنا الحالي كفيروس كورنا و  ظهور مهددات جديدة -

 أهداف الدراسة:
 .اإلنسانيتحديد بدقة منغصات األمن  -
 مدى خطورة تنامي الجريمة المنظمة وتهديدها لكيانات الدول. إبراز -
البيئية كحق دستوري من حقوق  اإلنسانتعديها على حقوق البيئية و  باألضرارجلب اهتمام الحكومات  -

 صونه.ومدى واجبات الدولة في حمايته و  اإلنسان
جريمة عات المسلحة والتلوث واإلجرام السيبراني واإلجرام التقليدي و كالنزا  اإلنساني األمنتحديد عوائق  -

 لميثاق روما. أضيفتالجوع كجريمة مستحدثة في القانون الدولي الجنائي 
 الجديدة في كل دول العالم. األمنيةدراسة مستقبل البشرية في ظل التهديدات  -
 المتحدة في ذلك ودعوتها للقيام بواجباتها كاملة غير منقوصة. مماأللدول  اإلشارة -
الدول المتخلفة وكذلك خطورة اإلنسان بين الدول المتقدمة و اختالف التمتع بحقوق  إلى اإلشارة -

 التهديدات على الدول النامية والفقيرة أكثر.
 لدراسة الموضوع بحذافره نتبع الخطة التالية: خطة الدراسة:

 اإلنسانيالمحور األول: مفهوم األمن 
 اإلنساني األمنأوال: تعريف 
 اإلنساني األمنثانيا: أبعاد 

 :اإلنساني األمنالمحور الثاني: العوائق التي تعترض 
 االقتصاديةالتهديدات االجتماعية و : أوال

 ثانيا: الجريمة المنظمة
 الخاتمة

 :اإلنساني األمنحول مفهوم  األولولنبدأ على بركة هللا بالمحور 
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 : مفهوم األمن اإلنسانيالمحور األول
لتي وا معقدة والمتشابكةال المفاهيم أحد كونه اإلنسانياألمن  في هذا المحور سوف نتطرق لمفهوم

 مراجعة بهدف الماضي القرن  ةنهاي دأبت الدول والحوكمات والمؤتمرات الدولية على استعمالها منذ
 جذوره يجد المفهوم هذا أن ورغم ،تناميهاالتهديدات األمنية وظهور الجريمة و  ظل في األمنية المفاهيم
الجماعي  واألمن اإلنسان كحقوق  ،قانونياسياسيا و  الدولية العالقات حقل في مفاهيم أخرى  في الراسخة

بدأ ستقل  أنه إال ،اإلرهابالحرب على وظهور مصطلحات الحرب االستباقية والردع النووي و  الدولي
 األحاديةالقطبية  وغداة انهيار المعسكر الشيوعي وأحكام الباردة الحرب بعد تعريف خاص دوليبكيان و 

 تباعا في الجزئية الموالية:وهذا ما سنتناوله ، اقتصادياسيطرتها على العالم اجمع امنيا وسياسيا و 
 : تعريف األمن اإلنسانيأوال

، إال أنهم على تعريف موحد لألمن اإلنساني الغربي لم يتفقوا أونقول أن الفقه سواء العربي  بداية
األمن اإلنساني على أنه:  ، ويمكن تعريفمطلقا السياسات األمنية يعتبر كجوهراتفقوا على أن اإلنسان 

ألفراد السياسي واالقتصادي "مفهوم األمن اإلنساني جوهره الفرد، إذ يعنا بالتخلص من كافة ما يهدد أمن ا
جتماعي من خالل التركيز على اإلصالح المؤسسي وذلك بإصالح المؤسسات األمنية القائمة، وإنشاء االو 

مؤسسات أمنية جديدة على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية مع البحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم 
 1ن أمن الدول".من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن األفراد، وهو ما ال يمكن تحقيقه بمعزل ع

ج األمم برنام "في بمفهوم األمن عبر برامجها المختلفة بقولها مم المتحدةاهتمت منظمة األ كما
 بعادسبع أ توحدد 2والوقاية من الحاجة"، " التحرر من الخوف1994"لسنة  المتحدة للتنمية البشرية

األمن االقتصادي، األمن الغذائي، األمن البيئي، األمن الصحي، األمن الشخصي، األمن  للتنمية وهي:
 لحكماو  المستدامة االقتصادية التنمية خالل من اإلنساني األمن ويتحققالمجتمعي، واألمن السياسي، 

حيث أن 3المختلفة. أشكاله بجميع والخوف التهديد القانون، وانعدام االجتماعية، وسيادة الرشيد، والمساواة 
 .أساس قيام األمم المتحدة هو الحفاظ على السلم واألمن الدوليين طبقا لميثاقها األساسي

 ال الذي الوباء  يموت، ال الذي الطفل هو األمن اإلنساني" :أردفت قائلة في تقريرها الشهير كما
 األمن يصمت، ال الذي المعارض عنف، إلى يتطور ال االثني الذي التوتر يتقطع، ال الذي العمل ينتشر،

 المتحدة األمم أن القول يمكن وبالتالي "والكرامة اإلنسانية يتعلق بالحياة إنما باألسلحة، يتعلق ال اإلنساني
 ما سواء أمنهم يهدد ما كل من األفراد حماية خالل من اإلنساني مفهوم األمن حول شامل بتصور جاءت

 4.المجتمعي من النزاعات المسلحة واألمن االقتصاديالسياسي و الحرمان  أو بالفقر تعلق
ن اإلنساني يعني األمن اإلنساني:" حماية الحريات الحيوية، وحماية الناس موبحسب مفوضية األ

 5من مختلف األوضاع واألخطار العامة الحرجة وحماية طموحاتهم".
 يقوم أنه اكم الدول، من والمجتمعات بدال األفراد ىعل يركز اإلنساني األمن'' هينبيكر: بول يعرفهو 

 مصادر ىعل يركز اإلنساني البشر، واألمن بقاء لتحقيق كافيا ليس لكنه ضروري  الدول أمن أن فكرة ىعل
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 أنه اكم العالمي، األمن لتحقيق جزءا مكمال األفراد وبقاء أمن يعد إذ العسكرية، وغير العسكرية التهديد
 أدوات ىعل يعتمد اإلنساني األمن تحقيق أن لذلك يضاف القومي، األمن مفهوم حلم يحل وال يكمل

 6الحكومية". غير تاالمنظم دور منها جديدة
 لرؤية جديدة طريقة"  هو: اإلنساني، األمن لويد أكسورتثي وزير الخارجية الكندي األسبق وعرف 

 خالل من وذلك والحكومات األراضي أمن على فقط التركيز من بدال االهتمام األفراد محور تجعل العالم
 7المخاطر". تقليل بغية الوقائية اإلجراءات على االعتماد
 وهي: سبع أبعاد اإلنسانيوحسب الفقهاء فإن لألمن  من خالل ما سبقو 

 .النظيفة والسليمة البيئةالحق في  الطبيعية وحماية وبئةمن خالل حماية الفرد من األ األمن البيئي -
 .األقلالخدمات الصحية على  ادنيووجوب ضمان  الرتباط الصحة بالحق في الحياة األمن الصحي -
 .ط الغذاء بالبقاء على قيد الحياةالرتبا األمن الغذائي -
 لكون التنمية مرتبطة بقوة االقتصاد ال محالة. األمن االقتصادي -
 المستحدث.القديم و  اإلجرام أنواعمن الجريمة ومن كل  من خالل حماية الفرد األمن الفردي -
نزاهة العملية المواطنين وتعزيز شفافية و لألفراد و بواسطة تعزيز الحقوق السياسية  األمن السياسي -

 االنتخابية.
 الدولي مرتبط به بصورة كبيرة جدا. األمنبحماية المجتمع والدولة لكون  األمن المجتمعي -

 أبعاد سبعة ونفصل فيها كما يلي: اإلنساني لألمن: : أبعاد األمن اإلنسانيثانيا
عدم التهرب من عدة القانونية بغية حفظ الحقوق وااللتزامات و ونعني بها ثبات القا القانوني: األمن -1

اصة في المتعاملين خ الطمأنينةلبث  القانونية المراكز واستقرار ،الحقوق المكتسبة في مواجهة الغير
 .اإلمكانالقانونية الوطنية كما الدولية قدر العالقات االقتصادية و ن و تعزيز المستثمرياالقتصاديين و 

 أم خاصة قانونية أشخاص أكانت سواء القانونية العالقات أطراف بين والطمأنينة إشاعة األمن لغرض
القانون لكونه مظهر من ولتعزيز دولة الحق و  مفاجآتالناس أو المتعاقدين أية  تتعرض أن دون  عامة،

 8.مظاهرها
عقوبة دونما النص عليها مسبقا الن  أويسمى في العموم مبدأ الشرعية حيث ال يوجد عمل و 

صراحة على األمن القانوني  ينص بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجده لم، اإلباحة األشياءاألصل في 
 عدم على النص مثال ذلك ومن المصطلح، هذا دستورية على لبعض المبادئ إقراره من ضمنيا ويستفاد
 العقوبات قانون من  األولىوهو ما نجده بالمادة  المكتسبة والحريات الحقوق  واحترام القوانين رجعية

 عموما، القانوني فاألمن "قانوني بنص إال أمن تدابير وال عقوبة وال جريمة ال:"المتممالمعدل و  الجزائري 
 9فيها. مستمرة وثقة ألحكامه فهم سهولة يضمن للمواطن قانوني لنظام قيمة هو
ضد كل أمن الدول ككل المجتمع مرتبط بصورة كبيرة جدا ولصيقة لمن الفرد و امن  :األمن المجتمعي -2

مثال ما يهدده النعرات العسكري و ه تهديد أمنه واستقراه السياسي واالقتصادي واالجتماعي و ما من شأن
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المسلمة  األقلياتالعرقية مثل ما حدث في دولة السودان أو ما يتعرض له المسلمون في بورما أو القبلية و 
لمهددات التي تنغص حياة العامة وتهرب وا األخطارلي يجب تطهير المجتمعات من هذه في الهند، وباال

طاليا بات كما في ايية مثل انتشار العصااالجتماع اآلفاتتصبح الدولة ككل منبوذة بانتشار المستثمرين و 
 غيرها.إقليم الباسك باسبانيا و كما في  االنفصاليةالمنظمات  أو

وتحدث  .عضلة يصعب حلها في القريب العاجلوكيفية استقرار المجتمعات م األمنوهذا ما يجعل 
ت المتاجرة بالبشر أو باألطفال وتنشط في الخطف خاصة العصابااإلجرام بقوة و انتشر  إذاخاصة 
 .والسرقة

تقاليد ومبادئ تسهر لحماية شعبها ضد كل التهديدات لكن ال أن لكل دولة هوية معينة و وال ننسى 
حقا يبقى حق الدولة في رد الهجومات و . و لكن في حدود احترام خصوصية اآلخربأس بالتعاون الدولي 

 10.ي الدفاع الشرعي مكفول قانونيا وأخالقيا مع شروط القانونية لتطبيق ذلكف
هو محصلة تفاعل المجتمع المدني مع الدولة في حماية  المجتمعي مكن القول أن األمنوهنا ي

 .اإلنسانمكتسبات األمة و الحفاظ على الهوية و البقاء مع تعزيز التنمية و حقوق 
االقتصادي حفظ قوت يوم الشعوب والمواطنين ورفع مستوى  بير األمنأهم تدامن  األمن االقتصادي: -3

مة المواطنين تغنيهم الحقوق االجتماعية المرتبطة بها وضمان مستوى معيشي الئق وحافظ لكراالمعيشة و 
 .الحاجة عن الفاقة و 

لكونه الوسط الذي  اإلنسانالحق في بيئة نظيفة وسليمة هو حق من حقوق  أنال شك األمن البيئي:  -4
 تكون مناسبة للحياة و بعيدة عن المهددات البيئة كالتلوث مهما كان أنبحيث يجب  اإلنسانعيش فيه 

  المحظورة دوليا  األسلحةحمايتها من النزاعات المسلحة التي تستخدم فيها نوعه و 
ومنع  األمن البيئي هو المحافظة على النظام البيئي العام،" عطية الدسوقي: إبراهيمويعرفه األستاذ 

لجو العليا، والتربة المياه بما فيها البحر اإلقليمي، والهواء بما فيه طبقات ا) أخطار تهدد عناصر البيئة
سواء ما على األرض أو ما في باطن األرض، أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو المحيط 

 . 11الطبيعي للبيئة على المستوى اإلقليمي"
المحافظة على الساحلي والطبيعي و جمال تكون البيئة على قدر من ال أننقصد به  البيئي األمن

ترشيد استخراج الموارد الطبيعية لألجيال القادمة كتراث مشترك اإلنسان و رونقها الجمالي كحق من حقوق 
، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي األمم المتحدةكما جاء في ديباجة ميثاق هيئة  لإلنسانية

 12.األوزون حماية ثقب ي و زي والحرار نبعاث الغاوتقليل االوااليكولوجي 
 البيئية الراشدة حوكمة البيئة واإلدارة ويمكن القول أن األمن البيئي يعني 

ي به نزاهة العملية االنتخابية وتعزيز دور المجتمع المدني وتعزيز مبادئ ونعن األمن السياسي: -5
التي صدق هؤالء في تمثيل الطبقات الشعبية ية والتحرر من الخوف من المنتخبين و اركالديمقراطية التش

 آمالها انتخبتهم لتحقيق طموحاتها و 
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الحماية من تهديد ، تعريف األمن السياسي على أنه:"1994تقرير التنمية البشرية لعام  ولقد عرفه
ضمان التمتع بحقوق االنسان الهجرة"، أو هو:"القمع السياسي والحماية من التعرض للصراعات والحروب و 

   13والحريات األساسية، بكل حرية وللجميع دون تمييز أو استثناء"
ونعني به ضمان قوت يوم المواطنين و تعزيز كرامتهم نظرا ألهمية الغذاء بمختلف  األمن الغذائي: -6

ذاتي لشعوبها تحقيق االكتفاء ال اإلمكانمحاولة الدول قدر اإلنسان وباقي الكائنات الحية و لبقاء  أنواعه
 .ع أصبح جريمة دولية بكل المقاييسالعوز ألن التجويلصرفهم عن المذلة و 

 يتمتع يتحقق عندما الغذائي األمن أن على 1996 عام لألغذية العالمي القمة مؤتمر في وجاء
 والنشاط الصحة في كنف ومغذ وآمن كاف غذاء على الحصول بفرص األوقات جميع في البشر كافة

 .14الدؤوب
الغذائي لكون من يأكل غذاء طبيعيا دون عناء  باألمنالصحي  األمنعادة ما يرتبط  الصحي:األمن  -7

توفيرها في كنف العدالة االجتماعية و أي توفير الخدمات الصحية  سيكون في صحة جيدة كأصل عام
نشاط و يات والواليات في مكافحة التلوث دواطنين وكذا البلواجتهاد الحكومات في المحافظة على صحة الم

مراقبة مدى مطابقتها للمعايير العالمية ووجوب الردع في مكافحة الغش وكساد السلعة و  مديريات التجارة
يفضلون الربح السريع ولو على لذين ال يلقون بال لما يبيعونه و للغشاشين من التجار أي تجار الموت ا

 حساب صحة المواطنين.
 :اإلنساني: العوائق التي تعترض األمن المحور الثاني

وهي عديدة ومتنوعة على  االقتصاديةول مختلف التهديدات االجتماعية و في هذا المحور سوف نتنا
 في النقاط الموالية. بأنواعه لإلجرامننتقل وغرافي المفرط و على حد سواء، وكذا النمو الديم البيئة واإلنسان

 : التهديدات االجتماعية واالقتصاديةأوال
 هذه التهديدات ما فتأت تتزايد يوما بعد آخر، ومنها: إن

من الصخور وكذلك المنبعثة  كاألشعةوهي جد خطيرة ومنها الملوثات الطبيعية  تهديدات البيئية:لا -1
، و تهديد الغطاء باريسعلى نحو ما جاء في مؤتمر كيتو و  تهديدات المناخاألشعة النووية والكيماوية و 

دها سواء زمن السلم أو زمن تهديتلوث المياه وندرتها وعدم حوكمة المنابع المائية و الغابي والنباتي و 
والحرائق المختلفة خاصة  اإلنسانعلى حقوق  وتأثيرهاالبيئية المختلفة مع خصوصيتها  األضرار، الحرب

  . 15اإلنساني األمنوبالتالي على  على الصحة العامة سلباؤثر كلها تو  تناقص الثروة السمكية صيفا
 تهديداتاإلنسان بها كالبراكين والزالزل و  إلرادةال عالقة  طبيعية بيئية تهديدات هي مع وجود

حيث أن  .16خاصة تلويث البحرواالعتداء على البيئة و  اإلنسان كالحروب والنزاعات المسلحةبسبب 
الثامنة من ميثاق روما لسنة االعتداء على البيئة يشكل جريمة دولية أي جريمة حرب بحسب المادة 

 المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. 1998



  عوائق األمن اإلنساني

119 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي تهديدا لحصة الفرد من المياه وكذا انتشار وغرافيشكل النمو الديم النمو الديمغرافي السريع: -2
االستثمار في قوة بشرية و  إلىضعف قوة الدولة في تلبية جميع حاجياتهم وبالتالي يجب تحويله مراض و األ

أوصت به المؤتمرات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة مثل ما .عليها  يكونوا عبء أنالعقل البشري بدل 
في ريو دي جانيرو، ومؤتمر األمم  1992مؤتمر األمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية للعام  منهاو 

أثقال كاهل الدولة بالمديونية واألمراض يزيد من  ألنه  199417المتحدة الدولي للسكان والتنمية للعام 
 البطالة المقنعة.إنفاقها االجتماعي و زيادة وترهل نشاط الدولة و 

على ذلك من ما نعيشه حاليا من تداعيات  أدلوال  اإلنسانمن أخطر مهددات صحة  :األوبئة -3
  فيروس كورونا و كيف قلب حياة الناس رأسا على عقب.

كونه يسبب العجز  إفريقياالفقر ظاهر تزيد من تقهقر مستويات التنمية في تزايد ظاهرة الفقر:  -4
الغذائي والمالي والدفاعي والسياسي واالقتصادي للدولة وللمجتمع ككل وهو يؤثر على صحة أفراد 

 أن اإلنسانية اإلغاثةمنظمات متحدة و ال األممتماما يحكم واجبات  إنسانيةهو ظاهر غير المجتمع، و 
وقت  إلىوالن تلك الدول كانت  اإلنسانيةتساعد الدول الفقيرة للقضاء على بؤر التوتر المجتمعي بحكم 

عليها في سرقة ثروت الشعوب المستضعفة و  األولبالتالي فهي السبب وأمريكا و  ألوروباقريب مستعمرات 
على  اإلنسانية إلىفي الرجوع  األمسات مستعمر  مساعدةظ ما الوجه و في حف األخالقيةالقيام بواجباتها 

 .18األقل
 ألسبابالنزاعات لألسف الشديد حيث التطاحن و هي سمة العصر الحالي  تزايد النزاع والحروب: -5

على البيئة بسبب كثرة اإلنساني و  األمنتاريخية مما ينتج عنها آثار وخيمة على  أو اثنيه أوعقائدية 
المتحدة بدل اللجوء للغة السالح  األمملهذا يجب تغليب الحلول السلمية تحت مظلة ف ضحايا فهم باآلالال

 الدولي للقانون  وانتهاكاتأعداد المهاجرين والالجئين . وارتفاع اإلنسانيةاألخير هي األول و حيث الخاسر 
 19اإلنسان. حقوق الدولي ل قانون الو  يفوالتفاقيات جن اإلنساني

تحديد  يصعب ، حيثكثرا بأمن الدول خاصة على الحدودوهي ظاهرة أخلت   الهجرة الغير شرعية: -6
 20المستقبلة. الدول في عنهم اآلثار المترتبةحجمها وجنسية المهاجرين و 

ويقع على عاتق الدولة التي تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية سواء الوافدة إليها أو الخارجية 
 الظاهرة و هذا ال يقع على الحكومة وحدها و لكن األمر يستدعي أنمنها القيام بمجهدات للتصدي لهذه 

هذا في األساس راجع إلى تزايد تهديدات الهجرة غير الشرعية التي أثرت تقوم بذلك الدولة شعبا وحكومة. و 
 21على األمن المجتمعي

 :: الجريمة المنظمةثانيا
تتنوع الجرائم على امتداد العصور،  أنهااإلنساني، وال شك  تعتبر الجريمة من أكبر مهددات األمن 

وهي تتشابك ولها أذرع في عدة دول تبيض األموال، الجرائم اإلرهابية،  جرائم تجارة المخدرات ،ها منو 
 ونفصل فيها هاهنا:
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المجتمع الدولي  شهدها التي الكبرى  التحوالت منذ اإلنسانيةو ألمن لوهو أكبر مهدد  اإلرهاب الدولي: -1
لألبرياء وكونه في الصميم بالقتل المباغت  اإلنسانيةحيث يضرب الحضارة الباردة  الحرب بعد خاصة

مهدد للتنمية المجتمعية ومعرقل حقيقي للتنمية المستدامة ومن نتائجه الثكالى واأليتام والضحايا وتدمير 
ا لذا يجب على الدول التمتع بهوالبيئة ومهدد خطير جدا لحقوق اإلنسان و  البنى التحتية للدول والحضارات

تكثيف المراقبة خاصة اإلجرام وتشديد العقوبات و التصدي بقوة في كنف التعاون الدولي لتجفيف منابع 
على الحدود خاصة في ظل كونه أصبح متعدد الجنسيات يقوم على التفجيرات الدموية المروعة. وقد أثر 

ستباقية ظهور مصطلح الحرب االو  2011سبتمبر  11أحداث حتى على العالقات الدولية خاصة بعد 
وعة الدولية سياسية قبلية رفضتها عديد الدول لكونها تتم خارج المجم التي تبقى غير مشروعة وذات أبعاد

قرار تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب، وقد تجاوز  أصدر مجلس األمن، لهذا وهي غير ديمقراطية وعسكرية
 .22منه 51المادة يما سالقرار ميثاق األمم المتحدة ال 

حيث أصبح خيرة األ اآلونةعبر شبكات المخدرات بشكل رهيب في  اإلجرام تنامي تجارة المخدرات: -2
باإلضافة إلى تهديدها  23المراوغة لتصريف السموم بين الشباب بإتباعهالمتخصصة  األجهزةيهدد كيانات 

كما تهدد  24وزيادة نسبة الجريمة الفردية، واإلدمانلألمن االجتماعي من خالل زيادة معدالت التعاطي 
 . 25باقي السمومخاصة تجار األفيون و األمن الغذائي والصحي 

عرف بروتوكول األمم المتحدة لمنع ومعاقبة االتجار باألشخاص، االتجار بالبشر  االتجار بالبشر: -3
، خاصة وأنها أصبحت اإلنساني لألمن هديد هو تو لهم أو استقبالهم جنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقهو ت

تحتل المرتبة الثالثة في األرباح بعد تجارة السالح والمخدرات، وأصبحت مشكلة عالمية تخص جميع دول 
  .26العالم
تعتبر تجارة التهريب والمتاجرة غير شرعية بالسالح تهديدا أمن مباشرا لألمن  تجارة األسلحة: -4

 وانتشار معدالتها. اإلنساني
يجب التصدي له بقوة لكون الذراع اإلنسانية و : حيث أضحى نوعا جديدا يهدد امن السبراني اإلجرام -5

 وال يقل خطورة عن باقي أنواع الجرائم. األطفال أولياءااللكترونية للمجرمين في غفلة من 
   ونصل لخاتمة موضوعنا   

 خاتمة:ال
، وله عدة أبعاد مرتبطة اإلنسانهو حق من حقوق  األمن اإلنساني بعدما تقدم نصل للقول أن

مجتمعية بتعزيز الحقوق البيئية والغذاء الصحي تحقيق التنمية ال إلى األخيرببعضها البعض لنصل في 
 ونصل للنتائج التالية: والبيئة النظيفة والسليمة واالستقرار السياسي والنمو االقتصادي

 .األصيلة غير القابلة للتصرف اإلنسانحق من حقوق  اإلنسانياألمن  -
 السياسي وتعزيز ثقافة الحوار.الدول أن تعزز الحق في األمن الجماعي و على  -
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األمن اإلنساني األبعاد التالي األمن البيئي والصحي والغذائي واألمن الفردي واألمن المجتمعي و لألمن  -
 ثيقا.ي مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا و األمن االقتصادي وهسياسي و ال
اإلنسان في امن بيئي ومجتمعي والبد من العناية بها لكي يعش  اإلنسانتعتبر البيئة كحق من حقوق  -
 وخلق الثروة. اإلبداعيستطيع و 

 ونقدم التوصيات التالية:
زيز التعاون الدولي االلكتروني والتقليدية المعايير العالمية وتع بإتباع اإلنساني األمنال بد من حوكمة  -

صناعات محلية  إنشاء، وال بد للمنظمات الدولية من مساعدة الدول الفقيرة خاصة في لمحاصرة المجرمين
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 فجوة األمن الغذائي في ظل أزمة كورونا واألمن االقتصادي الجزائري

Food security gap in light of the Corona crisis and Algerian 

economic security 

 ط/د سعاد نهيجة

 3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة -كلية العلوم السياسية

Souad.nehidja@univ-constantine3.dz 

 ط/د علي قش ي عبد املؤمن

 -3قسنطينة -كلية العلوم السياسية جامعة صالح بوبنيدر 

abdel-moumen.ali-guechi@univ-constantine3.dz  

 

 ملخص:  
يواجه االقتصاد الجزائري أربع تحديات رئيسية، تتمثل في تزامن الفجوة الصحية النتشار وباء كورونا  

وأزمة انخفاض أسعار النفط، إذ يعتبر تحدي فجوة األمن -تحديات التنمية-مع ثالثية: فجوة في األمن الغذائي

أحد األولويات التي تفرض نفسها على الجزائر في ظل تبعيتها للخارج في املواد الغذائية األساسية أهمها الغذائي 

االستهالك، اإلنتاج، و  نمطأهم مؤشرات هذه الفجوة من حيث ضعف  القمح، وأزمة فيروس كورونا قد كشفت

في توافر الغذاء التي قد  تاالختالال تعليق الصادرات من قبل الدول املنتجة، دون األخذ في االعتبار  واالستيراد، ألن

يسببها ذلك في البلدان التابعة، يؤكد أن التبعية الغذائية اليوم أكثر خطورة على األمن االقتصادي للدول من أي 

إعادة النظر بشكل  هور االقتصادي، لذلك يجبوقت مض ى، ومنه تأكيد العالقة بين غياب األمن الغذائي والتد

 جذري في سياسات األمن الغذائي الجزائري ملواجهة تحديات األمن االقتصادي بكل أنماطه.

 األمن الغذائي، األمن االقتصادي، فيروس كورونا، اآلليات، الجزائر. الكلمات املفتاحية:
 

 Abstract: 
   The Algerian economy faces four main challenges which are related to the 

sync of the health gap of the spread of the Corona epidemic on one hand with a trilogy 

on the other hand of: food security gap; development challenges and low oil prices 

crisis. In fact, food security gap is one of the priorities that imposes itself on Algeria in 

light of its dependency abroad on most basic food (wheat as an example), and the 

Corona virus crisis has revealed the most important indicators of that gap in terms of 

weakness in production and type of consumption and import  because the suspension of 

exports by producing countries, without taking into account the risk of food 

unavailability that may be caused in dependent countries confirms that food dependency 

today is more dangerous to the economic security of countries than ever before, and it 

also confirms the relationship between food insecurity and economic deterioration. 

Therefore, the Algerian food security policies must be radically reviewed in order to 

face the economic security challenges in all their forms. 

 KEY WORDS: food security, economic security, Corona virus, mechanisms, Algeria. 
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 مقدمة.
يرتبط األمن االقتصادي بعدة متغيرات أهمها تحقيق األمن الغذائي، والتنمية االقتصادية، فكلما 
زادت مؤشرات هذه المتغيرات تحقق األمن االقتصادي للدول، وكلما نقصت مؤشراتها، أدى ذلك إلى 

فجوة الصحية ضعف في مقوماته، والمالحظ للبيئة األمنية االقتصادية الدولية اليوم يجد أن تزامن ال
المتمثلة في فيروس كورونا بسرعة انتشارها وامتدادها غير المسبوق عالميا، قد طرح تحديات جمة للدول 
ترتبط بتدهور األوضاع االقتصادية من حيث مستويات األمن الغذائي، وعليه تسلط دراستنا الضوء على 

ئري في ظل أزمة فيروس كورونا الذي لم الفجوة الغذائية في عالقتها المطردة مع األمن االقتصادي الجزا
بما توفر  استعجاليهيعطي الفرصة أو الوقت للدولة لتستعد له، وحتم عليها اتخاذ تدابير اقتصادية بصفة 

مختلفة، لحماية كل من االقتصاد والمجتمع، راصدين أهم  وتجهيزات وميزانية وبنى إمكانياتلديها من 
مؤشرات هذه الفجوة من حيث مدى الوصل إلى الغذاء واستقرار كمياته، نوعية االستهالك، ومدى توفر 
الغذاء وثبات األسعار، مع تعداد التدابير الوطنية المتخذة في ظل الجائحة لمواجهتها وتحقيق األمن 

منه تحديد الدروس المستفادة من األزمة لتحسين نموذج األمن الغذائي الوطني في االقتصادي الجزائري، و 
 المستقبل من حيث اإلنتاج، االستهالك، واالستيراد.

ولعل السؤال الرئيسي الذي يتبادر إلى أذهاننا هنا هو: كيف يمكن للجزائر مواجهة تحدي فجوة 
؟، اإلنسانيومنه األمن  لتحقيق أمنها االقتصادياألمن الغذائي في ظل أزمة فيروس كورونا وما بعدها 

ومن خالل هذه اإلشكالية تسعى هذه الدراسة إلى إظهار أنه كلما زادت الفجوة الغذائية في المواد األولية 
كلما زاد التدهور االقتصادي وتطلب ذلك من الدولة الجزائرية اتخاذ تدابير استباقية وأكثر ديناميكية 

 صادي الجزائري في ظل األزمات.لتحقيق األمن االقت
وللوصول إلى هذه الرؤية، قمنا باستخدام المنهجين الوصفي والتحليلي، مع تقسيم دراستنا إلى ثالث 

والنظري للعالقة بين فجوة األمن الغذائي وغياب األمن  ألمفاهيمي اإلطارمحاور، األول منها يحدد 
أثير فجوة األمن الغذائي على األمن االقتصادي االقتصادي، بينما يتناول المحور الثاني مظاهر ت

الجزائري قبل وأثناء أزمة كورونا من حيث مجموعة من المؤشرات، ويسعى المحور الثالث إلى إبراز أهم 
اآلليات التي اتخذتها الحكومة الجزائري للحد من تأثيراتها السلبية على االستقرار االقتصادي والمجتمعي 

د الدروس المستفادة وتقديم اقتراحات لمواجهة مثل هذه التحديات على المدى في ظل األزمة، مع تحدي
 الطويل.

 فجوة األمن الغذائي واألمن االقتصادي: مدخل مفاهيمي -1
يعتبر انعدام األمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجه األمن االقتصادي لمعظم دول العالم 

ود بفجوة األمن الغذائي وتأثيرها السلبي على األمن اليوم، ومن خالل هذا المحور سنحدد المقص
 االقتصادي من الناحيتين المفاهيمية والنظرية.
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 الداللة المفاهيمية لفجوة األمن الغذائي واألمن االقتصادي -1-1
إن تطور المنظومة االقتصادية الدولية وتشابك تفاعالتها جعل من األمن االقتصادي بعدا محوريا 

يدرك األمن االقتصادي من زاويتين: األولى تقليدية، تعنى ضمن أبعاد األمن القومي للدول، حيث 
بمنطق دوالتي  باألسس االقتصادية لقوة الدولة العسكرية، بشكل يؤهلها لخوض غمار السباق نحو التسلح،

األمن  كروز ونايعرف  ومن هنا، 1لدولة أخرى  اأو ما بين الدول، بحيث يعني أمن دولة ما ال أمن
االقتصادي بأنه "غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية االقتصادية"، كما وضع تعريف للسيادة 

تعني "القدرة على التحكم في أكبر  االقتصادية باعتبارها أكثر أبعاد األمن القومي خطورة وأهمية، حيث
  .2عدد ممكن من أدوات السياسة في المجال االقتصادي''

أما وجهة النظر الموسعة فتتقاطع مع تراجع القبضة الحديدية للدولة نحو إعادة توزيع القوة لتشمل 
األمن ففي ظل عولمة تدفق رأس المال، أصبح يتسم مركب ، 3نيخالفا لها األسواق والمجتمع المد

باالتساع، من منطلق قياس قدرة ومرونة كل طرف من النفاذ إلى محركات االقتصاد العالمي والحصول 
هذا وقد تم ربط األمن االقتصادي في المقام األول حسب ، 4على الموارد واكتساح األسواق الخارجية

عني انعتاقه من الفقر والجوع، التوسعيين للمفهوم في نظريات العالقات الدولية برخاء ورفاهية الفرد، مما ي
فحسب باري بوزان أهم منظري الدراسات األمنية الجديدة تتنوع الوحدات المرجعية للقطاع االقتصادي من 
فرد، دولة، نظام اقتصاد عالمي، وتتعدد تحدياته الموضوعية لتشمل عجز الدولة عن تحقيق األمن 

لضغوط التي تمارسها المؤسسات االقتصادية العالمية الغذائي، وكافة أبعاد التنمية المستدامة في ظل ا
وعليه فإن األمن االقتصادي هو الكل الذي يتأثر سلبا في حال تزايد حدة ، 5على االقتصاديات الوطنية

تحدي فجوة األمن الغذائي التي تعني بمفهومها الواسع عجز نموذج األمن الغذائي السائد والمتبع من قبل 
المحلي، ومن هنا سنوضح في  إنتاجهاواد الغذائية األساسية لكل مواطنيها من الدولة عن توفير الم

 العنصر الموالي عالقة التأثير السلبي لغياب األمن الغذائي على األمن االقتصادي. 
 عالقة األمن الغذائي باألمن االقتصادي: تأثير عكسي متبادل -2 -1

تتمثل العالقة بين األمن الغذائي واألمن االقتصادي في أن األخير هو كل مركب يشمل متغيرات 
أهمها األمن الغذائي وتحقيق مستويات البأس بها من التنمية المستدامة، وهما يعتبران المدخالن 

ائية من أبرز الرئيسيات لتحقيق األمن االقتصادي، أما في حال غياب األمن الغذائي، تصبح الفجوة الغذ
، فإذا كان األمن للدول ومنه تهدد أمنها القومي التحديات االقتصادية التي تواجه األمن االقتصادي

الغذائي يعبر عن قدرة الدولة على توفير المواد الغذائية الضرورية بشكل منتظم على المستويين المطلق 
ية بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، بما والنسبي، أما المطلق فيعني إنتاج الغذاء داخل الدولة المعن

يالمس االكتفاء الذاتي، وأما النسبي فيعكس قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا 
 .6وضمان الحد األدنى منها بانتظام
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ن ما يكفي من المواد الغذائية وبي إنتاجهفإن فجوة األمن الغذائي تعني الفرق بين ما تستطيع الدولة 
االحتياجات األساسية لتوفير الغذاء لمجموع السكان، وتفاقمها يؤثر على األمن االقتصادي للدولة، من 
خالل زيادة مستويات التبعية الغذائية للخارج، ومنه عدم قدرة االقتصاد على تلبية احتياجات أفراد 

 . 7اللجوء إلى االستيراد لتوفير هذه الموادالمجتمع، من المواد االستهالكية األساسية، ما يرغم الدولة على 
ويتأسس مفهوم تهديد فجوة األمن الغذائي على ثالث مرتكزات هي: غياب الوفرة، غياب االنتظام 

حيث أوضحت الكثير من الدراسات أن هناك  ،8لدى جموع المواطنين، وغياب االكتفاء الذاتي والرضا
ذائي والتدهور االقتصادي، إذ تدرك العالقة التبادلية بين هذين عالقة وثيقة بين تزايد حدة فجوة األمن الغ

 المركبين من خالل المعادلتين التاليتين:
 : يوضح العالقة التكاملية بين األمن الغذائي واألمن االقتصادي1شكل رقم  -

  
م، المفاهيم األمنية في مجال األمن الغذائي، جامعة نايف  من إعداد الطالبة باالعتماد على: صديق الطيب المصدر: -

 .14، ص2008، للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض
ويفرز نقص الغذاء انكشافا أمنيا خطيرا للدولة، خاصة في ظل تحول الغذاء من سلعة إلى سالح 

فالدول التابعة غذائيا للقوى الكبرى  ،9استراتيجي في يد القوى الكبرى ومؤسساتها لتحقيق مآرب سياسية
مهددة في وجودها متى تم قطع اإلمدادات عنها، ألنها غير قادرة على إعانة نفسها، فمثال: يصف الخبير 

 اإلستراتيجيةالقمح بأنه السالح األنجع لضمان السالم، ويقصد السالم وفق  John BLACKاألمريكي 
قد يحل األمن الغذائي محل ''بقوله:  ليستر برلون ي األمريكي األمريكية كما جاء في التقرير االقتصاد

كسالح ، فأدركت أمريكا وزن القمح ''''األمن العسكري القومي كانشغال رئيسي لكثير من الحكومات
 أوضاع تدهور أن المعروف فمن ،10'' لتغيير سياسات الدول، وهذا تهديد كبير لدول العالم الثالثأخضر
 كسالح الغذاء استخدام فعالية من وتزيد االقتصادي للدولة، السياسي واألمن القرار في تؤثر الغذائي األمن

 الدولية والعالقات السياسي االقتصاد وتاريخ الغذائية، للمعونة المانحة أو له المصدرة جانب الدول من
 السياسي، السلوك من نمط لدعم كحافز أو النفوذ، أدوات من كأداة  استخدام الغذاء تم حد أي إلى تشير
 عندما 1967 يونيو بعد مصر في حدث كما سياسية كعقوبة بسحبها التهديد أو المعونات بسبب وذلك
 مصر قيام بحجة كعقوبة الزراعية، فائض الحاصالت اتفاقيات وقف على األمريكي الشيوخ مجلس وافق

ومنه تم ربط تحدي فجوة األمن الغذائي بقضايا الفقر ، 11وأصدقائها المتحدة الواليات ضد عدوانية بأعمال
والجوع والمجاعة، وجعل مدخال لفهم التأثيرات السلبية على األمن االقتصادي للدول كأحد الركائز 
األساسية لضمان أمن الدولة، الذي أصبح من الضروري توسيع مفهومه ليشمل قدرة الدولة على تحقيق 

ألن أي دولة غير قادرة على ضمان  12ءواطنيها، والمرتبطة بالبقاء مثل الغذاالحاجيات المادية األساسية لم

األمن 
االقتصادي

كلما زاد توفير 
األمن الغذائي 
أصبح مدخال 
لتحقيق األمن 

االقتصادي

كلما زادت 
حدة فجوة 

األمن الغذائي 
زاد التدهور 
االقتصادي

األمن الغذائي
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الحد األدنى من األمن الغذائي لمواطنيها في عصر الثورة المعلوماتية هي دولة فاشلة مهددة في سيادتها 
تحت مسميات مسؤولية الحماية والتدخل ألغراض إنسانية إذا ما استفحلت قضايا الجوع والفقر فيها 

أخذت أبعادا مجتمعية، وهذا التحدي مرتبط ارتباطا وثيقا بتحدي آخر متعلق بعجز الدول عن تحقيق و 
وسنرصد في المحور الموالي واقع البيئة األمنية االقتصادية الجزائرية من حيث التنمية المستدامة. 

 مؤشرات فجوة األمن الغذائي قبل وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.
 :ثير فجوة األمن الغذائي على األمن االقتصادي الجزائري في ظل الجائحةمظاهر تأ -2

قضية تحقيق األمن الغذائي كأهم أولويات أجندة األمن االقتصادي للدولة الجزائرية، خاصة  طرحت
في ظل التزايد المتواصل للواردات من المواد الغذائية األولية من أجل الوفاء بحاجات السكان الغذائية، 
والراصد لواقع البيئة األمنية االقتصادية الجزائرية في السنوات العشر األخيرة يجد عدة مؤشرات تؤكد على 

 أن الجزائر تقبع ضمن دول الفجوة الغذائية.
 البيئة األمنية االقتصادية الجزائرية قبل جائحة كورونا -2-1

مدفوعة بطفرة النفط والنمو  ةمنذ أوائل السبعينيات، كان هناك نمو مطرد لالحتياجات الغذائي
السكاني وتغير أنماط استهالك األغذية تحت تأثير سيطرة نمط غذائي يرتكز على السميد، البطاطا 
والحليب، ونتيجة لكل هذه األسباب اتسعت الفجوة الغذائية، وتحدثت التقارير في تلك الفترة عن توقع 

في  غذائية في المستقبل إذا لم يحدث تغيير راديكاليإمكانية أن يزداد اعتماد الجزائر على الواردات ال
على المستوي القومي ال يعني  الزراعي المسيطر، مع األخذ بعين االعتبار أن توفر الغذاء-النظام الغذائي

تنتشر السلع باألسواق أيضا ولكن األفراد يعجزون عن  نفاذ األفراد واألسر إليه فقد ينتشر الجوع بينما
 ٪ على79الدخل، والتقارير االقتصادية الدولية تكشف أن الجزائر تعتمد بنسبة  يجة نقصنت إليهالوصول 

 13لمنظمة األغذية والزراعة استيراد الحبوب سنويا، وذلك حسب قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية
 يجد مثال فيوالواردات والفجوة الغذائية بالجزائر  والراصد لقيمة الصادرات ،2017لألمم المتحدة لعام 

 أيضا الواردات قيمة وانخفضت دوالر، مليون  26.16إلى  الغذائية الصادرات قيمة انخفضت 2000 سنة
 مليون دوالر، بسبب 1706.85الفجوة الغذائية بمقدار  دوالر، وقدرت قيمة مليون  1733.01 إلى

 األزمة بداية ومع االستهالك، تراجع بسبب وليس الدولية األسواق مستوى  على األغذية أسعار انخفاض
 قيمة دوالر، وارتفعت مليون  95.85الغذائية  الصادرات قيمة بلغت 2008 سنة العالمية االقتصادية

 مليون  7155.95 إلى لتصل الغذائية الفجوة قيمة معها دوالر، لترتفع مليون  7215.80 إلى الواردات
 جيسون  الجديد والذي يعرفه أمام هذا الواقع الجزائري، األمن الغذائي حدود سياسات ما أظهردوالر، 

األمن الغذائي الجزائري  بشأن العالقة بين نموذج ، وتزايدت المخاوف''بنهاية الغذاء الرخيص''مور
 دوالر، أما مليون  306.97الصادرات الغذائية  قيمة 2014 سنة سجلت وقد، 14واستقرارها االقتصادي

 إلى الفجوة الغذائية قيمة دوالر، لتتسع مليون  12758.08 بلغ قياسيا ارتفاعا سجلت فقد الواردات
  ، كما هو مبين في الجدول التالي. 15دوالر مليون  12451.11
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 (2014-2008-2000يوضح قيمة الصادرات والواردات والفجوة الغذائية في الجزائر خالل سنوات ): 1جدول رقم  -
 قيمة السنوات

 الصادرات
 قيمة

 الواردات
 الفجوة قيمة

 الغذائية
2000 26,16 1733,01 1706,85 
2008 95,85 7215,8 7155,95 
2014 306,97 12758,08 12451,11 

الزراعية، المجلدات من  للتنمية العربية المنظمة (2015العربية، ) الزراعية لإلحصاءات السنوي  الكتاب بيانات المصدر: -
 .35إلى 18

 11البريطانية رتب  Economisteووفق تصنيف صادر عن وحدة المعلومات االقتصادية بمجلة 
عالميا من 70 احتلت فيه الجزائر المركز الثامن عربيا، و 2015دولة عربية بالنسبة لألمن الغذائي لعام 

األولية، حيث  دولة، وأشار إلى ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرية الغذائية خاصة من المواد 109بين 
مقارنة بنفس الثالثي من  2015٪ خالل الثالثي األول من سنة 17.66ارتفعت فاتورة الحبوب بنسبة 

ومن هنا يتضح أن الجزائر تعاني  وعجز ميزانية الدولة، 16، في وقت تدهور أسعار البترول2014سنة 
ئر قد أظهر تعدد التحديات فجوة في األمن الغذائي قبل جائحة كورونا، لكن تفشي الفيروس في الجزا

 المرتبطة باألمن الغذائي الجزائري.
 مؤشرات فجوة األمن الغذائي الجزائري في ظل أزمة كورونا  -2-2

تتداخل تحديات فجوة األمن الغذائي بالجزائر في ظل أزمة كورونا بشكل أساسي مع إجراءات 
خاصة مع تحدي تقييد تصدير المواد الغذائية  الدول وسلوكيات المواطنين الجزائريين خالل الفترة األخيرة،

أين وجدت الجزائر نفسها وهي  ،في وقت أربك فيه الوباء العالمي سالسل اإلمداد الرئيسية للغذاء عالميا
الدولة الثالثة عربيا بعد مصر والسعودية من حيث كميات االستيراد السنوية من الحبوب خاصة القمح، 

من خطر حصول "نقص في المواد  فيه الخبراءحذر في وقت ي، 17لوفرةفي مأزق توريد للسميد رغم ا
الغذائية" في السوق العالمية بسبب االضطرابات في التجارة الدولية وسالسل اإلمدادات الغذائية جراء 
تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال مدير منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة الصيني كو دونغيو 

الصحة العالمية اإلثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ومدير منظمة التجارة العالمية ومدير منظمة 
البرازيلي روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك نادر، إن "الغموض حول توفر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة 

  . 18قيود على التصدير" التي قد تتسبب بدورها ب"نقص في السوق العالمية"
فجائحة فيروس كورونا قد كشفت عن ضعف كبير في نموذج األمن الغذائي وهنا يكمن الخلل 

 الجزائري، يمكن أن نرصده من خالل مجموعة من المؤشرات:
حرمت عمليات اإلغالق الماليين من العمال بأجر قد  مؤشر مدى وصول المواطنين إلى الغذاء: -

يومي في المدن من دخلهم، مما دفع العديد من العائالت إلى حافة الفقر والجوع، باإلضافة إلى حجم 
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المعاناة االجتماعية التي تخلفها أزمة كورونا، وأثرها السلبي على الطلب بسبب تدهور القدرة الشرائية 
عمل وتوقف نشاطاتهم اليومية بفعل سياسات الحجر المنزلي، فالركود للمستهلكين العاطلين عن ال

قدرات اقتصادية خاصة وأن للجزائر االقتصادي أثر على دخل الفقراء، وبالتالي على أمنهم الغذائي، 
محدودة للتعويض عن االنخفاض في الدخل، وهو ما يجعل فئة كبيرة من المواطنين يقبعون تحت خط 

  . 19ئحةالفقر في زمن الجا
عرفت أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة االستهالك  مؤشر مدى توفر الغذاء وثبات األسعار: -

بمختلف األسواق الجزائرية ارتفاعا كبيرا في بدايات الجائحة، بسبب نقص تموين أسواق الجملة وتهافت 
فمثال ارتفع  المضاربة،المستهلكين على هذه المواد خوفا من تداعيات تفشي فيروس كورونا مما شجع 

من شهر مارس الماضي بكل من أسواق  18سعر البطاطا التي تعد من أساسيات األطعمة الجزائرية، في 
 40-35دج مقابل  110و 90المقرية وحسين داي وباش جراح ومحمد بلوزداد والكاليتوس ليتراوح ما بين 

دج، كما ارتفعت  100دج إلى 50من  دج قبل أيام قليلة، فيما ارتفع سعر البصل في بعض األسواق
دج  120دج والفول  150بصفة عامة أسعار كل الخضر والفواكه حيث بلغ متوسط سعر البرتقال 

دج، أما عن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء فقد ارتفعت هي األخرى  170دج والجلبانة  100والجزر 
دج، وطال ارتفاع  300أسبوع إلى دج قبل  210في أسواق العاصمة حيث ارتفع سعر الدجاج من 

األسعار مختلف المواد الغذائية الواسعة االستهالك وخاصة البقوليات على غرار العدس، ويرجع تجار 
وزارة الفالحة على ، على الرغم من تأكيد 20إلى ارتفاعها المفاجئ بأسواق الجملة األسعارالتجزئة ارتفاع 

وفير من الخضر والفواكه هذا الموسم مما ال يبرر التهاب األسعار"، أي أن المالحظ للوضع  وجود "انتاج
الغذائي بالجزائر يجد ارتفاعا في األسعار رغم الوفرة عند بدايات الجائحة ويرجعه وزير الفالحة إلى 

، وهو ما 21جارالسلوك االستهالكي للمواطن الجزائري بالدرجة األولى وسياسات المضاربة لدى بعض الت
 نوضحه في العناصر الموالية.  

إضافة إلى مؤشر االرتفاع في األسعار، مؤشرات االستقرار في كميات الغذاء ونوعية االستهالك:  -
بدأت بعض المواد في التناقص بالسوق، ما دفع بعض المحال التجارية إلى توزيع بعض المواد بالتقسيط، 

كيلوغراما(  25ناشطون صورا لتوزيع الطحين بمقدار كيسين ) وبكميات محدودة على كل زبون، ونشر
لكل زبون، وهنا تكون مادة السميد هي الغذاء األساسي الذي شهد عدم استقرار في كميته خالل بدايات 

بالنظر لإلقبال الكبير للمواطنين على شراء مادتي دقيق القمح )السميد( والطحين )الفرينة(، ما  ،22الجائحة
وث ندرة في المتاجر والمساحات التجارية الكبرى، وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات أدى إلى حد

مليون طن في  12مليون طن سنويا، في حين استوردت قرابة  15الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 
ألف طن من  240، ما جعلها من بين أكبر المستوردين عالميا، كما أنهت الجزائر عملية شراء 2019
لمطحون، بصفة مستعجلة أثناء الجائحة، في مناقصة دولية حسب الديوان الجزائري للحبوب، وذلك القمح ا

بالبالد، وهو ما أشار إليه الرئيس  لمواجهة الطلب الداخلي المرتفع منذ بداية انتشار فيروس كورونا
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شحنات من  أشهر مع قدوم بواخر تحمل 5إلى  4أن احتياطي القمح يكفي لمدة الجزائري عندما قال 
القمح إلى الجزائر، ما يعني أن الجزائر من بين الدول التابعة في مادة القمح للدول المتقدمة، وما لذلك 

 . 23من تأثير سلبي على األمن االقتصادي الجزائري في المدى المتوسط والبعيد
 Panic Buyingأما بالنسبة لنوعية االستهالك فالتمادي في تخزين السلع من جهة وهلع الشراء 

لدى المواطنين الجزائريين من جهة أخرى يعكس الخلل في نوعية االستهالك، حيث هرع المواطنون 
الجزائريون، تزامنا مع إعالن حاالت الحظر واإلغالق، إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية من أجل 

بأن ارتفاع أسعار المواد فمثال أقر رئيس منظمة التجار حاج الطاهر في ندوة صحفية  ،24تخزينها
، كما أكد 25ينالتموينية الواسعة االستهالك له عالقة بتزايد مستوى االستهالك والشراء من قبل المواطن

مدير التجارة لوالية الجزائر عبد هللا بن حالة لواج أن المواطن قد ساهم بقدر كبير في ارتفاعها وذلك عن 
آلونة بسبب الهوس من تفشي وباء "كورونا" مما تسبب في طريق اقتناء كميات كبيرة من السلع هذه ا

من كمية المواد المخزنة وبذلك استغل المضاربون الفرصة لرفع األسعار، وفي خطاب لألمة دعا  اإلنقاص
، وفي 26"عدم المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية" إلىرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المواطنين 

ذات على الشعب الجزائري وحكومته إدراك الدروس المستفادة من جائحة كورونا التي أكدت هذه النقطة بال
على فرضية أن من ال يملك سياسة أمن غذائي فعالة من حيث اإلنتاج واالستهالك، وتأمين الواردات 

فية يهدد في أمنه االقتصادي المرتبط باألمن االجتماعي والسياسي، وهي أجزاء من كل مركب يعرف بكي
 الحفاظ على األمن القومي للدولة.

ونضيف على المؤشرات السابقة طبيعة االقتصاد الجزائري الريعي الذي يعتمد على عائدات النفط 
لألمن الغذائي واضحة تجاه األجيال القادمة، مما يؤثر سلبا على  إستراتيجيةوالغاز، ما يؤكد غياب 

انخفاض أسعار النفط بفعل عدم االتفاق ضمن منظمة  النهوض بالعملية التنموية وتحصين األمن، ومع
األوبك على صيغة تعاونية لتخفيض اإلنتاج، فإن الدراسات االستشرافية تتوقع أن تأتي الجزائر في المرتبة 

وهو ما يستوجب ، 27الثانية عربيا من حيث تأثر اقتصادها سلبا بسبب تزامن الوباء مع أزمة النفط العالمية
اآلليات الجزائرية لمواجهة فجوة األمن الغذائي وتحقيق األمن االقتصادي، مع األخذ بعين  إعادة النظر في

 االعتبار تضاعف المخاطر في ظل الكوارث الطبيعية وانتشار األوبئة العالمية المعدية.
 : آليات مواجهة فجوة األمن الغذائي وتحقيق األمن االقتصادي الجزائري في ظل الجائحة -3

الدولة الجزائرية إلى االعتماد على أساليب مختلفة في ظل تفشي كورونا من أجل تقليل لجأت 
 المخاطر المرتبطة بتراجع األمن الغذائي لديها، وذلك على النحو التالي:

في محاولة من أجل الحفاظ على الكميات المتاحة من المواد  تقييد كميات الشراء من المتاجر: -
جأت الحكومة الجزائرية إلى فرض قيود على كميات الشراء، وذلك لوقف تجريد الغذائية في المتاجر، ل

كما دفعت أزمة الطلب المرتفع للمواطنين على السميد بالحكومة الجزائرية  المتاجر من المواد الغذائية،
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للتدخل من خالل فتح نقاط بيع رسمية، والترخيص للشرطة باقتحام مخازن يشتبه بأنها مخصصة 
  . 28للمضاربة

 تشديد مراقبة األنشطة غير القانونية ومعاقبة المحتكرين:-
حيث أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إطالق يد الرقابة، للقيام بحملة وطنية من دون هوادة 
، ضد المضاربين الذين وصفهم "بعديمي الرحمة"، وقال في منشور على صفحته الرسمية في الفايسبوك

إنه "وفي الوقت الذي كنا ننتظر تالحم وتعاون التجار مع إخوانهم المستهلكين بسبب الظرف الخاص 
الذي تمر به الجزائر، مع األسف خرج علينا بعض تجار الجملة والتجزئة عديمي الضمير وقاموا 

ضد المجهود  باستغالل الظرف للرفع من األسعار وتخزين المنتوجات للمضاربة، وبالتالي وضعوا أنفسهم
الوطني المبذول للخروج من األزمة بأقل األضرار على المستهلكين، وفي السياق، اقتحمت مصالح األمن 
الجزائرية في والية المدية قرب العاصمة الجزائرية مخازن لمضاربين كانت تحوي كميات من الطحين 

ى، كما أحبطت فرق المراقبة في ومواد تموينية، لتخزينها بهدف إعادة بيعها في وقت الحق بأسعار أعل
والية سيدي بلعباس محاولة تخزين كميات من الطحين، وأكد بيان لمصالح األمن أن هؤالء حاولوا 
"استغالل الظرف الراهن الذي تعرفه البالد، بسبب تخوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا، للقيام 

ة بيعها عن طريق المضاربة والزيادة في سعرها بجلب مادة الطحين المدعمة من طرف الدولة بغرض إعاد
األصلي"، وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حث الحكومة على مراقبة األنشطة غير القانونية 
ومالحقة المحتكرين، وقال في خطابه إن "كل أجهزة الدولة في حالة يقظة واستنفار عال لمواجهة أي 

 طارئ، وال داعي لتخزين السلع".
 :اتخاذ تدابير لحماية األمن الغذائي -

في مقدمتها توزيع الغذاء على األسر المحتاجة، وتعزيز برامج الحماية االجتماعية ألولئك الذين 
فقدوا وظائفهم، واإلعفاء من الضرائب الغذائية األساسية للعاملين في القطاعات المتضررة جراء الوباء، 

دوالرا( للعائالت المتأثرة بتدابير الوقاية من كورونا،  830ار )آالف دين 10فمثال قررت الحكومة صرف 
، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون خطة تقشفية لمواجهة 2020مارس  22استعدادا لشهر رمضان، وفي 

مليار دوالر العام الجاري،  31إلى  41تبعات الصدمة النفطية، تضمنت تخفيض فاتورة االستيراد من 
كما صرح وزير الفالحة ''الشريف  بالمئة، دون المساس برواتب الموظفين، 30مة وتخفيض النفقات العا

بأن "ضمان األمن الغذائي للشعب هو مسألة  2020مارس  31الوطنية يوم  اإلذاعة أمواجعماري'' عبر 
بالغة األهمية بالنسبة للدولة، وأن الحكومة تسهر على تأطير نشاطات هيكلية بغية ضمان عرض دائم 

مليار  60اد الغذائية بأسعار معقولة"، وأضاف في هذا السياق أن احتياط الصرف المقدر حاليا بللمو 
دوالر سيسمح للبالد بتسيير الوضع في هذه األوقات العصيبة التي تتميز بتفشي جائحة كورونا وانخفاض 

وات الوطنية من أجل القيام باستغالل أمثل للثر و  أسعار النفط، واعتبر هذه المرحلة فرصة لتصحيح الوضع
تحصين البلد ضد الكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية منها والصحية، وفي ذات الصدد، أشار الوزير 
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إلى الجهود التي يبذلها قطاعه في سبيل خفض أو وقف استيراد بعض المواد الغذائية واستبدالها 
الغذائية السليمة التي اتبعها أجدادهم بالمنتوجات المحلية، وأوصى الجزائريين بالرجوع إلى العادات 

ومكافحة التبذير، حيث أوضح أن استهالك القمح اللين قد ازداد بشكل كبير لدى الجزائريين الذين كانوا 
يستهلكون في الماضي الكثير من القمح الصلب والشعير، وهما المادتين اللتين تحتويان، حسب 

امة، حيث قال "يجب علينا أن نشجع الناس على استهالك األخصائيين في التغذية، على قيمة غذائية ه
مليون دوالر  350الخبز الكامل المصنوع بالشعير والقمح الصلب ونحارب التبذير الذي يكلف الجزائر 

في المائة من الناتج الداخلي الخام، بمساهمة  12سنويا"، كما ذكر بأن القطاع الفالحي يمثل اليوم نسبة 
مليار دينار في  2500مليار دوالر(، مقابل  29.1) 2019دينار في سنة  مليار 3500تزيد عن 

292013.   
 الخاتمة:

لقد أظهرت األزمة الصحية لفيروس كورونا هشاشة النظام الصحي والغذائي الجزائري، كما أبرزت 
الجزائرية على مدى الترابط بين فجوة األمن الغذائي والتدهور االقتصادي، كاشفة مدى محدودية القدرات 

التصدي للتحديات االقتصادية، حيث وجدت الحكومة الجزائرية نفسها أمام مفاضلة عسيرة يفرضها الواقع 
االقتصادي للبالد اليوم، بين اإلبقاء على التدابير الصحية الصارمة الحتواء انتشار الفيروس والحفاظ 

ملك المساحة المالية الالزمة للحفاظ على على االقتصاد الوطني في مستويات متوسطة، خاصة وأنها ال ت
التدابير التحفيزية لفترات زمنية ممتدة، فتكون هذه األزمة الصحية قد قدمت لنا فرصة إلجراء تحوالت 
جذرية في نموذج األمن الغذائي المتبع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أهمها السيادة الغذائية، وعليه 

التوصيات لتحقيق هذا التحول من جهة ومواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا تقدم هذه الدراسة جملة من 
 وتأثيراته السلبية على كل من االقتصاد والمجتمع:

 معالجة السياسات التجارية والضريبية لتسهيل التدفقات التجارية ومراقبة أسعار األغذية. -
التنسيق المؤسسي مع جميع األطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص من أجل استمرار  ضمان -

 وظيفة سالسل القيمة الغذائية.
 حماية من فقدوا وظائفهم والفئات المعرضة للتأثر من ذوي الدخل اليومي. -
 دعم صغار المنتجين وتعزيز االبتكار. -
 حية أثناء الجائحة وبعدها.تشجيع األنماط الغذائية االستهالكية الص -
دعم العمل الجماعي الداخلي مع كافة الفواعل المحلية، وحتى التعاون الجماعي الدولي من أجل حماية  -

 األمن الغذائي ضد أزمات مماثلة.
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 التطور التكنولوجي وأثره على األمن اإلنساني

Technological development and its effect on Human security 

  ، أستاذ محاضر أد.عرشوش سفيان

أ.بدغيو آمالط. د .   

 جامعة لغرور عباس / خنشلة

 

 ملخص:

يعيي العاعيياايلعاثيية لكييةوجلة رةاةةثييهلو وثييهلعة، يييهلمعع يياوتهالع يي لةوثييةلعبييا  لع  ثيياجلعا  يي  هال  ييي  ل 

لة  يرلسبللع  ثاجلاإلن انل.

إ لأنيي للمييييولعاة يي لنن يي ليييانلا ولييةولعاو رةاييةبيللةييدكيرع لسيي بثهلال يي ل لي اييللايييال ييا لأعييا لسييعثرالع  يي ي لل

حثانلةيصبحلل،ةهلعاودكيرع لخل جلاللا وةهلت  ي ،ال إاغاءلعانةعئي لعقاصية جلنحةلعاو رةاةةثالالإذلعن لفيلبعضلعلل

 عن ا.لعوالأ ىل اا    هلعلىلعاون يرلفيلط قلحص لكوي ع لعاوليةولعاو رةاةبيللمةبربلآكاوهلعا  ئهل.

لالعلعنالعإلن انوعاو رةاةبيالكلمات املفتاحية : 
 Abstract: 

Today, the world is experiencing an amazing digital technological revolution that 

touches all areas and aspects of human life, in a purpose of facilitating human life paths. 

At the same time, technological development has negative effects that we may not give 

her attention during our daily practices and during our pursuit of life and our use of this 

technology. as sometimes these effects becomes danger that they threaten to cancel the 

intended benefits. which led humanity to think about ways to harvest the profit of 

technological development and the avoidance of negative effects. 

Keyword: Technological , security,  Human   
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 مقدمة.
 والسلوكياتتغيير في العادات  إلىالهائل والسريع في جميع مجاالت،  التكنولوجيتطور لا أدى

سبل استغالل  لإلنسانالتقنيات التكنولوجية التي ال حدود لها، بان كفلت  ساعدتالتقليدية للبشرية، فقد 
يؤثر فحسب  هذا التطور التكنولوجي ال أصبححيث  لخدمة احتياجاته وتلبية رغباته. الطبيعة وتسخيرها

 .أيضاامتد الى تصوراتنا الفكرية  وإنماعلى سلوكياتنا المادية 
، حيث ا كبيرا منذ بداية القرن العشرينوعالقته بالتطور التكنولوجي القى اهتمام اإلنساني األمن

أصبحت التكنولوجيا السمة األساسية في العالم كله، لما تتمتع به من سمات عديدة على مستوى حياة 
 ناألملقي بظالله على مفهوم ي أضحىالتطور التكنولوجي  أنوالدول وعلى جميع األصعدة. حتى  األفراد

 .يا التطور التكنولوجيامز  أمام إخفائهايمكن  آثاره السلبية ال أن إال، باإليجابفي جوانب عديدة  اإلنساني
 : الدراسة في سؤال جوهري كما يلي إشكاليةلذا فقد تم صياغة 

 ؟ ينتهكها من جهة أخرى من جهة و  اإلنساني األمنمدى يمكن للتطور التكنولوجي أن يعزز  أي إلى -
 ولإلجابة على اإلشكال المطروح سنقسم الموضوع إلى مبحثين كما يلي : 

 اإلنساني واألمنالمبحث األول: مفهوم التطور التكنولوجي 
وسالمته في مواجهة كل التهديدات التي تمس حياته  أمنهكل قدراته الفكرية ليحفظ  اإلنسانكرس 

، وقد وجد في جهد ممكن بأقلجسدية وتيسر عليه يبل استغالل الطبيعة ليعيش حياة كريمة  وسالمته
 .يا وسيلة لتحقيق غاياته المشروعةالتكنولوج
بعاده المختلفة والتطور التكنولوجي. لذلك أفي  اإلنساني األمنت عالقة وطيدة بين أجل ذلك نشأل

من خالل المطلبين  اإلنساني واألمنالتكنولوجي مفهوم كل من التطور  إلىسنتطرق في هذا المبحث 
 :  التاليين

 المطلب األول: مفهوم التطور التكنولوجي 
وجب علينا الوقوف أواًل أمام تعريف كـل مـن مصطلحي  التكنولوجيللتوصل إلى مفهوم التطور 

 التطور والتكنولوجيا.
 أوال: تعريف مصطلح التطور

مأخوذ من: )طور(، ويعني االنتقال من طور إلى طور، وضده  اللغةالتطور في  تعريف التطور لغة : -أ
اشتق المحدثون من كلمة طَّور فعلين هما َطور وتطور، َطور بمعنى حول من طور و . (1)السكون والجمود

إلى طور آخر، وتّطور بمعنى تحول من طور إلى طور آخر، ثم اشتقوا منهما مصدرين هما التطور 
 .   (2مما سبق يتبين أن مصطلح التطور يعني في اللغة، التحول أو االنتقال من حال إلى حالوالتطوير, 

يعني التطور:" التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو  تعريف التطور اصطالحا: -ب
 أفضل آخر طور إلىالتطور عموما هو ذلك التغير من طور ف. (3)العالقات أو النظم أو القيم السائدة فيه"

 . وأرقى
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 ثانيا: تعريف مصطلح التكنولوجيا 
( كلمة إغريقية قديمة، مشتقة من كلمتين: هما Technologiaتكنولوجيا ) تعريف التكنولوجيا لغة: -أ
(Techne( وتعني مهارة فنية، وكلمة )Logo وتعني دراسة، ولذلك فإن مصطلح تكنولوجيا يعني تنظيم )

  .(4)المهارة الفنية
إذا طبق اإلنسان المعرفة العلمية في ميادين الحياة وأنشطتها المختلفة  تعريف التكنولوجيا اصطالحا: -ب

التكنولوجيا ف .(5)ومن هنا يمكن تعريف التكنولوجيا: التطبيق العملي للمعرفة العلمية تكنولوجيا،أصبحت 
 .(6)إلى التطبيق العملی منهج علمي جديد قوامه أعداد األجهزة التي يمكن بها نقل العلم النظري 

هي و  hardwareمعنوي: مادي ويسمى باللغة اإلنجليزية عامة للتكنولوجيا جانبين مادي و  بصفة
وهي البرمجيات، ومن هنا يمكن القول إن األجهزة  softwareمعنوي المعدات واألجهزة واألدوات، و 

التكنولوجيا هي توظيف للفكر  .(7)واألدوات واآلالت هي من مكونات التكنولوجيا، وليست كل التكنولوجيا
على فهم قوانين الطبيعة واستغاللها لما يخدم مصلحته  اإلنسانووسائل تساعد  أدواتالنظري عبر ابتكار 

 ويلبي احتياجاته. 
  اإلنساني األمنالمطلب الثاني: مفهوم 

العالقات الدولية، خصوصا ما  مجاليعتبر مفهوم األمن اإلنساني كمفهوم جديد كان له مكانه في 
بدأ حينها  نالحظه علي الساحة الدولية اآلن من حاالت فوضي ونزاعات وصراعات تهدد أمن الفرد.

 . (8)يق فعلي وفعال لألمن والسلم العالميالسعي إلظهار الطريقة المثلي في الوصول إلي تحق
 : اإلنساني لألمنالتعريف اللغوي واالصطالحي  -أوال

َقُه. )اأَلِميُن(:  : اإلنساني لآلمنالتعريف اللغوي  -أ يقصد باألمن لغة : الحفظ: وآمََّن به: َوِثق ،وَصدَّ
 .(9) شيء َأو المحافظة عليه. جمعها ُأَمَناءُ الحافظ الحارس، واأَلِميُن المْأمون. واأَلِميُن من يتولى رقابة 

يطلق األمن على عدم الخوف، والحفظ والثقة، والتصديق وطلب اإلجارة والحماية، وعدم الخيانة، و 
 . (10)والطمأنينة والسلم

الكرامة اإلنسانية، ويشمل تهديدات  اإلنسانييمثل األمن  :اإلنساني لآلمنالتعريف االصطالحي  -ب
 األمن. يرتكز (11)الجوع، والمرض، وقهر اإلنسان، وهو عكس األمن التقليدي الذي يرتكز على امن الدولة

على التعاون وبناء الثقة، ونزع السالح، فهو شامل لجميع االحتياجات اإلنسانية المهددة للبقاء  اإلنساني
. كالتهديد العسكرية وغير العسكرية )مثل الحرب داخل الدولة، (12) لةعلى مستوى الفرد والجماعة والدو 

(، إذ يعد امن وبقاء األفراد جزءًا مكماًل لتحقيق ...وانتشار األسلحة الصغيرة، وانتهاكات حقوق اإلنسان
 .(13)األمن العالمي، كما انه يكمل وال يحل محل مفهوم األمن القومي

 عما يشابهه  اإلنساني األمنمميزات  -ثانيا
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في ظل التطور التكنولوجي، أحدث تحوال في مضامين عديدة من  اإلنساني لألمنالمفهوم الجديد 
مفهوم متأصل في النفس البشرية، فمن حق كل  اإلنساني األمنو  .(14)المفاهيم کالقوة والمصلحة، والسيادة

  .(15)كائن بشري التمتع بحقوق اإلنسان دون تمييز 
الذي غالبًا ما يأتي مترادفًا لألمن الوطني « األمن القومي:» موضوع  :واألمن القومياألمن الوطني  -أ

. وإن كنا نرى أن القومية صلة اجتماعيَّة عاطفّية تْنشأ من االشتراك في الوطن (16)الوطن( واألمن القطري 
 .(17)واللغة ووحدة التاريخ واألهداف

األساسية لألمن القومي، حيث يركز مفهوم األمن اإلنساني يعد األمن القومي اإلنساني أحد األبعاد 
على اإلنسان الفرد، وليس على الدولة كوحدة لتحليل. ذلك أن أي سياسة أمنية يجب أن تهدف أساسا إلى 

 .(18)تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة والمجتمع
اعتبارات األمن على المستويين " األمن ضمن Barry Buzan -"باري بوزانعرف : األمن الدولي -ب

قدرة الدول " العمل على التحرر من التهديد"، وعلى المستوى الدولي يعني ذلك:انه:" القومي والدولي
والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقبلي وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرها 

الدول على الحفاظ على هويتها المستقلة ووحدتها  قدرةعلى المستوى الوطني فانه يعني:" معادية"، أما
 . (19)الوظيفية"

ال يمكن للدولة أن تكون آمنة إال إذا كان المواطن أمنًا، فقد ينتهك امن اإلنسان دون  األمن الشامل: -ج
عدوان خارجي من خالل مهددات األمن الداخلية، كالقمع السياسي. فأبعاد األمن اإلنساني ومهدداته سبعة 

وهي: األمن االقتصادي ومهدده الفقر، األمن الغذائي ومهدده الجوع،  1994حددها تقرير التنمية البشرية 
األمن الصحي ومهدده المرض، األمن البيئي ومهدده التصحر والتلوث، األمن الشخصي ومهدده الجريمة 

 . (20)طائفيةوالعنف، األمن السياسي ومهدده القمع، األمن االجتماعي ومهدده النزاعات ال
 اإلنساني األمنالمبحث الثاني: تأثير التطور التكنولوجي على 

 إال،  جاحد إالحصر لها، ال ينكرها  للتطور التكنولوجي فوائد عديدة وفي ومجاالت ال أنالشك  
ضر يقد  وإخاللاالنحراف عن استخدام التكنولوجيا في غير ما سطر لها، قد يحدث اضطرابات  أن

، في ضرورة ضبط التفكير والتدبر مليا إلىاليوم  باإلنسانالبشري جميعا. مما دفع  واألمن باإلنسان
 لالستفادة من التكنولوجيا حتى ال يساء استعمالها.  وأسسووضع قواعد 

 والالإنساني اإلنساني: التقدم التكنولوجي األولالمطلب 
واالرتقاء بحياته، فهذه الفوائد البشرية تكون الهدف من التقدم التكنولوجي هو تحسين أحوال اإلنسان 

لها آثارها اإليجابية عندما يكون التقدم التكنولوجي وسيلة وليس غاية في حد ذاته، لكن ما يحدث في وقتنا 
الراهن من أن التقدم التكنولوجي قد أصبح غاية وليس مجرد وسيلة لإلسعاد الناس وتحسين أحوالهم، وأنه 

 .(21)عبة يتم توجيهها صوب اإلنسان لتقضي عليهقد تحول إلى آلة مر 
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يسال  أن، وال يكاد يبحث عن فوائدها قبل اإلنسانفعال التقدم التكنولوجي يثير حفيظة  أصبحفقد 
والتحذير من السعي والتسرع نحو كل  اإلنذارالذي دفع بالمفكرين دق جرس  األمر، الجانبية تأثيراتهاعن 

قد تكون خفية على  أخرى في جوانب  أخطارما هو تكنولوجي من غير تدبر وتفكير فيما قد تلحقه من 
 والالإنساني. اإلنساني. مما فتح الباب للحديث عن التقدم التكنولوجي العامة
 اإلنساني: التقدم التكنولوجي  األولالفرع 

ا من التقدم التكنولوجي الذي ال يحده فلمفكرون السياسيون المعاصرون موقكان البد أن يتخذ ا
، ى التقدم التكنولوجي في حد ذاتهحدود، وهذا الموقف هو موقف االعتراض والرفض وليس اعتراضا عل

  .(22) وإنها اعتراض على الفهم الخاطئ للتقدم التكنولوجي
كل هذا كان ليكون مفيدا، لو رافقه تقدم المثل  وصل له من تقدم تكنولوجي، لقد وصل العلم إلى ما

على أسس صحيحة، أو نمت مع هذا التقدم صفات اإلنسان  اإلنسانية نفسها، وتدعيم اإلخاء البشري 
الروحية واألدبية والخلقية. إن على جميع األمم أن تتعاون وتتوحد شاءت أم أبت، ألن ذلك سيكون في 

معتقداتها أم بعلمها وقوتها وتقدمها التكنولوجي لن يكون في صالحها، وإن انفراد أي أمة سواء ب
  .(23)صالحها

 التقدم التكنولوجي الالإنسانيالفرع الثاني : 
من أبرز المفكرين الذين اعترضوا على التقدم التكنولوجي الالإنساني نجد: جون ديوي، وماکس 

، وبرتراند راسل، وهاربرت ((Theodor Adorno، و تيودور أودورنو (Max Horhheimerهورکهايمر )
، وإدغار موران، وآالن تورين، ، وحنة أرندت، وجاك أيلول((Erich Frommمارکيوز، وإريك فروم 

فقد اتفق هؤالء المفكرون على أن  ، ...وغيرهم.(NoamChomsky)وميشيل فوكو، ونعوم تشومسكي 
التكنولوجي الالمحدود، واتفقوا كذلك على أن  اآلثار السلبية التي يعاني منها اإلنسان من جراء التقدم

السبب في ذلك يرجع إلى الفهم الخاطئ للتكنولوجيا على إنها الوسيلة الوحيدة التي تؤدي إلى إسعاد 
  .(24)اإلنسان وتحسين أحواله، وتم تجاهل كل القيم اإلنسانية األخرى 

معدالت الفقر والبطالة، وتزايد أشكال  أهم هذه اآلثار السلبية للتقدم التكنولوجي الالإنساني تزايد
الحرمان والمعاناة والظلم، باإلضافة إلى كثرة األمراض وتزايد معدالت المصابين بها، إلى جانب أنه أدى 
إلى كارثة أخرى تهدد بفناء البشرية، وهذه الكارثة هي التطور الهائل في األسلحة النووية والذرية التي 

ئق معدودة، هذا في الوقت الذي من المفترض أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد تهدد بفناء البشرية في دقا
 . (25)جاء ليقضي على كل هذه الكوارث اإلنسانية

 اإلنساني األمنتكنولوجيا على  مظاهر التطور المطلب الثاني:
 األمنعديدة لزعزعة  وأساليبجديدة  أنماطنتيجة للتطور التكنولوجي وتعدد مصادر التهديد وظهور 

وجي على ما سنتطرق التطور التكنول تأثيرسواء من حيث  .(26)في مختلف جوانب الحياة البشرية اإلنساني
 اليه فيما يلي:
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 الشخصي  اإلنساني األمنعلى التكنولوجي  : أثر التطوراألولالفرع 
، له صور عديدة نذكر منها على سبيل لألشخاص اإلنساني األمنالتطور التكنولوجي على  تأثير

 :التالية اآلثارالذكر ال الحصر 
 الشخصي اإلنساني األمنعلى التكنولوجي  أثر التطور -أوال

ال إإن تدفق المعلومات وانسيابها عن طريق وسائل االتصال الحديثة له العديد من اآلثار االيجابية، 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية، حيث تمتدد نه وفي المقابل له تأثر سلبي على مختلف أ

 . (27)لتشمل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومن أهمها الحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة
 : األشخاصالتطور التكنولوجي على خصوصية  تأثير -ثانيا

، وبدون وجه حق، ينتهك بصورة جديةكل شخص الخصوصية بأنها: " أوتعرف الحياة الخاصة 
علم الغير، وان ال تكون صورته عرضة لألنظار  إلىوأحواله  أمورهالتصل  أنحق شخص أخر في 

 . (28)الجمهور"
واالتصال، قد رافقه  اإلعالماتساع الحياة العصرية باتساع مجاالت استخدم تكنولوجيات  وأمام

 لإلخاللمعرضون  األشخاص أضحىفي مجال حماية سرية اتصاالته الشخصية. حتى  تضييق
 األجهزة، وذلك باستخدام العامة أوبخصوصيتهم من استراق للسمع والبصر، سواء من طرف السلطة 

الذي  األمرالجناة  نالكشف ع، ناهيك عن صعوبة مقاومتها أوالحديثة التي عادة ما يصعب اكتشافها 
 . (29)ساعد على انتشار ظاهرة التجسس على الحياة الخاصة

حق صاحب العمل في مراقبة عماله أثناء قيامهم بالعمل، حيث ال يجوز لصاحب العمل  أنكما 
إال إذا كان ذلك  ،أن يتدخل في الحياة الخاصة للعامل وذلك من خالل األجهزة الحديثة في االتصاالت

 . (30)في حدود ضيقة وفي حاالت الضرورة الملحة وألغراض تتعلق بالعمل فقط
  : لألشخاصالثقافي  األمنالتكنولوجي على التطور  تأثير -ثالثا

 أصبحت أين، (31)ة حيث تحول العالم إلى قرية صغيرةمارتبط مفهوم األمن الثقافي بثقافة العول
في حالة  األشخاصجيا والتواصل االجتماعي، مما يجعل لو تتالقى فيها ثقافات مختلفة عبر وسائل التكنو 

 ها.اتدبمبادئها ومعتق اآلخرين بإقناعمن الصراع الثقافي تبادر فيها كل ثقافة 
بحرية الفكر، واللغة ونمط الحياة والدين والعادات، ويتصل بقدرة المجتمع األمن الثقافي الذي يرتبط:"

بطة بها، وبهذا المعنى على االحتفاظ بمقوماته الرئيسية في ظل العولمة المتغيرة والتهديدات الفعلية المرت
يسعى األمن الثقافي إلى حماية ومنع تهديد الثقافة التقليدية واتخاذ وضمان مجموعة من اإلجراءات تهدف 
إلى تهيئة المناخ المالئم لتطوير الثقافة حيث البد أن تتمتع ثقافة الدول بالقابلية لحماية ذاتها والتوائم مع 

  .(32)خصائصها الرئيسية كما هي"التغيرات الدولية في ظل االحتفاظ ب
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 الدولي ينساناإل  القانون  التكنولوجي على أثر التطور :الفرع الثاني
فرض االستخدام السلبي للتقدم التكنولوجي تحديات في سبيل معالجة القانون الدولي، وأصبح هناك 

 .(33الدولي على التكيف معهاتأثير متبادل بين التقدم التكنولوجي وما يفرزه من تحديات وقدرة القانون 
مفهوم السلطة القانونية ومفهوم التأثير هي:"وترتب على هذا التحول ضرورة إعادة النظر في ثالثة مفاهيم 

والنفوذ ومفهوم الشرعية، وثانيا: كما هي المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية في تفاعل الوحدات 
واالختصاص الدولي أمرا ليس من اليسير البت فيه. وثالثا: الدولية إلى درجة أصبح االختصاص المحلي 

تجاوز الحدود القضائية ويشتمل على المزج ما بين الجرائم والفضاء اإللكتروني بكل أنواعها كتخريب 
الممتلكات والسرقة، وكانت اإلباحية المخلة باألخالق وممارسة العنف سواء من خالل العنف اللفظي أو 

  .(34)كتروني في ممارسة العنف المادي"توظيف الفضاء اإلل
  اإلنساني واألمنالسلم  التكنولوجي على أثر التطور -أوال

ي بمفهومه ندولي، ولتتسع لتشمل األمن اإلنسا"ظهرت تحديات جديدة وغير تقليدية للمجتمع ال
، حماية حقوق اإلنسان ومكافحة التلوث واإلرهاب الدولي وقضايا االحتباس الحراري وغيرها، الشامل

وعدم وتميزت تلك القضايا يبعدها الدولي وتعديها للحدود الوطنية، وطرأ تغير على مفهوم سيادة الدول 
مثل روح القانون والحق المشروع في استخدام القوة، وكانت تلك المبادئ ت التدخل في شئونها الداخلية،

 .(35)الدولي التقليدي ومحور قواعده الدولية"
الثورة التكنولوجية تغيرات في الشؤون  أحدثت :النزاعات المسلحة التكنولوجي على أثر التطور -أ

العسكرية والمدنية، وهذا يمثل خطرا  األهدافالعسكرية ، وعملت على تعقد الجهود لمسألة التفريق ما بين 
 (36)على االلتزام بقانون النزاعات المسلحة"

التقدم العلمي والتكنولوجي قدم خدمة غير مقصودة  :اإلنساني لألمن اإلرهابالتكنولوجيا و تهديدات  -ب
وتطويعها من أجل لإلرهاب الدولي نظرا لالستخدام الضار من قبل المنظمات اإلرهابية للوسائل العلمية 

وما أضافته من تعقيد على طبيعة الفعل إلى حدوث التداخل ما بين اإلرهاب والجريمة، ، (37)تنفيذ عملياتها
وكان الشبكات تكنولوجيا االتصال والمعلومات دورها في عملية تحول اإلرهاب إلى تهديد عالمي الطابع 

درس الخبير في قضايا  .(38)خطط والتمويلوأصبح جريمة عابرة للحدود القومية من حيث النشاط وال
اإلرهاب الرقمي "جيف باردين"أنشطة مجموعات جهادية على مختلف مواقع ومنتديات التواصل 

عنصر  3400االجتماعي طيلة السنوات الثمان الماضية، وخلص إلى أن داعش يجند شهريا أكثر من 
سب باردين هم مقاتلون قادرون على القيام عبر حمالت الكترونية غاية في التنسيق. هؤالء المجندون ح

  (.39)بأي أنشطة مسلحة دون أن تتمكن دول غربية من تتبع تحركاتهم
 :لألشخاصاالقتصادي  األمنالتطور التكنولوجي على  تأثير -ثانيا

إن كثيرًا من دارسي األمن القومي يحصرون تفكيرهم في الحديث عن المفهوم العسكري لألمن، 
ذلك الن األمن العسكري  فتقر إلى الموضوعية في التفسيرتقليدي بحت، ويعكس أفاقًا ضيقًا، ويوهذا فهم 



  التطور التكنولوجي وأثره على األمن اإلنساني

141 
 

 ألمانيا -الديمقراطي العربيالمركز 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

نفسه ليس إال احد أبعاد األمن القومي... فاألمن هو التنمية بكافة أبعادها، وبدون التنمية ال يمكن أن 
 . (40)يوجد امن بهذا المفهوم أو بغيره

يعتمد األمن الوطني في الدول المعاصرة على ما تتمتع به من مكانة اقتصادية، لهذا فإن كل 
إضرار باالقتصاد الوطني يؤدي بالضرورة إلى نتائج سلبية على مختلف جوانب الحياة في الدولة، بل 

 .(41)على كيان الدولة وأمنها، سواء كان ذلك في زمن الحرب أو في زمن السلم 
ل العالمي والتأثير االستخدام المتزايد للذكاء االصطناعي إلى تعطيل سوق العم نأ إلى إضافة

في صراع مستمر مع اآللة وأيضا مع الذكاء  اإلنسانوال شك أن الحق في العمل.  ىبشكل كبير عل
اإللكتروني، أو الذكاء الصناعي، وهذا تحذير لإلنسان أن ينتبه من مخاطر المنافسة التي بين اإلنسان 

  .(42)والتكنولوجيا، حتى ال يذهب ضحية للتطور الهائل في التكنولوجيا
 الصحي والبيئي األمنالتطور التكنولوجي على  تأثير -ثالثا

في مجال العالج الطبي عموما ومجال الجراحة  يالتقدم االتكنولوج أنالشك  :الصحي األمن -أ
المعدية نتيجة مما  واألمراض األوبئةكثيرة من موت مؤكد، السيما مع انتشار  أرواحاخصوصا، قد انقض 

 .اإلنسانالسيئ على صحة  وتأثيرها، وسوء استغاللهم للطبيعة الناس أيديكسبت 
 األدويةاستخدام تكنولوجيا صناعة  أيضاالتقدم التكنولوجي في المجال الصحي، قد رافقه  أن إال

فقد حياة العديد  إلىدت أالطبية التي  األخطاء، ناهيك عن ن غايتها الربح دون تحقيق الشفاءالتي قد يكو 
المهنية  األمراضكما  .بشكل طبيعي بأعضائهممن حقهم في االستفادة  األفراد أنقصت أو األشخاصمن 

عصبية  أمراض إلى تؤدىة تطور العمل التكنولوجي ، عادة ما بالناتجة عن ضغط العمل وضرورات مواك
 .تقدما األكثراالنتحار سيما في الدول  إلىقد تؤدي 

من اآلثار السلبية الناتجة عن استخدام الشباب لإلنترنت. فهي تساهم في العزلة الفردية  أنكما 
والمجتمع، مما يسهم في انهيار البناء االجتماعي والالمباالة المتزايدة للشؤون المحلية  ألفراد األسرة

الى شعور الفرد بالتوتر واالنزعاج عند التوقف عن االستخدام  إضافةللمجتمع. وتعميق إحساسهم بالوحدة، 
 . (43)أو االبتعاد عنه حتى لو فترة قصيرة ، وبالتالي تحويل استخدام اإلنترنت إلى السلوك القسري 

 للدول، وقد العامة السياسات في هاما موقعا تحتل البيئة تلوث مكافحة أصبحت األمن البيئي: -ب
 " سنةBrundtlandلجنة " نشر تقرير منذ السياسية األدبيات في محسوسا انتشارا البيئية الدراسات شهدت

الدولي  األمن على البيئي التدهور بخطورة اإلحساس لبروز المشترك كمؤشر "مستقبلنا : بعنوان 1987
 . (44)االيكولوجي األمن حول دراسات عدة تلته والبشر".كما المجتمعي

، صاحبه تغيير في العادات السلوكية، غير انه لم يالصناعي كان سريعا وميسوراولوجي فالتقدم التكن
المصانع قرب التجمعات  وإقامة، الصناعي األمنوسائل  وإهمالتصميم مصانع غير صحية  أصبححيث 

 . (45)السكانية مما زاد من تلوث البيئة 
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التكنولوجيات المكتشفة وخاصة مع لتالزم التطور في اإلنتاجية الزراعية مع استمرار تطبيق 
ن توظيف أي اكتشافات جديدة يحتاج إلى دستور بأوترسيخ القناعة  .لوجيا الحيوية والهندسة الوراثيةالتكنو 

الحياة على األرض  وأعمارال يمنع التقدم العلمي والتكنولوجی ولكن پرشده لصالح اإلنسان  ،أخالفي
 . (46)وترقبتها دون ضرر وال ضرار"

 الخاتمة :
من وسائل تضمن سبل ساهم التطور التكنولوجي في حفظ وازدهار الحياة البشرية ، بما يوفره 

 أن، وهو ما يجعل من ايجابيات التطور التكنولوجي عديدة في مختلف مجاالت الحياة. إال الحياة الرغدة
إساءة واضحا مساوئ  أصبحا يطرح العديد من التساؤالت، ال سيما بعدم أصبحاتساع استخدام التكنولوجيا 

 أوفي حياته  اإلنسانبشكل يهدد  اإلنساني األمنتؤثر على  أصبحت، حيث استخدام التكنولوجيا
 . جتماعي والسياسي والبيئي والصحيخصوصياته وأمنه الثقافي واالقتصادي واال

قاطبة بالضرر  اإلنسانيةسيرجع على  اإلنساني األمنآلجل ذلك فان التطور التكنولوجي وأثره على 
وتزدهر مع رقي وتطور التكنولوجيا. لكن البعض ممن يستغل  ترتقي أخالقيةفيما لو لم تراعى ضوابط 

ليلبي غايات غير مشروعة لديه ، مما يحتم  األخالقيالتطور التكنولوجي باإلساءة للغير، ليغيب ضميره 
ية صارمة لضبط مبادئ وقواعد االستفادة تتدخل الدول والمجتمع الدولي، لتكفل ضمانات قانونية وجزائ أن

ومكافحة التطور التكنولوجي الالانساني بشتى سبل الوقاية والمكافحة.  اإلنسانيمن التطور التكنولوجي 
 الشامل المنشود. اإلنساني األمنحتى يتحقق 

                                                           

  الهوامش :
 .430، ص1979، 1، ط3، ج للغة، ت:عبد السالم محمد هارون: دار الفكر: مقاييس اابن فارس(1)
 .508ه، ص  10311،،الطبعة 4ابن منظور، لسان العرب، دار األميرية ببوالق لمنشر،الجزء (2)
 .570، صدار الدعوة، ت:مجمع اللغة العربية الوسيط، مالمعج مصطفى وآخرون: إبراهيم(3)
قندلجي عمر  / 21، ص 2014مدخل إلى تكنولوجيا التعليم، دار كنوز المعرفة، عمان، : غالب عبد المعطي الفريجات(4)

 331ص ،2003والنشر،عمان، دار المسيرة للطباعة ، لتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت : المعجم الموسوعيإبراهيم
 20، ص 2014تعليم، دار كنوز المعرفة ، عمان، مدخل إلى تكنولوجيا ال: غالب عبد المعطي الفريجات(5)
 49، ص2019دار أمجد ،عمان، : اإلرهاب اإللكتروني القانوني، رفد عيادة الهاشمي(6)
 20، صمرجع سابق: غالب عبد المعطي الفريجات(7)
 12، 2020، دار الخليج، عمان ،في ظل العولمة اإلنساني ألمنا العمارات:فارس محمد (8)
مجمع اللغة العربية )اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث(: المعجم الوسط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق العربية ( 9)

رابعة بنت ناصر السياري:  /28م، ص2004،مادة )أمن(، 
 .27، ص 

 .20ص ،مرجع سابق رابعة بنت ناصر السياري: (10)



  التطور التكنولوجي وأثره على األمن اإلنساني

143 
 

 ألمانيا -الديمقراطي العربيالمركز 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

                                                                                                                                                                                     
ة مقارنة في التشريعات العربية والقانونين الفرنسي دراس–الجرائم الواقعة على امن الدولة  محمود سليمان موسى(11)

 .12ص م،2009المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية، داروااليطالي،
جويدة حمزاوي: التصور األمني األوروبي نحو بيئة أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط، مذكرة ماجستير، كلية (12)

 .21م ، ص 2011-2010الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي، جامعة نايف العربية للعلوم -خديجة عرفة محمد أمين:األمن اإلنساني ( 13)

 .33م، ص2009، 1طاألمنية، 
 12، 2020، المن االنساني في ظل العولمة، دار الخليج، عماناعمارات:فارس محمد ال(14)
اإلنسان )الكتاب محكم علميًا( )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية( ، دار مبادئ حقوق نجم عبود مهدي السامرائي : (15)

 10، ص 2017الكتاب العلمية ، بيروت ،
دراسات في التحديات الجيوبوليتكية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  –صباح محمود محمد: األمن اإلسالمي  (16)

 .57محمد كامل عبيد: المرجع السابق، ص /07م، ص 1994والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 
عرشوش سفيان: الجرائو الماسة بامن الدولة الداخلي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السايسية، قسم الحقوق،  (17)

 .22، ص2016-2015جامعة محمد خيضر ، بسكرة، 
، الكتاب االول ، مكتبة األنجلو  بديد الهويةاألمن القومي العربي في عصر العولمة: اختراق الثقافة و تعلي ليلة : (18)

 92، ص 2012المصرية، القاهرة ، 
عبد النور بن عنتر: البعد المتوسطي لألمن الجزائري: الجزائر وأوروبا والحلف األطلسي، المكتبة العصرية ، الجزائر،  (19)

 .1م ، ص2005
م ،ص 2011نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  ذياب موسى البداينة: األمن الوطني في عصر العولمة، جامعة (20)

 .28و 27
،  2018فلسفة االعتراض دراسة في الفكر السياسي الغربي ، روابط للنشر وتقنية المعلومات، القاهرة ، هبة البدوي : (21)

 .108ص 
،  2018معلومات، القاهرة ، فلسفة االعتراض دراسة في الفكر السياسي الغربي ، روابط للنشر وتقنية الهبة البدوي : (22)

 .108ص 
المؤسسة العربية : حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين: رؤية إسالمية للحوار ، الناشرعليان عبد هللا علي : (23)

 159، ص 2004للدراسات والنشر، بيروت ، 
،  2018وتقنية المعلومات، القاهرة ، فلسفة االعتراض دراسة في الفكر السياسي الغربي ، روابط للنشر هبة البدوي : (24)

 .109-108ص 
 .110،  ص مرجع نفسههبة البدوي : (25)
 .19، ص2019دراسة نظرية تحليلية ، دار الخليج ،عمان ،  -العمل األمني الناجح عبدهللا جعفر كوفلي : (26)
القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كمية آدم عبد البديع آدم حسن، الحق في الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفميا لو (27)

 .173،ص  0333الحقوق، جامعة القاىرة، 
الحق في الخصوصية ،  دار النهضة العربية ن القاهرة،  –حسام الدين كامل االهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة (28)

 .49، ص1978



  التطور التكنولوجي وأثره على األمن اإلنساني

144 
 

 ألمانيا -الديمقراطي العربيالمركز 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

                                                                                                                                                                                     
لمفكر ، دار االشخصية بين التجريم والمشروعية التنصت والتلصص على سرية االتصاالت: محمود أحمد طه  (29)

 .09، ص2018والقانون، المنصورة ،
،  2014، الرياض، أحكام عقد العمل عن بعد، مكتبة القانون واالقتصاد: خالد السيد محمد عبد المجيد موسى(30)

 641-640ص
لنشر والتوزيع، القاهرة، ، العربي لالدوليالصينية األمريكية. وأثر التحول في النظام العالقات : سالى نبيل شعراوى (31)

 112، ص2018
 112، صنفس المرجع: سالى نبيل شعراوى (32)
، القاهرة، انون الدولي، دار النهضة العربيةالمتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والق التأثير: مصطفى سالمة حسين(33)

 .79، ص1990
الفضاء  ألبحاثالعربي المركز ، اإلنسانيفي ضوء القانون الدولي  االلكترونيأسلحة الفضاء : عادل عبد الصادق(34)

 82، ص2018االلكتروني، القاهرة، 
 80، صمرجع نفسه، اإلنسانيفي ضوء القانون الدولي  أسلحة الفضاء االلكتروني: عادل عبد الصادق(35)
 .78، صنفس المرجع: عادل عبد الصادق(36)
، ، عماناألكاديميمركز الكتاب  ،اإلرهابالتعاون القانوني والقضائي الدولي في مالحقة مرتكبي جرائم : نسيب نجيب (37)

 . 29، ص2016
، مركز الدراسات الدولية نمط جديد وتحديات مختلفةااللكتروني القوة في العالقات  اإلرهاب: عادل عبد الصادق(38)

  88 ، ص2009، القاهرة، اإلستراتيجيةالسياسية 
 .41، صنفس المرجع: رفد عيادة الهاشمي(39)
  33م، ص1985احمد عصام الديم مليجي: )جرائم العنف اإلرهابي(، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، يوليو  (40)
 .324، ص مرجع سابق:محمود سليمان موسى (41)
 .125، ص 2015: مفاهيم عصرية، دار البستاني، القاهرة، محمود قاسم (42)
، 2019، ى اتجاهات الشباب في عصر العولمة، دار ببلومانيا، القاهرةأثر شبكات االنترنت عل: نرمين السطالي(43)

 96ص
 .45، ص مرجع سابق: جويدة حمزاوي (44)
 109، ص2008، األردنعلم النفس البيئي: مفاهيم وحقائق ونظريات وتطبيقات، دار الزهران ، : نبيهة السامرائي(45)
، حديثة في مصر، المكتبة االكادمية، القاهرةأخالقيات التعامل مع تكنولوجيا الزراعة ال: العزيز مرسيحمدي عبد (46)

 .09، ص 2007



 األمن الدوليمبدأ السيادة القومية وأنسنة  

145 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 األمن الدولي مبدأ السيادة القومية وأنسنة

The Principle of National Sovereignty and the Humanization 

Of International Security 

 املين ولد سيد عمر الشيخ دسي د.

 نواكشوط العصرية ـ كلية الحقوق ـ موريتانياأستاذ متعاون مع جامعة 

D.SID ELEMIN OULD SID AMAR CHEIKH 

Associate professor at ehe Modern University of Nouakchott - Faculty of law – Mauritania. 

 
 ملخص:

اإلنسةان  يةي دهةد   إن موضوع السيادة القومية وأنسنة األمن الدولي، من املوضوعات القديمةة املجدةددةف ألةاألمن 

 .الدولي، يشكل إحدى الجحديات املطروحة على املججمع الدولي املهاصر

ويهد انهيار نظام الثنائية القطبية الذي امجاز بالحفاظ على توازن املصالح بين القطبين، واستبداله بنظام دولي 

هي "القشة التي قصمت ظهر البهير"، ألهذا  جديد يقود  املهسكر الغرب  بزعامة الواليات املجحدة األمريكية وحلفائها،

النظام رألع عدة شهارات من ضمنها تفهيل دور عاملية حقوق اإلنسان، إال أن املمارسة الدولية، أثبتت بأنه نظام دولي 

 .قائم على مصالح األمن القوم  للدول الكبرى، وال يهجم بمصالح األمن الدولي يي دهد  اإلنسان 

بةةةدأ السةةةيادة القوميةةةة، األمةةةن الةةةدولي، حةةةا الجةةةدلل اإلنسةةةان ، الشةةةرعية الدوليةةةة، املججمةةةع م: الكلمـــامل املحتا يـــة

 الدولي.

 
 Abstract: 

 National sovereignty and the humanization of international security is one of the old and 

renewed issues. Human security, in its international dimension, is one of the challenges 

facing the contemporary international community. 

The collapse of the bipolar system, which was characterized by the preservation of the 

balance of interests between the two poles, and its replacement by a new international 

system led by the Western camp led by the United States of America and its allies, is "the 

straw that broke the camel's back" which has raised several slogans, including that of 

activating the role of the universality of human rights. However, international practice has 

proven that this is an international system based on the national security interests of large 

countries and does not care about international security interests in its human dimension. 

Keywords: The principle of national sovereignty, international security, the right to 

humanitarian intervention, international legitimacy, the international community. 
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 مقدمة
الدولة مؤسسة إنسانية قديمة، يرجع عهدها إلى المجتمعات الزراعية األولى التي نشأت في بالد ما 

 .1بين النهرين قبل حوالي ستة آالف عام
"، أو المدينة الشكل Poles-المدينة" من أهم إنجازات اإلغريق حيث كان "البوليسإن "الدولة 

 .2السياسي الذي طوره اإلغريق في القرن السادس قبل الميالد
ويمكن تفسير المنتظم الدولي المعاصر على ضوء مالحظة "أرسطو" الشهيرة، والتي مؤداها أن 

 اإلنسان حيوان سياسي بطبعه.
لهم حاجات ورغبات ال يستطيعون إشباعها منفردين؛ ولذا فهم  ،احل تطورهمفالناس في شتى مر 

إلى التجمع في مجتمعات تتباين في طبيعتها طبقا لتباين الظروف، وهي تثير جملة المشاكل  يلجئون 
التنظيمية المتعلقة بكيانها الذاتي وعالقاتها بغيرها من المجموعات األخرى، ويعادلها في ذلك العالقات 

 .3ولية المعاصرةالد
ومع أن الدولة وبالشكل الذي يعرفه علم السياسية المعاصرة، هي في الغالب منتج سوسيو 
اقتصادي سياسي أوروبي بالمقام األول؛ ولهذا فإن الدولة المعاصرة طبعت تاريخ الجماعات اإلنسانية 

 العالم كله.ليشمل -الوطنية -المختلفة، وخاصة منذ توسع النظام األوروبي للدولة 
بيد أن  فالدولة المعاصرة بهذا المعنى، عبرت عن مركزية النشاط اإلنساني وحدوده، وعرفت آفاقه.

 .4حتمية التطور كانت دائما تمس الدولة كظاهرة، والدولة كدينامية، والدولة كنشاط كلي
 أهمية البحث:

ع ذا األهمية بمكان، ألنه يتصل الدولي، من المواضياألمن إن موضوع مبدأ السيادة القومية وأنسنة 
بجوهر العالقات الدولية، والقانون الدولي الذي كرس وأقر مبدأ السيادة القومية للدولة القومية، والتي تعتبر 
أهم وحدة من وحدات أشخاص القانون الدولي، فالدولة القومية ذات السيادة، يعطيها القانون الدولي هذا 

 دولية، وأي مساس به يمكن أن يهدد السلم واألمن الدولي.الحق في تعاطيها مع األسرة ال

                                                           
ـ فرانسيس فوكو ياما: بناء الدول النظام العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن الحادي والعشرين، ترجمة مجاب اإلمام،  1

 .41، ص: 2007العبيكان للنشر، المملكة العربية السعوديةـ الرياض، الطبعة األولى، 
، ص: 1985لبنان، الطبعة األولى، -ربي، بيروتـ ناصيف يوسف حتى: النظرية في العالقات الدولية، دار الكتاب الع 2

73.  
ـ جوزيف فرانكل: العالقات الدولية، ترجمة، غازي عبد الرحمن القصيبي، مطبوعات تهامة، الطبعة الثانية، جدة ـ المملكة  3

 . 15، ص: 1984العربية السعودية، 
الدولة، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، ـ عمراني محمد المرغني الجراري: العولمة وأثرها على سيادة  4

 .11، ص: 2008ليبيا، الطبعة األولى، -بنغازي 
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بيد أن انهيار االتحاد السوفيتي، قد أظل بظالل من عدم اليقين على مسار العالقات الدولية 
والقانون الدولي، األمر الذي جعل موضوع حقوق اإلنسان بشكل عام، وحق التدخل اإلنساني بشكل 

 لدولي الجديد في حقبة ما بعد الحرب البادرة.أخص، يدخالن ضمن إشكاالت النظام ا
 

 إشكالية البحث:
إن اإلشكالية التي تعالجها هذه الورقة، تتمثل في كون أنسنة األمن الدولي كمتغير في العالقات 
الدولية، وضعته الدول الكبرى، وتبنته كذريعة الختراق مبادئ عتيدة في القانون الدولي، والعالقات الدولية 

 السيادة القومية وغيره من المبادئ األخرى المعززة له.كمبدأ 
فهل يمكننا القول بأن الممارسة الدولية تثبت بأن الدعوى ألنسنة األمن الدولي ما هي إال اختراق 

 لمبدأ السيادة القومية؟
 وهل المجتمع الدولي قادر فعال إلقامة أمن دولي شامل؟ أم هو رهين مصالح الدول الكبرى؟

 فرضيات البحث: 
وتطرح هذه الورقة فرضية أساسية، وهي أن موضوع أنسنة األمن الدولي الهدف منه هو هيمنة 

 مصالح القوى العظمى وباسم الشرعية الدولية على مصالح الدول الصغرى والهامشية.
 المنهجية المتبعة: 

 لقد اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع منهجين أساسيين هما:
صفي والمنهج التحليلي، وال شك بأن المقال موضوع الدراسة، يعتمد على وصف دقيق للظواهر المنهج الو  

 المدروسة؛ وناهيك بأن تحليل تلك الظواهر، والمعطيات العلمية، هي أساس وجوهر هذا العمل العلمي.  
 لمحورين التاليين:ولمعالجة اإلشكالية التي تطرحها هذه الورقة العلمية، حاولنا اإلجابة عليها من خالل ا
األمن الدولي أنسنة مبدأ السيادة القومية وأنسنة األمن الدولي: المفهوم والداللة )محور أول(، انعكاسات 

 على مبدأ السيادة القومية )محور ثان(. 
 المحور األول: مبدأ السيادة القومية وأنسنة األمن الدولي: المفهوم والداللة. 

قل العالقات الدولية، والقانون الدولي، يهتم بالداللة والمفهوم إن الكثير من الدارسين في ح
المصطلحي؛ ألن المصطلح إذا ما تم ضبطه، والتحكم في مبانيه ومعانيه، سنكون ال محالة أمام الكثر 
التفسيرات والتأويالت البعيدة عن مالمسة الحقيقة، ولذا ال بد ألهل االختصاص، من أن يضعوا ضوابط 

إلشكال العويص، واعتقد بأننا اليوم بحاجة ماسة إلى تجلية المصطلح وتبريته حتى ينجلي لتالفي هذا ا
الغبار وتتضح المعالم، وهذا ما فرض عليها تخصيص هذا المحور لهذه النقطة، فأزمة السيادة وأنسنة 

 األمن الدولي هي أزمة مصطلحات بالدرجة األولى.
 وستناول هذه النقطة من خالل:

 دة القومية )أوال(، مفهوم األمن الدولي )ثانيا(.مفهوم السيا
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 أوال: مفهوم السيادة القومية: 
لقد شغلت مفردة السيادة، حيزا واسعا من مساحات البحث والنقاش والجدل في أوساط النخب 

ي القانونية والسياسية والفكرية والثقافية في شتى بقاع العالم، ارتباطا بالمتغيرات والتحوالت الكبرى الت
 اشتاحت البشرية خالل العقديين الماضيين. 

 وقد حاول كثير من الفقهاء وضع تعريف أو مفهوم محدد لفكرة السيادة قديما وحديثا.
 .5( ومعناها األعلىSuperanus(، مشتقة من اللفظ الالتيني، )sovereightyإن كلمة السيادة، )

 .6فهو سيدهمأما في اللغة العربية فساد قومه يسودهم سيادة وسؤددا 
(، مشتقة Souverainetéوناهيك، أن كلمة "السيادة"، اصطالح قانوني، مترجم من كلمة فرنسية )

لذا يطلق البعض على السيادة -ذكرنا آنفا -(، ومعناه )األعلى(، كما superanusمن األصل الالتيني، )
  .7)السلطة العليا(

فكرة اإلمبراطورية الرومانية  ول األوروبية، علىردة فعل من الدإن النظرية الحديثة للسيادة جاءت ك
م، والتي تقول: بعلو اإلمبراطور على جميع الحكومات والممالك والجمهوريات في 962المقدسة في عام 
ردة الفعل هذه موجهة أيضا ضد عقيدة أن البابا هو قوة فوق كل الحكام  ، كما أنالدول المسيحية

 . 178ـ16برزت فكرة مغايرة للسيادة في القرنيين وفي التاريخ الحديث  المسيحيين.
وقد تم تبنى السيادة سياسيا وأيديولوجيا حول المفهوم المتخيل الخاص بإرادة التمثيل؛ وباعتبارها 
أوروبية المصدر فإن فكرة السيادة، تنهض على فكرة أن األمة التي تجسد الدولة هي وحدها صاحبة 

 .9إرادتها ومصيرها
ويرى "محمد طلعت الغنيمي": "أن السيادة هي المصطلح الدولي الذي يدل على األهلية القانونية 
للدولة، ومن ثم فإن السيادة ليست حقا، وإنما هي صفة تتميز بها الدولة عن غيرها من أشخاص القانون 

 الدولي". 

                                                           
، رسالة الماجستير، جامعة 1991ـ سليماني سهام: تأثير حق التدخل االنساني على السيادة الوطنية دراسة حالة العراق  5

 .11، ص: 2005ـ 2004ة، السنة الجامعي-كلية العلوم السياسية واإلعالم-الجزائر
ـ الجوهري: الصحاح تاج اللغة العربية وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الجزء الثاني، دار العلم  6

 .490، ص: 1987لبنان، الطبعة الرابعة، -للماليين، بيروت
رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة  ـ حسن رزق سلمان عبدو: النظام العالمي ومستقبل سيادة الدولة في الشرق األوسط، 7

 .45، ص: 2010ـ 2009السنة الجامعية، -ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
8Elizabeth Oji & M. Ozioko (n.d). Effects of Globalization on Sovereignty of States.  -
.State..p. 260 Lecturers, Faculty of Law, Nnamdi Azikiwe. University, Awka, Anambra   
ـ وائل ب. حالق: الدولة المستحيلة اإلسالم والسياسة واألخالق ومأزق الحداثة واألخالقي، ترجمة عمرو عثمان، المركز  9

  .67، ص: 2014العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، 
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ة، بحقوق السيادة من حيث ولعل هذا هو الذي دفع الفقهاء إلى تسمية الحقوق التي تتمتع بها الدول
  .10أنها حقوق تكسبها الدولة، بمالها من أهلية أي بما لها من سيادة

إن السيادة واحدة، بمعنى "أن السيادة هي بحكم الضرورة والية الدولة في حدود إقليمها والية انفرادية 
 ومطلقة". 

 19مضيق كورفو في  كما أعلنت ذلك محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في قضية
حسب ما يلي: "إن احترام السيادة اإلقليمية فيما بين الدول المستقلة، يعد أساسا جوهريا من  1949إبريل 

 .11"أسس العالقات الدولة
 ثانيا: مفهوم األمن الدولي:

 أِمن أمنا وأمانا وأمانة، وأَمًنا وإْمنا، وأَمَنة، اطمأن ولم يخف فهو آمن. األمن لغة: -ا
 تمن( فالنا: أِمَنه وأمَّنه. و)ائ

 وفالن على الشيء: جعله أمينا عليه.
 .12)استأمن( إليه: استجاره وطلب حمايته؛ وفالنا طلب منه األمان، وائتمنه

يتفق معظم المؤلفين على أن مفهوم األمن هو مفهوم مثير للجدل. وهناك خالف  األمن اصطالحا: -ب
 أو أمن العالم ككل. ،أو أمن الدول ،هو أمن األفرادرئيسي حول ما إذا كان المقصود باألمن 

بيد أن فترة الحرب الباردة سيطرت فكرة األمن القومي على كل المقاصد األخرى؛ فمعظم المؤلفات 
 في هذه الفترة يغلب عليها الصبغة العسكرية وصدرت بهذا الخصوص.

األمن التي تنطوي على تحامل ثقافي وفي الفترة ما بعد الحرب الباردة ظهرت كتابات تنتقد فكرة 
 متعلق بعرق معين وهذا هو المفهوم الضيق لألمن.

وقد نادى منتقدو هذه الفكرة، ببناء مفهوم أوسع لألمن خارج الحدود المحصورة باألمن القومي 
 .13الضيق

ترابط إن مفهوم األمن وتهديداته مربط بالكثير من التعقيدات؛ فاألمن يوازي الحياة، ألن تشابك و 
واتساع هذا المفهوم ودالالته تؤكد بأنه مرتبط بالوجود، وغيابه مقترن بالعدم فهو ضرورة من ضرورات 

 14الحياة.

                                                           
 .70، ص: 1974ألمم، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، ـ محمد طلعت الغنيمي: القانون الدولي العام قانون ا 10
 .154، ص: 1984عبد القادر القادري: القانون الدولي العام، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة األولى، ـ  11
 . 28، ص: 2004ـ المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، جمهورية مصر العربية،  12
اإلمارات العربية -ـ جون بيليس وستيف سميث: عولمة السياسة العالمية، ترجمة ونشر، مركز الخليج لألبحاث، دبي  13

  .414ـ412، ص ص: 2004المتحدة، الطبعة األولى، 
ض، ـ محمد جمال مظلوم: األمن غير التقليدي، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الطبعة األولى، السعودية، الريا 14

  .13، ص: 2012
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ويمكننا القول بأنه تمت عملية انتقال من المعنى التقليدي العسكري لألمن الذي يرمي حماية 
لألمن الذي يشمل، أمن المجتمع  الدولة، حدودا وشعبا ونظاما من أي عدوان خارجي إلى المعنى العالمي
 .15البشري وكوكبه من جميع التهديدات على كافة المعمورة برا وبحرا وفضاء

، مقارنة باألعمال المهنية األخرى، من ةإن الندرة في وجود كتابات علمية في مجال المهنة العسكري
هنية األخرى، فأولئك الذين حيث أنه ليس له نظير أكاديمي معروف، كما هو الحال بالنسبة لألعمال الم

يصنعون السياسات في مجال االقتصاد والطب والصحة العامة، وحماية التربة والتعليم والقانون الجنائي، 
 يمكنهم وبكل سهولة تحديد النظير العلمي لمجال عملهم في األوساط األكاديمية.

العسكرية،  األكاديميات، في بيد أن النظير األكاديمي للمهنة العسكرية، ال يوجد على نطاق واسع
الالتقنية، ال يوجد بها حتى اآلن قسم معروف  التعليميةألن معظم الكليات الحربية وغيرها من المؤسسات 

 ومحدد، والخط بحثي يمكن ربطه بالمهن العسكرية، ودور القوة العسكرية في العالقات الخارجية.
دراسات الدفاع والمؤسسات التي أقيمت على في ويمكن استثناء بعض البرامج الحديثة كبرامج 

من الدولي من قبل تلك المؤسسات، العديد من الجامعات إضافة إلى االهتمام الذي حظيت به برامج األ
 والتي تعد تطورا مهما وجديدا في المجال العسكري.

 ومن بين المؤسسات البحثية التي اآلنفة الذكر نذكر:
 .RANDمؤسسة البحث شبه الحكومية  -
 .16 (Institute For Defence Analysisمؤسسة تحليل الدفاع ) -

" بأنه: )يقصد باألمن من وجهة النظر الموضوعية، Walter Lippmannويرى "وولتر ليبمان" "
عدم وجود تهديد للقيم المكتسبة، أما من وجهة النظر الذاتية، فيعني عدم وجود مخاوف من تعرض هذه 

 القيم للخطر(.
" إنه يقول: )إن األمن يقصد به قدرة الدول والمجتمعات على Arnold Walfers"آرنلد وولفر" "أما 

 17صون هويتها وتماسكها العملي(.
وانطالقا من هاتين المقولتين نجد أن أي تهديد لقيم إنسانية مكتسبة، أو وجود أية مخاوف يمكن 

ني الدولي، وهي جريمة دولية يجب محاسبة تعرضها للخطر   كلها تهديدات ومخاوف، تهدد األمن اإلنسا
 فاعلها أيا كان.

                                                           
ـ ذياب موسى البداينة: األمن الوطني في عصر العولمة، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الطبعة األولى، السعودية،  15

  .22، ص: 2011الرياض، 
ـ توماس شيلينج: استراتيجية الصراع، ترجمة نزهت طيب وأكرم حمدان، مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم  16

 18ـ17، ص ص: 2010ناشرون، الطبعة األولى، 
  .414ـ412ـ جون بيليس وستيف سميث: مرجع سابق، ص ص:  17
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والجريمة الدولية تعرف بأنها )سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو رضاء منها، 
 ويكون منطويا على مساس بمصلحة دولية محمية قانونا(.

ال بقواعد القانون الدولي، وقد عرف جانب من الفقه الجريمة الدولية بأنها )كل واقعة ترتكب إخال
 . 18التي من شأنها إلحاق الضرر، بالمصالح التي وفر لها ذلك القانون حماية جنائية(

" بأنها: "سلوك مخالف لقواعد القانون الدولي يمثل عدوانا Pombois"  "اومبو بوقد عرفها أيضا 
أو هي تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي النتهاكها المصالح التي تهم  ،على مصلحة محمية قانونا

 . 19والتي قررت حمايتها بقواعد هذا القانون" ،الجماعة الدولية
 انطالق من هذه التعاريف، كيف نميز بين الجريمة العالمية والجريمة الدولية؟

، والتي تنطوي على اعتداء على القيم إن الجريمة العالمية هي: تلك األفعال التي تتنافى واألخالق
البشرية في العالم المتمدن، كالحياة والسالمة الجسدية، فهذه الجريمة ينظمها قانون العقوبات العالمي، 
وهذه التصرفات تشكل جرائم عادية منصوص عليها في التشريعات الجنائية المعاصرة، وتختلف عندهم 

ومن ثم تختلف  في كون مرتكبيها يمارسون نشاطهم في عدة دول. الجريمة العالمية عن الجريمة الداخلية
 يلي: حسب ماالجريمة العالمية عن الجريمة الدولية عندهم 

الجريمة الدولية يتوافر فيها عندهم العنصر الدولي، وهي تمس بالنظام العام الدولي، أما الجريمة 
 العالمية، فهي عدوان على النظام العام الداخلي. 

أركانها، أما  دن العقوبات الوطني، هو المختص بتقرير عقوبات الجريمة العالمية، وتحديقانو  إن
 الجريمة الدولية، فيتولى القانون الدولي الجنائي، تحديد أركانها والعقوبات المقدرة لها. 

تخضع لمبدأ االختصاص العالمي، في نطاق القانون  ،وبمقتضى هذا الخالف فإن الجريمة العالمية
اخلي، وبذلك يجب على كل دولة أن تسعى إلى توحيد قواعدها الداخلية، ألن الجريمة العالمية ما هي الد

إال جرائم داخلية منصوص عليها في القانون الداخلي، بحيث تتعامل الدول لمكافحتها عن طريق 
 االتفاقيات الدولية. 

مع التعريفات اآلنفة الذكر، وتبقى أن الجريمة الدولية، قد صار لها مفهوما واسعا، بالمقارنة  بيد
ترتكب بدافع  غالبفي المتميزة عن غيرها من الجرائم متى ارتكبها األفراد بصفتهم أعضاء دولة، وهي 

 وبغية تحقيق أهداف سلطوية.  ،السياسي
الجريمة العالمية تظل جرائم داخلية، وهي جرائم أفراد ال جرائم دول، كما أنها ال خالصة القول أن و 

 . 20كل اعتداء على قواعد القانون الدولي الجنائيتش
                                                           

ن الدولي الجنائي والشريعة اإلسالمية، دار الكتب القانونية، ـ أحمد عبد الكريم عثمان: الجرائم الدولية في ضوء القانو  18
 . 18-17، ص ص: 2009مصر، 

ـ محمد الصالح وران: الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة  19
 . 68، ص: 2009-2008قسطنطينة، كلية الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية: 
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 المحور الثاني: انعكاسات أنسنة األمن الدولي على مبدأ السيادة القومية.
إن مدلول ومفهوم مصطلحي السيادة القومية، وأسنة األمن الدولي، من المصطلحات العلمية التي 

انهيار نظام القطبية الثنائية، وظهور  تثير عدة إشكاالت لدى العديد من أهل االختصاص، وخاصة بعيد
نظام دولي أحادي القطبية سمي ب"النظام الدول الجديد" الذي ادعى أنصاره، أنه نظام ديمقراطي يكرس 
الحقوق والحريات، والمساواة في السيادة بين أعضاه، وغيرها من المبادئ جاءت ضمن منظور جديد 

بدأ عالمية حقوق اإلنسان وأنسنة األمن الدولي، بيد أن تلك للعالقات الدولية، والقانون الدولي يكرس م
 المزاعم تم دحضها عندما تبين أنها مجرد ادعاء.

 هذا ما سنحاول معرفته ضمن هذا المحور من خالل:
 حق التدخل اإلنساني وأنسنة األمن الدولي )أوال(، الشرعية الدولية والسيادة القومية أي عالقة؟ )ثانيا(.

 
 

  التدخل اإلنساني وأنسنة األمن الدولي:أوال: حق 
إن التفسير الحرفي لمصطلح "حقوق اإلنسان"، يؤدي إلى أن تلك الحقوق، ال تنسب إال إلى الفرد 

 إن هذا التفسير تؤيده السوابق التاريخية والمعطيات الفلسفية. ؛الطبيعي فحسب بل
يمكن أن ينفصل عن بيئته، وأنه في هذه ولكننا إذا أمعنا النظر في األمور، نجد أن اإلنسان ال 

 لدولي الداخلي األشخاص المعنوية. ا إلى وحدات يسميها القانون  هالبيئة كثيرا ما يعهد بمصالح
ن هذه األشخاص المعنوية، تسعى في النهاية إلى إسعاد الفرد، وهي الغاية ذاتها التي تستهدفها حقوق أل

 .21اإلنسان
مبادرة من برناركوشنار من القرن الماضي كنساني، في الثمانينات لقد ظهرت فكرة حق التدخل اإل

Bernard Kouchnar  وماريوبيتاتيMario Bettati وتطورت لتصبح مسألة دولية، لما تبنتها ،
، مؤتمرا دوليا حول "القانون 1989الحكومة الفرنسية، ثم توسعت أكثر بتنظيم جامعة باريس /جنوب سنة 

 واألخالق اإلنسانية".
وقد أثير نقاش عميق، حول مطلب جديد هو "واجب التدخل"، الذي يحمل في مضمونه مواجهة 
حاالت االستعجال القصوى لتفادي هالك مجموعة بشرية كبيرة، فتشكل إحدى ترتيبات األمن الجماعي 

 اإلنساني.

                                                                                                                                                                                     
 . 83-82ـ محمد الصالح وران: نفس المرجع، ص ص:  20

 .316ـ محمد طلعت الغنيمي: مرجع سابق، ص: 21
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تم إضفاء  وخرج المؤتمرون بالئحة حول "االعتراف بواجب المساعدة اإلنسانية والحق فيها"، وبهذا
صفة التدخل للمساعدة وكأنه التزام وقعته المجموعة الدولية على الدول التي تواجه أزمات إنسانية، وال تهم 

 موافقة هذه األخيرة.  
لقد تم تدويل الفكرة لما تبنتها األمم المتحدة واستندت إليها الجمعية العامة عند إصدار القرار رقم 

رغم على الفحول واجب التدخل األخالقي إلى حق التدخل، ، 08/12/1988المؤرخ في  43/131
 ب.اعتراض دول الجنو 

جوهره، من خالل تذكير الدول بضرورة احترام حقوق اإلنسان، والتأكيد على  وقد بين هذا القرار
سيادة الدول ووحدتها الترابية، إذ تؤكد في الفقرة التاسعة منه، على أن "عمل الحكومات في المجال، غير 

في ألن فعالية وسرعة المساعدة اإلنسانية، تتطلب مساعدة الدول والمنظمات الدولية، التي تنشط بهدف كا
 . 22إنساني محض"

فالحق في التدخل، يبرر الخرق الذي يشكل اعتداء صارخا على قوانين اإلنسانية، ويعتبر بمثابة 
ي، مصادرة الحقوق السيادية مس خطير بالضمير العام العالمي، وبذلك أصبح من حق المجتمع الدول

لدولة عجزت عن حماية المواطنين، وتخلفت عن الوفاء بااللتزامات اإلنسانية الدولية، وتكرس ذلك، 
 بقرارات صادرة عن أجهزة دولية كما هو مذكور. 

، في عدة دراسات نشرها، حول موضوع الحق في التدخل Mario Bettatiويؤكد الفقيه ماريوبيتاتي 
لى واجب المجتمع الدولي في إغاثة الشعوب الموجودة في خطر بسبب تهديد خطير لحقوقها، اإلنساني ع

مادامت الدولة التي قبلت التنازل عن جزء من سيادتها لمصلحة المجتمع الدولي، وأصبحت عاجزة عند 
 .23القيام بذلك

حكومة الكندية وبالرجوع إلى المبادرات التي تدعم واجب التدخل أو حق التدخل، نجد مبادرة ال
 international commission on intervention ondبتكوين "اللجنة الدولية حول التدخل والسيادة"،

State sovereignty (iciss) المكونة من شخصيات دولية من مختلف أنحاء العام، قدمت اللجنة ،
كوفي " األسبقمم المتحدة، ورحب به األمين العام لأل 2001تقريرها ونشرته، في كانون األول، ديسمبر 

ينبغي أن  ،،  كوثيقة مهمة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار ويشير التقرير إلى أن االعتبار اإلنساني"عنان
يكون مسؤولية "توفير الحماية" وليس حق التدخل" ما يضع القرار في إطار حاجات وحقوق المواطنين، 

إلى  وفير الحماية، ليست فقط التدخل إن دعا الحالبدال من مصالح أو خالفات الدول، وتشمل مسؤولية ت
                                                           

ـ وسيلة باشوا: أبعاد األمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصر، أطروحة الدكتوراه، في القانون العام: جامعة  22
 . 93، ص: 2008-2007يوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجماعية، 

جامعة محمد أطروحة الدكتوراه في القانون العام، ع المسلح، ا رشيد المرزكيوي: الحماية الدولية للمدنيين في النز  ـ 23
، ص: 2002-2001المغرب، السنة الجامعية، -الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية آكدال، الرباط

521 . 
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مسؤولية إعادة البناء، وتخلص اللجنة إلى أن" التدخل إقرار و  ،"منع" االنتهاكات من الوقوع ؛بل ذلك
االنتهاكات الجسمية التي تتسبب في  لصدالعسكري ينبغي أن يكون إجراء استثنائيا، يتم اللجوء إليه فقط 

ة، أو ترجح وقوعه، كالقتل الجماعي بنية اإلبادة، أو نتيجة فعل الدولة أو عجزها، وقوع أذى بالغ الخطور 
أو إهمالها أو التطهير العرقي واسع لنطاق سواء عن طريق القتل، أو الترحيل القسري، أو اإلرهاب أو 

 .24االغتصاب"
"الحدود الدولية يجب أال تحمي الدول  :أن "كوفي عنان"وأعتبر األمين العام لألمم المتحدة، السابق 

بل يجب التدخل لتأييد شعوب العالم دون تفرقة، وبصرف النظر عن ؛ التي ترتكب جرائم ضد اإلنسانية
 .25اإلقليم أو المنطقة، ألن اإلنسانية ال تتجزأ"

ألن االنفجار السكاني وقضايا  ،إن تحقيق األمن اإلنساني هو أمر ضروري تمليه الحياة الدولية
والفقر واإلرهاب والجريمة كلها تهديدات فرضت على المجتمع الدولي  ،البيئة وأسلحة الدمار الشامل

 التدخل في الحاالت التي يتعرض اإلنسان للخطر سواء هذا الخطر من دولة أو جماعة أو فرد.
ن والكوكب وهذا البعد الجديد يتطلب فمفهوم األمن توسع لينتقل من أمن الدولة إلى أمن اإلنسا

( من إقامة األمن في عالم 1995ترسيخ المبادئ الواردة في تقرير لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي )
 الغد وهي:

 وجود اآلمن مثلهم مثل الدولة، وضرورة التزام الدولة بحماية هذا الحق.حق جميع الناس ب -
أساسية لألمن العالمي، مع تعزيز ظروف الحياة والنظم المعززة ضرورة منع الصراع والحروب كأهداف  -

 لها، وإزالة كل الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية والعسكرية المهددة لها.
 ستباق األزمات وإدارتها قبل تصاعدها إلى صراعات مسلحة.ا -
 دفاع عن النفس.عدم استخدام القوة العسكرية كأداة سياسية مشروعة إال لل -
 عدم تنمية القدرات العسكرية أكثر من الحاجة الوطنية، إذ يعد ذلك تهديدا لألمن العالمي -
 خضوع إنتاج األسلحة واالتجار بها إلشراف المجتمع الدولي. -
 .26أسلحة الدمار الشامل أدوات غير مشروعة للدفاع الوطني -

ية مصالح الرأس ماليين االحتكاريين التابعين لها، إن الدولة الرأسمالية في ظل العولمة واصلت حما
 على االقتصاد الرأسمالي العالمي. هاضد الرأسماليين اآلخرين، وذلك من أجل ضمان تفوق

                                                           

الراهنة على مفهوم السيادة، )كتاب السيادة والسلطة(، مركز دراسات الوحدة ـ محمد بوبوش: آثار التحوالت الدولية  24
 . 128، 127، ص ص: 2006لبنان، الطبعة األولى، -العربية، بيروت

ـ بودربالة صالح الدين: استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام ميثاق األمم المتحدة، أطروحة الدكتوراه، في القانون  25
 . 169، ص: 2010-2009ق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية، العام كلية الحقو 

  .36ـ ـ ذياب موسى البداينة: مرجع سابق، ص: 26
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وحتى عسكري، فإن الدولة اإلمبريالية  ،الرغم من وجود اتحاد معاصر تجاري وماليوعلى  ذاه
وأصبحت  ،المسيطرة )حاليا والواليات المتحدة األمريكية( واصلت هيمنتها على االقتصاد السياسي العالمي

تملي شروطها على باقي الدول الرأسمالية بما فيها منافسيها اإلمبرياليين األساسيين، مما أدي إلى ظهور 
 . 27بين القوى الرأسمالية المهمة في العالممنافسة وسباق إمبريالي بيني 

ورغم تقديم مضمون التدخل الدولي اإلنساني تحت مسميات دافعها إنساني بحت؛ بيد أن 
الممارسات الواقعية أعطت صور سلبية لهذا المفهوم، وبدا هذا التدخل الدولي اإلنساني باسم الشرعية 

نتهاك وتجاوز مفهوم السيادة القومية للدول الصغرى فيما الدولية، إحدى األدوات الفاعلة للدول الكبرى ال
 . 28يتعلق بالمساواة القانونية في السيادة

إن غزو أفغانستان والعراق واحتاللهما، باسم رعايتهما لإلرهاب، واتهام العراق بامتالكها ألسلحة 
ا، من الترهات، قتل من الدمار الشامل، وتلفيق أدلة على قيامها بعقد صفقة يورانيوم مع النيجر وغيره

شعبهما اآلالف المؤلفة، باستخدام أبشع أنواع األسلحة المحرمة دوليا، والتي ال تقتل البشر والناس فقط، 
 .29بل تدمر كافة مناحي الحياة في البقعة المنكوبة

إن مسألة التوقع والردع، وصنع السالم، والوساطة والمصالحة هي آليات دولية يمكن استخدامها 
ألنها تمثل درجة هامة من المسؤولية الدولية المشتركة لتجنب  ،ادي الصراعات الداخلية والدوليةلتف

 الصراعات الدولية التي تعرض اإلنسانية إلى المآسي والويالت بمجرد أن تبدأ.
إن علم وفن إدارة األزمات يعتمدان بالدرجة األولى على كيفية إدارة مهارات القيادة العسكرية 

 .30ة واالتصال واالستخباراتوالسيطر 
إن الميثاق األممي يتضمن العديد من االختصاصات يمكن إجمالها في طائفتين: أولهما تتضمن 

وهي المتعلقة بحفظ األمن والسلم الدولي، وثانيهما تتضمن بعض  ،االختصاصات الرئيسية لمجلس األمن
 االختصاصات ذات الطابع اإلداري.
من المسؤولية الطائفة األولى، إن الميثاق األممي أسند مجلس األوالذي يهمنا في بحثها هي 

 الرئيسية في حفظ السلم واالمن الدولي.

                                                           

27 - Berch Berberoglu: Globalization of the Capital and the Nation-State, Rowman & 
Littlefield Publishers, 1st edition, 2003, New York, USA, pp. 3-4. 

، 2004ـ غيث مسعود مفتاح: التدخل الدولي المتذرع باعتبارات إنسانية، مجلس الثقافة العام، الطبعة األولى، القاهرة،  
  51.28ص: 

-أمريكا تاريخ من الغزو واإلرهاب، مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتـ يوسف العاصي الطويل،  29
 .128 ص:، 2014 لبنان، الطبعة األولى،

ـ هارالن كليفالند: ميالد عالم جديد )فرصة متاحة لقيادة عالمية(، ترجمة جمال عالي زهران، المكتبة األكاديمية،   30
  .174، ص: 2000الطبعة األولى، القاهرة، 
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من الميثاق على ذلك حيث جاء في الفقرة األولى أنه: )رغبة في ان يكون  24وقد نصت المادة 
لس األمن بالتبعات العمل الذي تقوم به األمم المتحدة سريعا وفعاال، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مج

الرئيسية في أمر حفظ السلم واألمن الدولي، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه 
 .31 بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات(

يجب أن يكون اختصاصه شامال لكل ما يهدد السلم واألمن الدولي، سواء  ،إن مجلس األمن الدولي
والسلم، ألن مفهوم األمن ال ينبغي يكون الحرب هو الشيء الوحيد الذي يهدد السلم كان في زمن الحرب 

 .  32الخواألمن؛ بل هناك عدة متغيرات إيكولوجية وبيئية وصحية...
 ثانيا: الشرعية الدولية والسيادة القومية أي عالقة؟ 

إن مبدأ سيادة الدولة وحماية هذه السيادة، أصبح أساسا لألمن الدولي، فإن النظام الجديد الذي 
انفردت الواليات المتحدة بعملية بنائه، يقوم على طمس هذا المبدأ، واستبدال مبدأين آخرين به، هما: 

 الديمقراطية، وحقوق اإلنسان من ناحية، وحرية السوق من ناحية أخرى. 
ان المبدآن بوظيفة تبريرية، تقر غطاء الشرعية الدولية لتدخل الدول الكبرى في شؤون الدول ويقوم هذ

على السيادة القومية "األمن الدولي"الصغرى انتهاكا لمبدأ السيادة، ألن جوهر النظام الجديد هو تغليب 
 .33للدول

ال تتابع منطقها، فترى أن إذا نظرنا إلى مبدأ السيادة، نجد أن الدول تتمسك به في حاالت، ولكنها 
 المساس به واجب في حاالت أخرى. 

 فالدول حديثة االستقالل مثال، حريصة على اإلبقاء على سيادتها وحمايتها.
إن تلك الحقيقة قد خلقت واقعا يجب أال نغلقه، وهو أن القانون الدولي العام، أصبح يفتقر إلى ما 

العامة التي نرد إليها الخالف، للوصول إلى حكم عند من المبادئ  كان مزودا به في باكورة حياته
 الحاجة.

لقد أصبح القانون الدولي العام، في أكثر من أحكامه اآلن، مجموعة من القواعد التي تنظم 
 العالقات الدولية، دون رابطة أو انسجام، ولم يعد مجموعة من مبادئ وأفكار كما كان.

لى جزئيات، هي القواعد المتعددة، التي تستقر في تزايد متواتر، وانشطرت إ مبادئه،لقد تفسخت الكثير من 
 . 34داخل الجماعة الدولية، لكي يستغني بها القانون الدولي عن الرجوع إلى أسس وفلسفة معينة(

إن بعض رواد المدرسة المثالية، يعطي دورا للقانون الدولي في تحقيق السالم العالمي، من خالل تطبيق 
 ا، انطالقا من أن المجتمع الدولي، هو تركيب لدول سيدة ومتساوية.قواعده واحترامه

                                                           
  .321، ص: 1985ـ محمد السعيد الدقاق: التنظيم الدولي، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،   31
  .477ص:  2003ـ نبيل راغب: هيبة الدولة التحدي والتصدي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،     32 

 .186، ص: 2009ـ كمال حماد: العولمة والقانون الدولي، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت،   33
 .299ـ محمد طلعت الغنيمي: مرجع سابق، ص: 34



 األمن الدوليمبدأ السيادة القومية وأنسنة  

157 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

فالقانون الدولي، هو مصمم "كقانون بين الدول "، يصبح بذلك المجتمع الدولي، محكوما بنظام قانوني، 
 .35يتضمن مجموعة من القواعد التي تسري على الكافة

بأنه: " سيطرة القانون وإعالن علوه ويعرف كل من "جوزيف بارتلمي" و"بول دويز"، مبدأ الشرعية 
 وسموه، ونبذ التحكم ورفض مبدأ إعفاء السلطة من الخضوع للقانون"

ويقصد بمفهوم الشرعية الدولية: "وجوب تطبيق قواعد القانون الداخلي الدولي العام على سائر 
المنظمات التصرفات التي قد تصدر عن األشخاص المخاطبين بها القانون، وهم باألساس الدول و 

 الدولية".
وأي انتهاك لها يعد انتهاكا ألحكام  ،إن فرض الشرعية الدولية يكون بفرض أحكام القانون الدولي

 .36القانون الدولي
إن مبدأ الشرعية يعني، أن يحدد المشرع ما يعد جريمة من األفعال التي تصدر عن الفرد، حتى ال 

بعض الجرائم بعيدة عن العقاب. هذا بالنسبة للقانون  يعاقب على فعل لم يرد نص بتجريمه، أو أن تصبح
 الذي يعبر عنه، )بال جريمة وال عقوبة إال بنص(. "قانون العقوبات" الداخلي

أما بالنسبة لمفهوم مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي، فيمكن القول بأن: )"الجرائم سواء 
نظرا لعدم وجود مشرع للقانون الدولي الجنائي(، فإن هذا كانت داخلية أم دولية تقوم على مبدأ الشرعية، 

األخير يستمد الركن الشرعي، من العرف الدولي واالتفاقيات الدولية، والقانون الدولي الجنائي، باعتباره 
وعليه فإن مبدأ الشرعية في هذا القانون مقصورة على ما هو مكتوب فيه، مما يتطلب من  ،قانونا عرفيا

 .37ي معرفة األفعال التي تعد جرائم دولية"القاضي الدول
تترتب عليه نتيجة إجرامية معينة، وأن يكون هذا السلوك، صادرا  افالجريمة الدولية، تقتضي سلوك

 عن إرادة حرة وواعية ومدركة، أي تتوافر فيه عناصر المسؤولية الجنائية لدى الجاني.
لمرتكب صادرا، بناء على طلب من الدولة، كما تقتضي توافر الركن الدولي، بمعنى يكون الفعل ا

وناهيك أن يكون منطويا على المساس بمصلحة يحميها القانون الدولي  ؛أو تشجيعا منها، أو برضائها
 .38الجنائي

 ويترتب على مبدأ الشرعية في النطاق الدولي نتائج هامة:
                                                           

العالقات الدولية من النظريات إلى العولمة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ـ محمد منذر: مبادئ في  35
 .30، ص:2002بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

ـ راحي لخضر: التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي  36
  .8ـ7، ص: 2015ـ2014ة الحقوق والعلوم السياسية، تلمسن/الجرائر، السنة الجامعية، بكر بلقايد، كلي

لبنان، الطبعة األولى، -القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ـ الطاهر منصور 37
 .61-60، ص ص: 2000

 . 19حمد عبد الكريم عثمان: مرجع سابق، ص: أـ  38
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حقوق األفراد وتحقيق العدالة احترام الشرعية؛ فالبد من احترام مبدأ الشرعية الذي أساسه حماية  -1
إن لم يكن نصا فروحا،  ،فهذا المبدأ واجب االحترام في مجال القانون الدولي بمراعاة القواعد القانونية.

 حتى يتم الوصول إلى تزويده من خالل نصوص مكتوبة. 
وحا، وسواء قاعدة عدم رجعية القوانين؛ وهي في الواقع نتيجة منطقية لألخذ بمبدأ الشرعية نصا ور  -2

 . 39أو بوجود معاهدات شارعة ،كانت آتية عن طريق العرف مباشرة
نه يؤدي في حالة التجريم أبحيث "قانون العقوبات"القياس؛ فبالرغم بأنه مرفوض في القانون الداخلي  -3

والعقاب، إلى خلق جرائم جديدة غير منصوص عليها، مما يؤدي إلى إهدار، مبدأ الفصل بين السلطات، 
 . 40مأخوذ به في القانون الدولي الجنائي نظرا لطبيعته العرفية"القياس"كن هذا المبدأ ول

أو  ،احترام القانون بعدم تطبيقه، أو بإساءة تطبيقهعدم وإذا كانت أزمة الشرعية الدولية، تثار عند 
 وناهيك عن وجود نص قانوني واجب ؛باالنحراف به عند غياب أي نص قانوني ينظم وضعا معينا

التطبيق شكال، ولكنه في تعارض موضوعي مع الهدف االجتماعي للنظام القانوني، أو بعبارة أخرى، عند 
 أزمة الشرعية الدولية تتجلى في ثالثة عناصر رئيسية: مظاهرالشرعية مع المشروعية، فإن أبرز تعارض 

 يتمثل في التعامل االنتقائي مع مبادئ القانوني الدولي. :أولها
 في اعتماد الفردية أو االنفرادية ضد االتفاقوية. :ثانيها
 يتمثل في التفسير المغرض لمقتضيات القانوني الدولي. :ثالثها

 كلها عناصر تعبر عن ازدواجية في المعايير والمكاييل.
والذي يهمنا في هذا الصدد، يتجلى من جهة في موقف الدول العظمي )وخاصة الواليات المتحدة  :فأولها

ية(، من مبادئ القانون الدولي العام، حيث تختار منها ما يتوافق ومصالحها، وتضفي الشرعية األمريك
، فهي مثال تلجأ ل "حق الدفاع الشرعي" لتبرير وتغطية م به من عمل أو ـ عما تمتنع عنهعلى ما تقو 

القاتها تدخالتها في الشؤون الداخلية للدول األخرى، وخصوصا، للتغطية على استعمال القوة في ع
الدولية، وبذلك تستدعي أحد مبادئ القانون الدولي لتخرق وتهدم به، مبدأين آخرين من مبادئ القانون 
الدولي، وهما مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

 للدول.
الدول العظمى األعضاء الدائمين بحق ومن جهة ثانية، يتجلى هذا التعامل االنتقائي، في تمييز 

يتاح للدول العظمى، تطبيق قواعد القانون  الدائمين، وبذلك، عن أعضاء المجلس غير "الفيتو"النقض
 .41الدولي لفرض احترامها على البعض، وتجاهل خرقها على البعض اآلخر

                                                           
 .63ـ الطاهر منصور: مرجع سابق، ص:   39
 . 26ـ أحمد عبد الكريم عثمان: مرجع سابق، ص:   40
ادريس أيت الشيخ: العولمة وانعكاساتها السياسية القانونية، أطروحة الدكتوراه، في القانون العام، جامعة محمد ـ  41

 .441: ، ص2002-2001اط، السنة الجامعة، الرب-آكدال-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-الخامس
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دولية، بدعم من حلفائه وال أدل على ذلك، من تجاهل الكيان اإلسرائيلي المحتل لقرارات الشرعية ال
الغربيين، وعلى رأسهم الواليات المتحدة األمريكية، حول أطول نزاع في العالم، النزاع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي. 
إن بروز ظاهرة اإلرهاب اليوم، وانتشارها عالميا، أصبحت الحدود تستخدم كوسيلة مهمة من وسائل 

 .  42همكافحة اإلرهاب، والقضاء على وسائله ومقومات
 ،إن القوات المسلحة للقوى العظمى وبالخصوص القوات األمريكية تدافع عن مصالحها االقتصادية

، وتقوم بإقصاء " أو "محور الممانعة"محور الشر"ولو بمحاصرة الدول التي تدخل في نطاق ما عرف ب
 حكومات الدول التي تعتبرها مارقة وتجلى ذلك في: ةومحاصر 

عام  ، ومحاصرة كل من العراق، وكوبا والتدخل في االقتراع الصربي1986افي )محاولة اغتيال القذ -
 .43تحت ذريعة إنسانيةوكل ذلك هذه التدخالت باسم الشرعية، و (، 2000
 خاتمة

 وفي الختام، خلص البحث إلى نتائج وتوصيات نجملها فيما يلي:
االحتكام إليها في حالة التنازع إن المجتمع الدولي مطالب بوضع مصطلحات علمية دقيقة، يمكن  -

واالختالف، تقطع الشك باليقين أمام الدول الكبرى التي تسعى لتمييع المصطلحات قصد الحفاظ على 
 مصالحها القومية، ال مصالح المجتمع الدولي.

إن مجلس األمن الدولي والشرعية الدولية، يجب أن يكون أداة فاعلة للمجتمع الدولي، تحافظ على  -
تصفع بها من تشاء وتكفها عن تشاء؛ فالنظام الدولي  ،وأمنه، ال أداة بطش في يد الدول العظمى سلمه

تنذر بإفناء البشرية جمعا، إذا لم يعي  ،في القرن الواحد والعشرين مقبل على أزمات بيئية وصحية، وأمنية
تها في إطار دولي ال زعماء العالم وعقالئه حجم التحديات المطروحة، والعمل بكل حزم وعزم لمواجه

 قومي.
إن حق التدخل اإلنساني، هو حق أريد به باطل، فالتدخل من أجل اإلنسانية تدخل مشروع، إن تم وفق  -

 اآلليات القانونية التي تفرض قوة القانون، ال قانون القوة. 
إن وجد نظام دولي إن مبدأ السيادة القومية، ومبدأ أنسنة األمن الدولي مبدآن يتساندان ال يتعاندان،  -

 عادل يقوم على قوة القانون ال قانون القوة.
إن أمن اإلنسانية في العصر الراهن في خطر، وبين فكي كماشة، فال هو سلم من واقع تضارب  -

 المصالح والقومية، وال أمن أفق المستقبل.
 

                                                           
 .71ص:  ،2004، 4-، العدد32ـ محمد علي الفرا: العولمة والحدود، مجلة عالم الفكر، المجلد،  42
 Robert CHAVRIN،Mondialisation“ ،alignement ، Revue” etat’et redeploiment de lـ   43

juridique، politique، et economique du Maroc. N° 36. 2001/ P.14. 
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على األمن  حدود وضوابط استخدام األسلحة البيولوجية وانعكاساتها

 اإلنساني

Limites et contrôles de l'utilisation des armes biologiques et 

leurs implications pour la sécurité humaine 

 1جامعة الجزائر -شريفة د/ تريكي

 جامعة بومرداس -د/ خليفي عبد الكريم
 

 ملخص: 
وتداعياتة  عىة  كسةح  دةد و وطترةور البيولوجيةة  األسلحةاستخدام  إشكاليةتتناول هذه الورقة البحثية 

 لألطةنبحيةو ععةا ج جا ةن طةن هةذا البحةو التةدولي الةدو ي ، كمفهوم طستحدث في العحقات الدولية اإلنساني األطن

اللةذاي ععترةياي اةةما ات  اإلنسةايود ةو   اإلنسةانيوتكةيس  طفهوطة  وقواعةده طةن اةحل ال ةةا وي الةدو ي  اإلنسةاني

ا جهةةةةةوو الدوليةةةةةة  أهةةةةة  رةةةةةي   أاةةةةةيالبيولوجيةةةةةة، وطةةةةةن جا ةةةةةن  األسةةةةةلحةقا و يةةةةةة طةةةةةن ديةةةةةو د ةةةةةي واةةةةةب  اسةةةةةتخدام 

البيولوجيةةةة طةةةن اةةةحل التعييةةة  ستةةةا وطخةةةاوي اسةةةتخداطها  األسةةةلحةتعزيةةةز د ةةةي اسةةةتخدام  إ ةةة الياطيةةةة  واإلقليميةةةة

في ديات  وسحطة صحت  واقتصاوه وبيئتة  الربيعيةة، فةي تةو تنوعهةا وا ت ةارها وسةهولة  اإلنساني األطنعى   وأثارها

 استخداطها.

 املخاوي البيئة البيولوجية؛ النزاعات املسلحة؛ األسلحة؛ اإلنسانياألطن  الكلمات املفتاحية:
Abstract: 

 Ce document de recherche traite du problème de l'utilisation des armes biologiques 

comme arme moderne et avancée et de ses répercussions sur la sécurité humaine en tant 

que nouveau concept dans les relations internationales, de sorte qu'une partie de cette 

recherche traite du cadrage international de la sécurité humaine et de la consécration de 

son concept et de ses règles à travers le droit international humanitaire et les droits de 

l'homme, qui sont considérés comme des garanties juridiques en termes d'interdiction et 

de contrôle de l'utilisation les armes biologiques et, d'autre part, les efforts 

internationaux et régionaux les plus importants visant à renforcer l'interdiction de 

l'utilisation des armes biologiques en les introduisant ainsi que les dangers de leur 

utilisation et leurs effets sur la sécurité humaine dans leur vie, la securité sanitaire, 

l'économie et l'environnement naturel, Face à la diversité de ces armes, leurs dangers, 

leur facilité d'utilisation et leur proliferation. 

Mots clés: sécurité humaine; Armes biologiques; conflit armé; Dangers 

environnementaux. 
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 مقدمة.
تعتبر األسلحة الحديثة من بين التهديدات التي أضحت هاجسا يهدد المجتمع الدولي في أمنه على 

حماية اإلنسان جميع األصعدة، ولقد كانت الجهود الدولية الرامية إلى استحداث مفاهيم تقوم على أسس 
من آثار استخدام تلك األسلحة تتوافق إلى حد كبير مع العهود والمواثيق الدولية السابقة، لذلك يعتبر 
األمن اإلنساني كمفهوم جديد نسبيا جوهر تلك المواثيق التي سعت إلى تكريس مبدأ حماية اإلنسان في 

معينة من األسلحة بغية تحقيق مقاصد جميع الحاالت من أخطار استخدام أو استغالل أنواع وأساليب 
سياسية أو إستراتيجية وال سيما األسلحة البيولوجية التي أضحت محور تهديد لألمن اإلنساني مهما اختلف 

 في مفهومه، نظرا النعكاساتها على حياة اإلنسان ومعيشته وبيئته الطبيعية.
 موضوع هي كاآلتي: وعليه؛ فاإلشكالية التي يمكن أن ننطلق منها لمعالجة هذا ال

في القانون  اإلنسانيما هي حدود وضوابط استخدام األسلحة البيولوجية لضمان متطلبات األمن  -
  ؟الدولي، وفيما تتمثل انعكاساتها

إلعداد هذه الدراسة تم االعتماد على جملة من المناهج العلمية، فبداية تم االعتماد على المنهج و
الوصفي التحليلي لعرض وتحليل جملة من النصوص القانونية الواردة في المواثيق واألعمال الدولية، كما 

واستنباط أحكامه المستحدثة تم استخدام المنهج االستقرائي الستنتاج التطور التشريعي في المجال الدولي 
ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة وباالعتماد على  تكريس مفاهيم وأسس األمن اإلنساني،التي تتجه نحو 

 كاآلتي:  ينمنهجية الدراسة تم تقسيم هذه الدراسة إلى محور 
 المواثيق الدولية إطارفي  اإلنسانيالمحور األول: األمن 

لعديد من التقارير الدولية بشأن األمن اإلنساني ونظمت عددا من أعدت هيئة األمم المتحدة ا
في إطار  اعتمدتالمؤتمرات الدولية لدراسة مختلف إستراتيجيات تحقيقه، كما تشكل المواثيق الدولية التي 

هيئة األمم المتحدة أو تحت إشرافها إطارا هاما لبلوغ وتحقيق األمن اإلنساني، فتلك النصوص تتقاطع مع 
 1لف أبعاد األمن اإلنساني وأهدافه كونها وضعت مبادئ وإستراتيجيات هادفة أساسا لحماية األفرادمخت

في أوقات السلم أو الصراعات المسلحة واألزمات على حد سواء وذلك  انتماءاتهم وباختالفأينما تواجدوا 
في سبيل تمكينهم بما يحتاجونه من حقوق وحريات ومن آليات لبلوغ حاجياتهم األساسية ولمواجهة 
تحدياتهم المستقبلية، هذا ما سوف نحاول التطرق إليه من خالل توضيح مختلف عناصر ومضامين 

، والتي القانون الدولي اإلنساني وفي نصوص القانون الدولي لحقوق اإلنسان األمن اإلنساني في أحكام
               تؤكد مدى ارتباط األمن اإلنساني بهذه القواعد.

 القانون الدولي اإلنساني اتفاقياتأوال: األمن اإلنساني في إطار 
جنيف  اتفاقياتيما تطرقت مختلف النصوص الدولية ذات الصلة بتنظيم النزاعات المسلحة، الس

لألمن اإلنساني بصفة مباشرة أو غير  1977وكذلك بروتوكوالتها الملحقة لسنة  1949األربعة لسنة 
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، أين وضعت هذه المواثيق الضوابط االساسية الستخدام مباشرة مثلما سوف نشير إليه في هذا المقام
 األسلحة الحديثة بما فيها األسلحة البيولوجية.  

 :1949جنيف األربعة لسنة  اتفاقيات -ا
يشكل مبدأ اإلنسانية، مبدأ الضرورة العسكرية، مبدأ تحديد حرية األطراف المتنازعة في إختيار 
خوض الحرب وأساليبها، ومبدأ حماية السكان المدنيين والمنشآت المدنية ذات القيمة الحضارية، الركائز 

، وتشكل عرفا دوليا ملزما لجميع الدول المشكلة األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني
الدولية ذات الصلة أو لم يتم ذلك، كون تلك  االتفاقياتللمجتمع الدولي سواء تم إدراجها في نصوص 

 المبادئ تمكن من تحقيق توازن بين مفهومين متعارضين، اإلنسانية والضرورة.
قاطع معه في مجال حماية الحقوق األساسية وتتعلق هذه المبادئ بمفهوم األمن اإلنساني، كونها تت

للفرد حتى ولو كان ذلك خالل النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية، فمبدأ اإلنسانية يلعب دورا 
وحماية حقوق اإلنسان وحرياته أثناء الحرب والنزاعات المسلحة، حيث يوجب هذا المبدأ  احترامأساسيا في 

ل ما هو دون الضرورة العسكرية، فال يمكن أن تبرر الضرورة القضاء على أطراف النزاع الكف عن ك
على  االعتداءعلى من لم يعد قادر على القتال أو من لم يشارك فيه أصال، فقتل الجرحى واألسرى أو 

عماال غير إنسانية أ النساء واألطفال وعلى المدنيين غير المشاركين في األعمال القتالية بوجه عام يشكل 
رج عن نطاق أهداف الحرب التي تهدف إلحراز النصر وكسر شوكة العدو، فمبدأ الضرورة وهي تخ

أطراف النزاع للقوة الضرورية فقط لتحقيق هدف القتال بشل قوة الخصم  استخدامالعسكرية يقتضي 
عليه وما عدا ذلك يصبح غير مبرر مثلما هو حال توجيه األعمال العدائية لغير المقاتلين  واالنتصار
 المدنيين وأعيانهم التي تبقى أعماال غير مشروعة على هذا األساس.     واستهداف

خوض الحرب وأساليبها، حظر  اختياركما يقتضي مبدأ تحديد حرية األطراف المتنازعة في 
األسلحة واألساليب التي من شأنها إلحاق آالم زائدة وتتجاوز ما هو ضروري إلخراج الخصم من  استعمال
هو ما يبرر حظر بعض أنواع من األسلحة كالسامة والجرثومية والكيمياوية وكذلك النووية كونها القتال، و 

 .2تعد في عداد األسلحة العشوائية التي تصيب المقاتلين وغير المقاتلين
أما بخصوص مبدأ حماية السكان المدنيين والمنشآت المدنية ذات القيمة الحضارية، فقد تناولته 

الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين  اتفاقيتها، خاصة 1949جنيف األربعة لسنة  تفاقياتابالتفصيل نصوص 
أثناء النزاعات المسلحة، حيث أكدت مادتها األولى على ضرورة تعهد أطرافها بوضع السبل الكفيلة 

ن أطراف الصراع ومهما كانت طبيعته )دوليا كان أو غير ذات طابع دولي( لحد أدنى م احترامبضمان 
المعايير الهادفة لحماية المدنيين غير المشاركين في األعمال العدائية ضمانا لسالمتهم من آثار الحروب 

التدابير الكفيلة  اتخاذوالنزاعات المسلحة، من خالل حظر بعض الممارسات الحربية ضدهم وضرورة 
آليات وقائية لتأمين سالمتهم قبل تنفيذ الهجوم وتأمين تمديدهم بوسائل  اعتمادكرامتهم بما في ذلك  باحترام
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اإلغاثة فيما بعد حصوله، كل ذلك مع تقرير حماية خاصة لبعض الفئات المستضعفة كفئة النساء 
 واألطفال والشيوخ.

يين جنيف األربعة النص المرجعي لحماية المدن اتفاقياتوتعد المادة الثالثة المشتركة بين  ؛هذا
بها من أي طرف في الصراع غير الدولي  االلتزامكونها أقرت الحد األدنى من الحماية التي يتوجب 

)وكذلك الدولي(، كضمان المعاملة اإلنسانية لجميع األشخاص غير المشاركين مباشرة في األعمال 
سالمتهم البدنية  على حياتهم وعلى االعتداءالعدائية من دون التمييز بينهم على أي أساس كان، وحظر 

وعلى كرامتهم الشخصية بأعمال العنف كالقتل أو بتر األعضاء أو المعاملة القاسية أو التعذيب،  
على الكرامة الشخصية أو التحقير أو  واالعتداء واحتجازهمباإلضافة لحظر أخذ الرهائن من المدنيين 

محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال المعاملة المزرية، ومنعت إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون 
قانونيا ومستوفية لجميع متطلبات المحاكمة العادلة  المتعارف عليها دوليا والتي تقرها األنظمة القانونية 

 للدول المتمدنة.
مزيدا من ضمانات حماية أمن وسالمة السكان المدنيين غير  االتفاقيةوتقرر باقي مواد  ،هذا

وأمان  استشفاءالمشاركين في العمليات القتالية، من خالل النص على إمكانية إنشاء مناطق أو مواقع 
السابعة،  لحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطفال والحوامل وأمهات األطفال دون سن

حايدة في األقاليم التي يجري فيها القتال حماية  للجرحى والمدنيين غير وإمكانية إنشاء مناطق م
األطراف  والتزامالمشتركين في العمليات القتالية، باإلضافة لحظر الهجمات على المستشفيات المدنية، 

 .3المتقاتلة بتسهيل مرور إرساليات األدوية والمهمات الطبية واألغذية الضرورية والمالبس
جنيف الرابعة بتحقيق أمن األفراد المتواجدين  اتفاقيةنص  اهتمامميع هذه النصوص، حيث تبين ج

يدخل  االتفاقيةالصراع وغير المشاركين في العمليات القتالية، وبالشكل الذي يجعل نص تلك  إقليمعلى 
خدام ، وال سيما من حيث استفي إطار تحقيق األمن اإلنساني الذي تسعى الهيئة األممية إلى تحقيقه

     األسلحة.
 1977جنيف لسنة  التفاقياتالبروتوكولين اإلضافيين  -ب

جنيف قد هدفا أساسا لتطوير وتعزيز حماية  باتفاقياتالملحقين  االختياريينإن البروتوكولين 
، حيث تعلق البروتوكول االتفاقياتبعض النقائص التي تشوب تلك  واستدراكضحايا المنازعات المسلحة 

اإلضافي األول بالصراعات المسلحة ذات الطابع الدولي، وعزز بابه الرابع حماية المدنيين من خالل 
التأكيد على ضرورة تمييز األطراف المتنازعة بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية 

د األهداف العسكرية دون غيرها، كما حظرت واألهداف العسكرية بغرض التحقق من توجيه العمليات ض
باقي مواد ذلك الباب أعمال العنف أو التهديد الموجهة ضد السكان المدنيين، من خالل حظر الهجمات 
العشوائية وهجمات الردع، كما عرفت تلك النصوص األهداف العسكرية بغرض فصلها عن األعيان 

ن األهداف العسكرية هي األعيان التي تسهم مساهمة فعالة المدنية  المشمولة بالحماية من خالل القول بأ
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، كما حظر تجويع المدنيين ومهاجمة باستخدامهافي العمل العسكري بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو 
أو تدمير المواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بما في ذلك المواد الغذائية والمناطق الزراعية 

 والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري لقيمتها الحيوية. والمحاصيل
كما أقر ذلك البروتوكول حماية خاصة لألعيان المدنية واألعيان الثقافية وأماكن العبادة من خالل 

بأي هجوم أو توجيه لها أي من األعمال العدائية أو الهجمات الردعية،  استهدافهاالنص على عدم جواز 
وطويلة األمد والتي تضر بصحة أو  االنتشارماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة وواسعة وقرر ح

لحماية  اعتمادهابقاء السكان، كما نص ذلك البروتوكول على مجموعة التدابير الوقائية التي يتوجب 
إنذار مسبق  المدنيين واألعيان المدنية قبل توجيه أي هجوم على األهداف العسكرية، السيما توجيه

وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تؤذي السكان المدنيين والسعي لنقل هؤالء بعيدا عن المناطق 
المجاورة لألهداف العسكرية، كما منع البروتوكول توجيه هجمات ضد المواقع المجردة من السالح وعلى 

 .  4المناطق المنزوعة السالح
جنيف مجموعة تدابير هادفة لتعزيز  التفاقياتبنفس الشكل تضمن البروتوكول اإلضافي الثاني 

حماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة غير الدولية وبالشكل الذي يوضح ويكمل أحكام المادة الثالثة 
التي كان جنيف األربعة نظرا لقصورها عن مواجهة بعض التطورات الجديدة  اتفاقياتالمشتركة من 

يشهدها الواقع العملي الدولي، حيث تضمن بابه الرابع قواعد هادفة لحماية المدنيين واألعيان المدنية 
 خالل النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي والتي أصبحت تجسد أهم صراعات العالم المعاصر.

الحماية للمدنيين  بالنظر إذن لنصوص برتوكولي جنيف اإلضافيين المقررين لتسطير مزيد من
خالل الصراعات المسلحة يتوضح عالقتهما الوطيدة بأحكام ومفهوم األمن اإلنساني خاصة في شقه 

وهذا يدخل في صميم مقتضيات ما يتطلبه المتعلق باألمن الشخصي وباألمن البيئي وباألمن الغذائي، 
 أنواع خطيرة من األسلحة. النزاعات المسلحة أين يحتمل استخدام  أثناء، خاصة اإلنسانياألمن 

 ثانيا: األمن اإلنساني في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
إضافة للعالقة الوطيدة الرابطة بين مفاهيم األمن اإلنساني وأهدافه بأحكام القانون الدولي اإلنساني 

ر على مصير في شقه المتعلق بحماية المدنيين من الصراعات باإلضافة ألنسنة الحرب، وما لذلك من أث
وأمن الفرد داخل دولته وفي المجتمع الدولي، فإن القانون الدولي لحقوق اإلنساني ال يخلو هو  واستقرار

كذلك من نصوص وأحكام هادفة لحماية وتكريس حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ذات العالقة الوطيدة 
قيق رفاه ومساواة الفرد خالل وقت هي كذلك بمفهوم وعناصر األمن اإلنساني، فذلك القانون هادف لتح

اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية الكفيلة بتمكين الفرد من  اعتمادالسلم وبالشكل الذي يحمل الدول على 
 ممارسة حقوقه وحرياته في جو آمن ومستقر.    
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      -أ
بارزة في تاريخ البشرية وقد صدر في شكل قرار يمثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان محطة 

ذلك  اكتسب، حيث 5دون أي صوت معارض 1948ديسمبر  10للجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 
، 6النص أهمية سياسية ومعنوية وقانونية هامة وله مكانة بارزة في النضال من أجل حرية اإلنسان وكرامته

 الدولية لحقوق اإلنسان وألغلب الدساتير الوطنية. االتفاقياتيد من مصدرا وأساسا مرجعيا للعد كما يشكل
العالمي والشامل، كون  االعترافاإلعالن على مجموعة من الحقوق األساسية ذات هذا  ركزلقد 

، خاصة وأن ديباجته قد انتماءاتهالحقوق المقررة فيه تثبت لكل إنسان بصرف النظر عن جنسيته أو عن 
أي ألفاظ ذات مفاهيم سياسية أو  استخدامعن  وابتعدتألفاظا عامة من قبيل "الفرد" و"اإلنسان"  استخدمت

قانونية من قبيل "المواطن" أو "الرعية" والتي تثبت للفرد بوصفه عضوا في مجموعة معينة أو في مجتمع 
ي أنه يهم شعوب سياسي معين، كل ذلك باإلضافة لتسميته كإعالن عالمي وليس دولي األمر الذي يعن

، حيث تشكل هذه العمومية رابطا هاما بين نص اإلعالن 7العالم وال يهتم بتنظيم العالقات بين الدول
 ومفهوم وأبعاد األمن اإلنساني الذي يركز على أمن الفرد مباشرة. 

وقد عدد اإلعالن عددا هاما من الحقوق والحريات، من أهمها الحقوق اللصيقة بالشخصية كالحق 
الحياة والحرية وفي األمن، حيث يشكل الحق في الحياة الحق األكثر أهمية من بين الحقوق المحمية  في

وتأمين حمايته لصالح األفراد بوصفه الحق األسمى للكائن اإلنساني، وهو شرط  احترامهالتي يتعين 
عية الحياة وظروفها أساسي للتمتع بسائر حقوق اإلنسان األخرى والتي ال تزيد عن كونها إضافات على نو 

سواء في األوقات العادية وحتى في حاالت  االتفاقوشروطها، هذا وال يقبل الحق في الحياة التعطيل أو 
، ويشكل استخدام األسلحة البيولوجية بما فيه من خطورة غير محصورة على حياة وصحة 8الطوارئ العامة

 ما تسببه هذه األسلحة الفتاكة.ب اإلنسان، أحد أهم االنتهاكات الجسيمة لحقوق األفراد
أهم الحقوق األساسية التي  واستقراءاإلطالع على مختلف مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وب

ينص عليها خاصة منها تلك المتمتعة بالطابع الشمولي والعالمي يتضح جليا عالقة ذلك النص بمفهوم 
ه وبقاء الفرد بصفته ككائن بشري بغض النظر عن األمن اإلنساني فهذا األخير يهدف لتحقيق أمن ورفا

السياسي ولعالقته بأي دولة، وهو ما ال يتحقق إال بتكريس حقوقه األساسية وعلى رأسها الحق في  انتمائه
الحياة وفي الحرية وفي المساواة وبالشكل الذي يكرسه نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه 

 االتفاقياتولى للمبادئ العامة لحقوق اإلنسان والتي إنبثق عنها  العديد من الوثيقة األساسية واللبنة األ
 الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.

 العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان -ب
نقصد بالعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد 

والثقافية الذين أعلنت عليهما جمعية األمم المتحدة  واالجتماعية االقتصاديةالدولي الخاص بالحقوق 
 .1966ديسمبر  16بتاريخ 
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تجدر اإلشارة أن ديباجة كال العهدين تؤكد أهمية جميع حقوق اإلنسان دون وجود أي تدرج في و 
المنصوص عليها في  األولوية بين تلك المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتلك

والثقافية، باإلضافة لتقريرها ترابط تلك الحقوق وتكاملها  واالجتماعية االقتصاديةالعهد الدولي للحقوق 
وعدم قابليتها للتجزئة كون جميعها يهدف لحماية الكرامة اإلنسانية، فال يمكن اإلقرار بأمن فرد يتمتع 

دقع، األمر الذي يجعل نص العهدين متوافقا مع بالحرية وباألمن الشخصي إذا كان يعيش في فقر م
دولية )فورية  التزاماتمتطلبات  وأهداف األمن البشري، كون النصين وبوصفهما معاهدتين دوليتين ينشأن 

دولة في كال العهدين( في  150( على عاتق الدول األطراف )الذي تجاوز عددها 9كانت أو تدريجية
(، 10ن على إقليمها والخاضعين لواليتها )مواطنين كانوا أو أجانبسبيل ضمان أمن األفراد المتواجدي
على أساس أي مبرر وهو ما يتوافق مع مفهوم األمن الحديث  انتهاكهاويكرس لهم حقوقا أساسية ال يمكن 

 واالقتصادي)أي األمن اإلنساني( وبمختلف أبعاده وعناصره المتفق عليها دوليا أي األمن الشخصي 
 ائي والصحي والبيئي والمجتمعي كذلك.     والسياسي والغذ

على أساس ذلك، يتبين بأن التفعيل الميداني ألحكام العهدين الدوليين سوف يجسد مفاهيم أساسية و 
مكرسة في أحكام األمن اإلنساني مثلما هو حال تلبية الحاجات األساسية للفرد، وحمايته من الفقر المدقع 

نية وهو ما يساهم في بلوغ والدائم وتحقيق أمنه الشخصي والسياسي وتمكينه من آليات تحقق حمايته القانو 
وكل هذه الحقوق تندثر عناصر هامة من عناصر األمن اإلنساني الذي تصبو هيئة األمم المتحدة تحقيقه 

برمتها كاألسلحة  اإلنسانيةباستعمال أساليب عدائية مهما كان الغرض منها كونها تدمر الحياة  وتتأثر
 بيئة المعيشية كلها للفرد. على االقتصاد وال آثارالبيولوجية لما تخلفه من 

 في القانون الدولي ومخاطر استخدامها البيولوجيةاستخدام األسلحة  حظر :المحور الثاني
 األمراض في فتسبب الحية، والكائنات البيئة على خطر ذات أسلحة البيولوجية هي األسلحة

 يمكن وكذلك الوقت، مرور خطورتها مع وتزداد وتتكاثر معدية حية كائنات من تتكون  باعتبارها الوبائية،
لى حظرها وضبط استخدامها إ، لذلك سعت المجموعة الدولية 11قصير ظرف في منها هائل عدد تصنيع

، من االنساني في كل أبعادهانطالقا من وضع مفهوم لها والتعريف بخطورتها وهواجس استخدامها على األ
 وهو ما نتناوله فيما يلي:

 استخدامها في القانون الدولي لحظرالجهود الدولية  أوال:
 محاولة ضبط وحصر مفهومها من طرف المجتمع الدولي -أ

الذي  كلمة بيولوجي كلمة غير عربية، ويقابلها في اللغة العربية "علم األحياء" العلميمكن القول أن 
أو هي تلك العلوم التي تتعامل مع  ،يعنى بدراسة الحياة أو الكائنات الحية في جميع أشكالها وظواهرها

كافة الكائنات الحية من إنسان أو نبات أو حيوان، من النواحي التشريحية والوظيفية أو الوراثية والبيئية 
 ،والتطورية، كما يندرج تحت هذا المصطلح صحة اإلنسان واإلنتاج الحيواني من ناحية الكم والكيف

الكائنات الحية بالصفة الوظيفية العلمية والتشريحية والتطورية إال  األصل العام في العلوم هو التعامل معو 
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قد يأتي نتيجة لسياسة عامة لدولة أو مجموعة  أن توجه البحوث للعلوم البيولوجية إلى صناعة الشر
؛ ومن ذلك على سبيل المثال األسلحة البيولوجية أو أو غيرها ممن يحاولون زعزعة السالم واألمن إرهابية

الوسائل النافعة قد يساء استعمالها فتصبح ضارة بحسب االستخدام ومثال  ، بحيث أنلة البيولوجيةالقنب
البشرية  كروبات والفيروسات فهي تهدف بحسب األصل لصالحيذلك األبحاث التي تجري في مجال الم

 بأنه " أما الفقه فجانب منه يعرفه  .12غير أنه من الممكن أن يساء استخدامها فتتحول إلى قنابل
االستزراع أو النشر المتعمد للكائنات الممرضة من البيكتيريا، أو فطريات أو فيروسات ونواتجها السامة 
)التروكسينات( أو أي مواد ضارة أخرى ناتجة عنها، بهدف نشر المرض في اإلنسان أو الحيوان أو 

 .13النبات مما يؤدي إلى القضاء عليهم
بممتلكاته، من  وتضرلكائنات الحية أو سمومها تقتل اإلنسان االستخدام المتعمد ل وعليه؛ فإن

ويطلق على هذا النوع مصطلح الحروب البكتيرية، أو  ،الثروات الحيوانية أو الزراعية بغية إضعاف مقدرته
المفضل بسبب شموله للبكتيريا وغيرها من أنواع الكائنات  وإال أن لفظ البيولوجية ه ،الحروب الجرثومية

أكتوبر  23ضمن اتفاقيات باريس المؤرخة في  الثالثوقد عرف الملحق الثاني من البروتوكول . 14الدقيقة
 في فقرته الثالثة بـ الحديثة، المكمل لبروتوكول بروكسل حول األسلحة البيولوجيةاألسلحة ب المتعلقة 1954

أجسام أخرى،  أو كونها كل وسيلة أو جهاز مخصص لالستـعمال لغايات عسكرية من حشـرات مؤذية"
ويعرف الجيش األمريكي األسلحة البيولوجية بأنها " استخدام األجسام  ،"15حية أو ميتة أو إنتاجاتها السامة

 .16"النباتات الحية واإلفرازات السامة ألحداث الموت أو األمراض المعدية إلنسان أو الحيوانات أو 
  إتفاقيا وتقييدها البيولوجيةاألسلحة  حظر -ب

هناك تشابها كبيرا بين األسلحة البيولوجية واألسلحة الكميائية من حيث  أنننوه  أنمن المهم جدا 
مياء عنصر يعنصر الك أنوالنتائج المترتبة، كما أنهما يأتيان تباعا من حيث التنظيم والحظر كون  اآلثار

 :أساسي في صنع وتخزين األسلحة البيولوجية، لذلك نتناول كل منهما كما يلي
  *حظر األسلحة الكيميائية: -1

تحظر العديد من االتفاقيات الدولية استخدام األسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة، وقد ورد 
، بشأن حظر استخدام القذائف التي تستهدف نشر الغازات 1899الحظر عليها مع تبني إعالن الهاي 

وكان هذا اإلعالن النص الوحيد النافذ فيما يتعلق بحظر األسلحة الكيميائية قبل نشوب الحرب  ،17الخانقة
العالمية األولى، وأثناء هذه الفترة كان استعمالها متقطعا ولم يكن ممارسة معتادة، ربما يعود ذلك إلى عدم 

استعمال هذا النوع من االهتمام بصنعها في ذلك الوقت، لكن في خضم الحرب العالمية األولى أصبح 
األسلحة ممنهجا وممارسة عادية بين الدول المتحالفة وألمانيا مما أدى إلى خسائر كبيرة في األرواح، 
األمر الذي دفع إلى التفكير بعد الحرب نحو العمل على حظر استخدام الغازات السامة والخانقة بموجب 

 .18هايمعاهدة جماعية في قصور الحظر الذي جاءت به الئحة ال
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بشأن "حظر  1925ما أسفر عن استحداث اتفاقيات تمثلت في بروتوكول جنيف لعام  هذاو 
استخدام الغازات السامة والخانقة أو ما شابهها والوسائل البكتريولوجية، وجرى تعزيز هذا الحظر مرة أخرى 

بشأن "حظر استحداث باريس  اتفاقية 1993) اتفاقية األسلحة البيولوجية( ثم تالها في سنة  1972سنة 
، كما احتوى النظام األساسي للمحكمة 19وصنع وتخزين واستخدام األسلحة الكيماوية وتدمير هذه األسلحة"

 .20على أساس أنها تشكل جرائم الحرب 18فقرة ب،  8الجنائية الدولية على هذا الحظر بموجب المادة 
 حظر األسلحة البكتريولوجية: -2

بشأن  1925البكتريولوجية لتعزيز الحظر الوارد في اتفاقية جنيف لعام جاءت اتفاقية األسلحة 
ولقد بدأ  ،األسلحة الكيميائية لسد الثغرات التي أحدثها التطور التكنولوجي الكيميائي في صنع األسلحة

دمير التوقيع على" اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وت
، وتحظر هذه االتفاقية األسلحة 1975مارس  26، ودخل حيز نفاذها في 1972تلك األسلحة" في أفريل 

البكتريولوجية استحداث وإنتاج وتخزين واقتناء أو أي نحو آخر العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية 
 .21األخرى، وكذلك التكسينات في األغراض العدائية أو المنازعات المسلحة

ويستند حظر استخدام األسلحة البيولوجية في النزاعات المسلحة الدولية إلى بروتوكول جنيف بشأن 
الغازات واتفاقية األسلحة البيولوجية، ويمكن االستنتاج من حركة نضال المجتمع الدولي الستئصال 

تؤمن أن هذه األسلحة يجب (، أن الدول  2000ــ  1972األسلحة البيولوجية في العقود الثالثة األخيرة) 
أن ال تبقى موجودة، ولذلك يتعين عدم استخدامها في أي ظرف كان بما في ذلك النزاعات المسلحة غير 

 الدولية.
وقد جرى فعليا رفض جميع المزاعم بشأن امتالك دول لهذه األسلحة، وعندما اعترفت روسيا عام 

، أعلنت أنها ستوقف هذا البرنامج نهائيا، كذلك ، أنها كانت مستمرة في برنامج أسلحة بيولوجية1992
شجعت التقارير بشأن برامج العراق لألسلحة البيولوجية على إدانتها من المجتمع الدولي، كما يدعم عدد 
من البيانات الرسمية حظر استخدام األسلحة البيولوجية ويأتي هذا على سبيل المثال في إعالم المملكة 

 .22حدة العراق أنهما تتوقعان منه عدم استخدام األسلحة البيولوجيةالمتحدة والواليات المت
ولمواجهة أي خرق لالتفاقية من قبل دولة طرف، فإنها تضع في تصرف الدول األطراف األخرى 
وسيلة تقديم شكوى إلى مجلس األمن باألمم المتحدة، تتضمن األدلة المؤيدة التي تثبت حصول مثل هذا 

ول األطراف في االتفاقية أن تتعاون في تنفيذ أي تحقيق يجريه مجلس األمن في الخرق، وعلى جميع الد
كما طلبت عدة قرارات للجمعية العامة لألمم المتحدة من  ،23هذه الشكوى وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة

بيولوجية بشأن الغازات السامة أو اتفاقية استخدام األسلحة ال 1925الدول االنضمام إلى بروتوكول جنيف 
 .24والتقيد الدقيق من قبل جميع الدول بالمبادئ واألهداف الواردة فيهما
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 اإلنسانيمظاهر خطورة استخدام األسلحة البيولوجية على األمن  ثانيا:
تعتبر األسلحة البيولوجية من أشد أسلحة الدمار الشامل فتكا وتدميرا وتشكل خطورة شديدة وذلك 

جمع ترسانة من األسلحة البيولوجية في خالل وقت قصير وبإمكانيات مادية وتكنولوجية  إمكانية راجع إلى
بسيطة، ولعل ابلغ دليل على ذلك ما قالته "كاثلين بيلي" مديرة مراقبة التسليح المساعد السابق في الجيش 

آالف دوالر األمريكي، حيث قالت "إن وضع ترسانة من األسلحة البيولوجية ال يحتاج ألكثر من عشرة 
متر مربع، ولن يستغرق هذا وقتا طويال، فالخلية  25لألجهزة المستخدمة، وحجرة ال تزيد مساحتها عن 

ساعات، والزجاجة  10دقيقة يمكنها أن تعطي بليون نسخة في خالل  30البكتيرية التي تنقسم كل 
 ن أن يقضي على نصف الصغيرة من هذه البكتيريا تعطي عددا ال نهائيا في خالل أسبوع واحد يمك

 "25سكان واشنطن العاصمة األمريكية
يمكن استخدام مثل هذا النوع من األسلحة سواء بواسطة الدول أو المخابرات أو اإلرهابيين دون كما 

الوصول إلى الفاعل، ألن تأثيرها ال يظهر إال بعد فترة حضانة معينة، قد يكون الفاعل اختفى تماما 
والسموم التي يمكن استخدامها  اتهناك الكثير من الميكروب، كما أن اكتشاف أمرهأثناءها قبل أن يتم 

كأسلحة بيولوجية، بعضها معروف منذ قديم األزل مثل الطاعون والجدري والكوليرا وغيرها، وبعضها 
نوعا يمكن  39حديث أو تم تطويره جينيا، وقد ذكر كتاب منظمة معاهدة شمال األطلنطي أن هناك 

ه كسالح بيولوجي، وتشمل: البكتيريا الفيروسات الريكيتسيا، السموم ومعظم هذه الكائنات أو استخدام
السموم التي قد تكون مشتقة من ميكروب أو نبات أو حيوان، تستخدم ألغراض طبية، ودوائية مثل تصنيع 

د مثل التطعيمات والمضادات الحيوية المختلفة، إذا فليس هناك صعوبة في تحويل الهدف من وجو 
الكائنات من أجل تصنيع أسلحة بيولوجية، أو سرقتها من أجل هذا الغرض، ولعل طرق تصنيع األسلحة 

وهذا من مميزات  26البيولوجية المختلفة مثال مثل المخدرات موجودة اآلن على بعض واقع شبكة االنترنيت
 مظاهر خطورة هذه األسلحة.

عالة بدرجة كبيرة، وتعيش لتظل تنقل العدوى لفترات األسلحة البيولوجية تتميز بأنها ففي حين أن 
ن وسائل أطويلة بعد إطالقها، كما أنها ال ترى بالعين المجردة، حيث ال نشعر بأنه تم إطالقها، كما 

 25فيروسا ظهر في  15أكثر من ، ومن المستجدات حول هذا الموضوع هو أن إطالقها ميسرة وعديدة
، وبعضها قديم، وكان قد اختفى إال أنه عاد للظهور مرة أخرى، ومعظم سنة األخيرة، بعضها جديد تماما

هذه الفيروسات ال يوجد لها عالج أو تطعيم حتى اآلن مثل اإليبوال، وحمى الالسا، ماربورج، وهانتا 
كما يحدث في الوقت الراهن حول انتشار  27.وغيرها وحتى طرق العدوى لبعضها غير مؤكدة حتى اآلن

 الذي أرهب العالم. (covid19)يروس كرونا رهيب وخطير لف
التحكم يصعب و هجومي  كونه سالحالسالح البيولوجي ومما يزيد من خطورة وهاجس هذا 

استخدامه، فهو على نقيض األسلحة األخرى حيث أنه سالح ال يمكن إجراء المناورة العسكرية به مهما ب
يولوجية ال يرقى إلى استعمال استخدام األسلحة كان نطاق هذه المناورة، فاحتمال استخدام األسلحة الب
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حيث أنه بالمقارنة تتشابه األسلحة الكيماوية  ،الكيماوية في الحرب إال أنه ال يجوز إسقاطها من الحسبان
أن و كليهما يصيب اإلنسان وال يدمر الممتلكات المادية؛  وهي أنواألسلحة البيولوجية في كثير من األوجه 

في الهواء ونقله مع الريح بطر يقة متشابهة، وله قابلية لتلويث األرض واأللبسة كليهما يمكن نشره 
كالهما و فة على اإلنسان والحيوان والنبات؛ لوالمعدات والماء واألطعمة، ويتفاوت تأثيره بدرجات مخت

ى قدرتها ترجع خطورة األسلحة البيولوجية "الجرثومية" إلفي حين  ،يحدث أثرا معنويا مشابها بين األفراد
المصابين، مقارنة باألسلحة الكيماوية أو النووية، وكذا  بينحداث عدوى إلعلى البقاء لفترات طويلة 

نه أومما يزيد من خطورة األسلحة البيولوجية أو الجرثومية  ؛قدرتها على النمو، وقدرتها على االنتشار
الجرثومة واختيار الحساسية عن  يمكن تغيير الخواص الطبيعية للجرثومية مثل: تغير المناعة وشكل

وبالتالي يصعب تشخيصها، كما أن استخدام خليط من أنواع مختلفة من الجراثيم يزيد من  ،طريق الطفرة
خطورة هذه األسلحة، حيث يصعب تشخيص المرض ومقاومته، وأحيانا قد يستخدم خليط من أنواع مختلفة 

اثيم ضد الشخص المنهك، بسبب فعل يد من فعالية الجر يز  من الجراثيم مع خليط من أسلحة كيميائية، مما
إن األسلحة البيولوجية لم تستخدم في الحروب الحديثة حتى اآلن استخداما ملموسا  ،األسلحة الكيميائية

مؤكدا واسع النطاق، حتى تستخلص نتائج عملية حقيقية تكشف مدى فاعليته الهجومية على النحو الذي 
، لكن في 28من نووية وكيميائية ة، بالنسبة ألسلحة الدمار الشامل األخرى حدث بصور مختلفة الفاعلي

على  وآثارهاحد ما ونشعر بنتائجها  إلىلموسة بطريقة م األسلحةبدأنا ندرك خطورة هذه  األخيرة اآلونة
 بحد ذاته. اإلنسان
 خاتمة 

تزال تشكل بمختلف أنواعها  والشكلت  البيولوجيةسلحة األيمكننا القول أن ما تم عرضه  من خالل
الطبيعية  تهبيئفي حياته و  اإلنسانأمن الدوليين، بما تخلفه من أثار على  األمنتحديا للسلم و واستغالالتها 

نفسه والذي يستعملها في  نساناإلوالمصطنعة، وبما تشكله من أخطار غير متحكم فيها حتى على 
يحاول المجتمع الدولي الحد اآلثار هذه المخاطر و رء ولد حروبه ونزاعاته مع غيره من البشرصناعاته و 

 االتفاقياتالعديد من وتفعيل إمضاء و  عقدوحظرها على المستوى الدولي، من  األسلحةمن انتشار هذه 
دائما ليست في  الدوليةالبيئة  ورغم ذلك فإن، انطالقا من عرفية قواعدهاالدولية التي تحظى بإجماع دولي 

أو داخلي، وقد تستعمل حتى في حاالت نزاع دولي  وأفي حرب  األسلحةستعمال هذه مأمن من احتمالية ا
 أمامالذي تتوجس منه دول العالم،  األمر، وهو أو اقتصادية إستراتيجيةحرب غير ظاهرة لتحقيق أهداف 

التكنولوجية العالية في مجال علم الدولية وخاصة بين الدول ذات القدرات العالقات أي توترات في 
 .األحياء

وفق ما  األسلحةوعليه؛ نشير في النهاية إلى أن هناك ضرورة قصوى إلى ضبط وتقييد هذه 
، وال يتم هذا إال بوجود إجماع دولي وااللتزام العام بضمان عدم استعمال تلك اإلنسانييقتضيه األمن 

  .مسئولةمن جهات غير  اواستعمالهوضمان عدم وصولها  األسلحة
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 أية مكانة لألمن اإلنساني في اآلليات الدولية لحماية السلم واألمن

What is the status of human security in the international 

mechanisms to protect peace and security? 

 احمد طهدكتور: صالح 

 االستقالل فلسطينجامعة  -نسانيةاإلكلية العلوم  -اآلثارو رئيس قسم امن السياحة 

  

 : ملخص
نتساءل عناالعكل ااذيعكلااه عكورااههعو اامنعاإلنااميعكهااالعكي سااء  تعواايعواامعجاادعكوسااءهعو اامنع ااءنم  ع   اا ع   اا  ع

ا اااانمنعااااانلعكهياااا عك،إلءوونوااااعع مكناااا ع ءنمنوااااععى لوااااععنماااااعاسااااحماعك، اااانم ع كلوااااء عك  نء ااااعتع يعكناااا ع اااا    ع

 كل مكن عكل ءنمنوعع كآللوء عك،ح عععك  ءلوعتعكهاا عكلاه ع ن ايعا ا نعلياذءلوععكل ؤالع  اركل عكلا   كاع  اععاذءناعع

 .لألالعكي سء  عجدعكآللوء عكل  لوعع  نء ععكلسلمع كهالعكل  لوي 

 
 

 Abstract: 

We wonder about the form that the development of the concept of human security has 

taken, is it in the direction of a new legal development that establishes international legal 

rules at the level of content and protection mechanisms, or will it remain included within 

the current conceptual frameworks, legal rules and existing mechanisms, which 

represents the source of the research problem and its main question. A place for human 

security in the international mechanisms to protect international peace and security. 
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 :مقدمة
ضرورة تقصي نوع اإلضافة  على)بشري( يبعث الربط بين مفهوم األمن وبين ما هو أنساني  

في  مصدر لتنوع القيم المضمنةيمثل  المفترضة لكل من المفهومين إلى األخر. فنجد أن ما هو إنساني
دولة والقوة ال)بقاء  موضوع واحدبعد و  مفاهيم التقليدية المبنية علىبحيث جعله يتجاوز ال ؛ألمنمفهوم ا

، إلى أبعاد أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وبيئية، موضوعها اإلنسان الفرد حيث (العسكرية
تجاه القيم  تهديدمن ال . ونجد أن ماهية األمن تعني تحرير ذلك اإلنسانوبالوسائل غير التقليدية ما كان

 سان وكرامته.التي يستبطنها كل ما هو إنساني ووثيق الصلة ببقاء اإلن
، األول الشرعة سياقين اثنينتطور ما هو أنساني ارتبط بعلى مستوى تدويل المفاهيم، نجد بان 

الثاني األمن اإلنساني. وان هذا ، وما تبعها من اإلعالنات واالتفاقيات الدولية الدولية لحقوق اإلنسان
المتحدة، واتخذ ذلك شكل تطور للقانون التطور حدث من خالل وعبر التنظيم الدولي ممثال في األمم 

ابرز  تركزت الذي بحيث أن المفهوم األول كان نتاجه تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان ؛الدولي
عن  :وهنا نتساءل أما المفهوم الثاني؛إشكاالته حول إيجاد وتفعيل اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان. 

من اإلنساني، هل هو في اتجاه تطور قانوني جديد يرسي قواعد قانونية الشكل الذي اتخذه تطور مفهوم األ
يمية والقواعد أم انه سيبقى مشموال ضمن األطر المفاه على مستوى المضمون واليات الحماية،دولية 

واآلليات المتبعة الحالية، األمر الذي يمثل مصدر إشكالية البحث وسؤاله الرئيس" أية مكانة القانونية 
 اإلنساني في اآلليات الدولية لحماية السلم واألمن الدوليين".لألمن 

 أهمية البحث:
 التي ، تلك اآللياتما هو أنساني يةعالج موضوع اآلليات الدولية لحمايمن كونه  بحثال تأتي أهمية

، وبقيت ملتبسة في تكريسها وحمايتهاوالقصور  ،من الجمود واإلخفاق في ظلها واقع حقوق اإلنسان عانى
البحث  ذاهذلك ما يمثل مقصد  .في سياق حماية األمن اإلنساني بين نماذج عدة لحماية السلم واألمن

إلصالح نظام األمم المتحدة في تجاه تفعيل  في النقاش الدائر سهاملإلاألسئلة المقدمة  نع عبر اإلجابة
 .سهم في النقاش األكاديميكافة، وتقديم تصورات ت الحقوق واألمن اإلنسانيين آلليات الدولية لحمايةا

 المنهج:
 .المنهج الوصفي هو المتبع في االستقصاء والتحري لمباحث الدراسة وموضوعاتها

 : األمن، السلم، األمن اإلنساني، حقوق اإلنسان، اآلليات الدولية، الحماية.كلمات مفتاحيه
 بنية البحث:

 :رئيسين يتفرع عن كل منهما مطلبينين مبحث على باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة البحثيشتمل 
 .حقوق اإلنسانو ألمن اإلنساني المضامين والصلة بين ا المبحث األول:

  مكانة األمن اإلنساني في اآلليات الدولية لحماية السلم واألمن.المبحث الثاني: 
 حقوق اإلنسان.و ألمن اإلنساني المضامين والصلة بين ا المبحث األول:
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ل و حقلسؤال الرئيس الذي يشكل المنطلق ألسلوب التفكير في موضوع هذا البحث نشأ من داخل ا
 ،األمنية النقديةالدراسات  ي،نظرية التنظيم الدول ،لقانون الدولي لحقوق اإلنسانة عدة مثل؛ اكاديميأ

 إذا كانيل: وتفرع عنه أسئلة من قباألمن اإلنساني؟  مضمون  مع ةحقوق اإلنسان متطابقل ه ومفاده:
 واليات حماية لماذا يتم إدخال مفهوم جديد )األمن اإلنساني( وهو مشمول فعليا كمضمون  التطابق قائما

في منظومة الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان بمستوياتها من الحقوق الفردية والجماعية كالحق في السلم 
ما يصبح السؤال  يتضمنه تلقائيا، أوخر أن احدهما أوسع من األ أو والحق في التنمية؟ وإذا كان العكس

المتحدة على اإلنساني بإدخاله إلى عمل التنظيم الدولي لألمم مفهوم األمن لتوظيف هي اإلضافة النوعية 
مستوى المضمون وعلى مستوى آليات الحماية. يقسم هذا المبحث إلى مطلبين: األول: التعريف بمضمون 

 .لثاني: التعريف بمضمون األمن اإلنساني في القانون الدوليحقوق اإلنسان في القانون الدولي، ا
 المطلب األول: مضمون حقوق اإلنسان في القانون الدولي.

 مستويين؛ ، في إشارة إلى1بتقليعة أجيال حقوق اإلنسانعموما  يعبر عن مضمون حقوق اإلنسان
وما تبعها من االتفاقيات  الحقوق الفردية المضمنة في تطور عناصر الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

، والحقوق الجماعية متضمنة الحق في السلم، والحق في المتعلقة بحماية فئات محددة في القانون الدولي
 منصب على ليكون ث اتجاه البح هذا الفهم يحث. 2التنمية، والحق في صحة البيئة والمحافظة عليها

 .ات الدوليةالصكوك واإلعالن استيضاح مضمون حقوق اإلنسان وطبيعة الموقف منها في
نجد بان مضمون حقوق اإلنسان بالتعريف يشمل الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان و جميع الصكوك 

لألمم المتحدة رقم . ونجد بان طبيعة الموقف منها يعبر عنه بقرار الجمعية العامة 3األخرى المتعلقة بها
، والذي ينص على أن كافة حقوق اإلنسان والحريات الفردية غير قابلة لالنقسام 4م1977لعام  130\32

على أن جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير  5م1993ومترابطة. كذلك نص إعالن وبرنامج عمل فينا لعام 
كاملة يصعب العمل على تطوير حق قابلة التجزئة ومترابطة ومتشابكة فحقوق اإلنسان هي كسبحة مت

 .دون أخر. فهي ترتبط ببعضها بعضا وكل منها تعد مكملة لألخرى فهي نظام متكامل الجوانب

                                                           
عبد الباسط عبد الرحيم عباس، أجيال حقوق اإلنسان بين الطرح الفكري والسند العملي، مجلة كلية الحقوق، جامعة  1

،   2020\10\29، تاريخ االسترجاع 202، ص 318-299، ص ص 2، العدد 16النهرين، المجلد 

https://www.iasj.net/iasj/article/96318. 
لدليل التدريبي، إعداد: محمد عبد الجليل، عصام عبد العزيز، د. طبعة، القاهرة: مؤسسة ا -الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 2

 .8-4ص ص  ،http://sfess.org/wp-content/uploads/2014/07 ،2007النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، 
رة للدراسات والبحوث، تاريخ دراسة تحليلية وتاصيلية، مركز الحضا -احمد عبد الونيس شتا، الحقوق الجماعية لإلنسان 3

. و الشرعة الدولية لحقوق 690. ص https://hadaracenter.com/pdfsمساءا،   7، الساعة 2020\10\30االسترجاع 

 3الدليل التدريبي، إعداد: محمد عبد الجليل، عصام عبد العزيز، ص  -اإلنسان
،  2بشان الموقف من حقوق اإلنسان، ص 130\32قرار الجمعية العامة لألمم لمتحدة، رقم  4

https://undocs.org/ar/A/RES/32/130 
، 3، تصدير ص 1993حزيران  25، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، 1993إعالن وبرنامج عمل فينا،  5

https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf. 

https://hadaracenter.com/pdfs.%20ص%20690
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منتصف ثمانينيات القرن الماضي حول مضمون حقوق  ذإن مراجعة متأملة لنتائج النقاش السائد من
اإلنسان والذي برز بشكل واضح مع إعالن الحق في التنمية، يظهر لنا النقص الحالي في كيفية التعامل 

 مع األمن اإلنساني، ومن ثم يعكس غياب المنظور لكيفية التعامل مع األسئلة المطروحة.
مام حقا جديدا أ؛ هل نحن 6النقاش حول الحق في التنميةالذي طرح في كان ابرز األسئلة المثارة و 

بذاته يضاف إلى الحقوق التقليدية المعروفة والمعترف بها، أم انه نتاج لتركيب مجموعة من الحقوق 
 الموجودة فعال، أم انه يمثل في وجوده وتطوره على الساحة الدولية مبدأ من مبادئ القانون الدولي.

الحقوق  أولك األسئلة نشوء ما يعرف بالجيل الثالث من حقوق اإلنسان وترتب على اإلجابة عن ت
النتيجة لم يدرك إبعادها إال مع بداية  أوالتضامنية وأنها من نمط الحقوق المركبة، غير أن تلك اإلجابة 

نقاش من نوع أخر بصيغة سؤال؛ التنمية من اجل من؟ ومرة أخرى أثار هذا السؤال نقاش بان اعتبر 
ي التنمية حقا للفرد أي حق للشعوب وليس للدول، ولكن ماذا يعني التمييز بين الحقوق الفردية الحق ف

وهو ما حدث  والحقوق الجماعية؟ هل يعني أن اآلليات ستختلف من حق فردي عنها في حق جماعي؟
ة نمط من مفهوم الحقوق الجماعية عموما، من زاوي أوفعال، في موقف بعض الدول من الحق في التنمية 

هذه الخالصة تنقلنا الستيضاح مضمون األمن اإلنساني  .7آليات الحماية كما في الموقف األمريكي
وبالتالي اإلجابة عن السؤال المتعلق في شكل ومضمون  ،وتحديد طبيعة الموقف منه في القانون الدولي

 القيمة المضافة للربط بين مفهوم األمن وما هو أنساني.
 ون األمن اإلنساني في القانون الدولي وطبيعة الموقف منه:المطلب الثاني: مضم

الفكرة التي تحكم هذا المطلب مرتكزة على سؤال، هل هناك تطابق بين مفهوم حقوق اإلنسان و بين 
األمن اإلنساني. نجد انه بالرغم من جملة من المقدمات التي سبقت التكريس القانوني الدولي لمضمون 

وتوظيفا متعدد اإلبعاد، ترتب جملة من النتائج العملية؛ اقتضت الحقا ضرورة األمن اإلنساني، ذكرا 
 التوضيح والتحديد القانوني من داخل األمم المتحدة ذاتها.

 البشرية تقرير التمنية م بتضمين1994كانت أول المقدمات من داخل منظمة األمم المتحدة عام 
م 1998وما تبع ذلك في تقرير التنمية البشرية لعام  بوب الحق بعنوان تنمية ذات وجه إنساني،مقالة مح

) اليابان  ، أما الثاني ظهر خالل مبادرات فردية لبعض الدول8مهدداته أوالذي حدد أبعاد األمن البشري 

                                                           
 -51، ص ص 32، السنة 56عمر يوسف الخطيب، الحق في التنمية في المواثيق الدولية، مجلة دراسات افريقية، العدد  6

 .57\54، ص ص 2016، ديسمبر 85
، تصدر عن دار 2020، نوفمبر 530عبد العزيز محمد الواصل، الحق في التمنية: الواقع والمأمول، المجلة العربية، العدد 7

 ، 2020\10\29المجلة العربية للنشر والترجمة، تاريخ االسترجاع 

gazine.com/arabic/articleDetailshttp://www.arabicma 3، ص. 
8 HUMAN SECURITY : CONCEPT ANT PRACTICE, SUDHA MENON, BUSINESS 

SCHOO-  AHMEDABAD,31 MARCH 2007, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2478/ M, P P 

7-10.  

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails
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عمليا من إيجاد لجان تبنت مضمون معين لألمن اإلنساني واليات حماية متوافقة  وما ترتب عليهوكندا( 
 .9مع األمم المتحدة بالتعاون و  برعاية تلك الدول

ابرز اآلثار والنتائج العملية المترتبة على تلك المبادرات الفردية كان؛ قبول المبادرة الكندية عبر 
، وأسست هذه 10م حول إنشاء لجنة دولية معنية بالتدخل والسيادة2000رئيس وزرائها في مؤتمر األلفية 

بق لألمم المتحدة كوفي عنان، في تقرير األلفية المقدم إلى اللجنة استجابة إلى نداء األمين العام السا
م انتهت اللجنة بعمل تقريرها حول سيادة الدول والتدخل 2001الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي عام 

الذي سيكون من داخل عمل المنظمة الدولية، و  ومسؤولية الحماية، وبنشوء وتبني مفهوم مسؤولية الحماية
 . في موضع متقدم من البحث لنا وقفه معه

م 2005كانت عام إلرساء األمن اإلنساني في قواعد القانون الدولي العام  نجد بان البداية الفعلية
أدخلت إلى  . والتي بطبيعة الحال11من البيان 143ة العالمي، الفقرة في وثيقة البيان الختامي لمؤتمر القم

 مسؤولية لبس والضبابية بسبب مفهوم أخر هو مبدألمن ا الفهم القانوني لقواعد القانون الدولي حالة
الحماية، فكان من مقتضيات ذلك صدور قرار أممي يوضح طبيعة العالقة بين تلك المفاهيم وتحديد 

 آليات تحقيقها.
تبلورت مقتضيات التعريف القانوني بمفهوم األمن اإلنساني، إلى جانب ضرورة حل اإلشكال 

األمن اإلنساني ومفهوم مسؤولية الحماية من جهة شكل وطبيعة آليات الحماية، الناشئ ما بين مفهوم 
بشان  29112\64في قرار الجمعية العامة رقم  2010 تموز عام\16بصورة قرارات أممية كان أولها 

، 2005المتعلقة بمفهوم األمن البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام  143متابعة الفقرة 
بحيث "تقرر مواصلة النظر في مفهوم األمن البشري"  4وكان ملخص ذلك القرار ما ورد في نص المادة 

عام أيلول \10في ، وتكرس تعريف المفهوم ومضمونه والموقف منه بهإلعادة بحث وتعريف المقصود 
هوم األمن المتعلقة بمف 143تحت عنوان متابعة الفقرة  29013\66في قرار الجمعية العامة رقم  2012

" توافق على أن مفهوم 3. فقد نصت المادة 2005البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 
األمن البشري يشكل نهجا لمساعدة الدول األعضاء على استجالء التحديات الشاملة الواسعة النطاق التي 

                                                           
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  خوله محي الدين يوسف، األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام، 9

 .531 -529، ص ص 2012، العدد الثاني، 28والقانونية، المجلد 
10 GARETH EVANS, MOHAMED SAHNOUN, THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 

REPORT OF THE INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE 

SOVERIGNTY,CANADA: INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTER, 

2001, P  IX. http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf 
 .2005أكتوبر  RES\A  ،23\60\1 ، ، رقم 143، المادة 2005الجمعية العامة، الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي  11
المتعلقة بمفهوم  143متابعة الفقرة  -، 2010تموز  RES\A 16\64\291 الجمعية العامة لألمم المتحدة، قرار رقم  12

 . 2010تموز  27، 4، المادة 2005األمن البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العلمي 
 143متابعة الفقرة  -، بعنوان2010أيلول  10،اتخذته في  RES\A\66\290 الجمعية العامة لألمم المتحدة، قرار رقم  13

، الفقرات أ. ب. جز د. ه. تاريخ  3، المادة 2005مفهوم األمن البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي المتعلقة ب

 .2010أكتوبر  25
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. وبناء على ذلك، فأي فهم مشترك لمفهوم تهدد بقاء شعوبها وتنال من سبل رزقها وكرامتها والتصدي لها
 األمن البشري يجب أن ينطوي على ما يلي:

"حق الشعوب في العيش في حرية وكرامة، بمنأى عن الفقر واليأس، ولجميع  3الفقرة أ من المادة  -
األفراد وبخاصة قليلو الحيلة، الحق في التحرر من الخوف و من العوز وفي إتاحة فرصة متساوية لهم 

 ."إمكاناتهم البشرية على أكمل وجه للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية
الفقرة ج من ذات المادة " يقر األمن البشري بأوجه الترابط بين السالم والتنمية وحقوق اإلنسان وال  -

د تمييز بين الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية" إن نص هذه الفقرة يعيد لنا تأكي
 نفس التوجه القائل بان حقوق اإلنسان الفردية والجماعية هي مترابطة ومتآزرة.

ويعود القرار إلى حل مسالة اإلشكال الناشئ بين مفهوم األمن اإلنساني ومفهوم مسؤولية الحماية 
" هذا م المسؤولية عن الحماية وإعمالهاالفقرة د "يختلف مفهوم األمن البشري عن مفهو  3في المادة 

 الختالف ستظهر مالمحه وأبعاده عند مناقشة اآلليات الدولية في المبحث الثاني.ا
يترتب على ما تقدم جملة من األفكار الرئيسة يقتضي فهمها فهما صحيحا استعارة أدوات مفاهيمية 
مستمدة من حقل الدراسات األمنية توضح المقصود بموضوع األمن، ومن ثم القيم المضمنة، والمقصود 

أن موضوع رر من الخوف، األمر الذي يمثل نوع اإلضافة األكاديمية لهذا البحث. يمكن القول: بالتح
األمن اإلنساني ينصب على الفرد وليس الدولة، وان القيم محل الحماية هي حقوق اإلنسان الفردية 

ا إلى تحديد الموقف هذا ينقلنك الترابط الوارد في الفقرة د. و والجماعية التي نجد سندها في التأكيد على ذل
 من األمن اإلنساني في سياق بحث مكانته في اآلليات الدولية.

 المبحث الثاني: أية مكانة لألمن اإلنساني وحقوق اإلنسان في اآلليات الدولية لحماية السلم واألمن.
يكمن مبرر الربط بين حقوق اإلنسان ومفهوم األمن اإلنساني في سياق اآلليات الدولية لحماية 

وهي صلة نابعة في  عموما، الفكرة الرئيسة التي يستند إليها ربط الحقوق بمفهوم األمن السلم واألمن إلى
قائم على الحماية من التهديد وبوسائل استثنائية، وهو أمر  من حقيقة أن العمل من اجل األمن األساس

 واضح الداللة في سياق نظام األمن الجماعي.
، النموذج األول مرتبط 14دة بين نموذجين لحماية السلم واألمن الدوليينفقد ميز ميثاق األمم المتح

األمم المتحدة الواردة في الفصل األول من  أهداف بمفهوم األمن الجماعي الذي نجد سنده القانوني في
العدوان وبوسائل  أوالفصل السادس والسابع منه والمرتكز أساسا على منع التهديد  الميثاق، وفي مواد

التهديد بها. أما النموذج الثاني المستند إلى التعاون فنجد سنده في  أونائية مرتكزة على استخدام القوة استث
الفقرة الثالثة من الميثاق نصت على" تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات  1المادة 

                                                           
دراسة فقهية وتاصيلية للنظرية العامة للتنظيم الدولي ولألمم المتحدة  والوكاالت  -جعفر عبد السالم، المنظمات الدولية 14

 .12-11إلقليمية، طبعة سادسة، القاهرة: دار النهضة العربية، ص ص المتخصصة والمنظمات ا
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رام حقوق اإلنسان والحريات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احت
 . 15األساسية"

ويصبح السؤال هنا، هل تندرج آليات حماية األمن اإلنساني في سياق األمن الجماعي أم في سياق 
؟ يشتمل هذا المبحث على مطلبين: األول ، أم في اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسانالتعاون الدولي

سان، المطلب الثاني: أية مكانة لألمن اإلنساني في اآلليات الدولية آليات األمم المتحدة لحماية حقوق اإلن
 للحماية.

 المطلب األول: آليات األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان.
القانون الدولي اإلنسان في سياق األمم المتحدة و هناك نوعين من اآلليات الدولية لحماية حقوق 

التعاهدية فهي ترتكز على غير لحقوق اإلنسان. اآلليات التعاهدية واآلليات غير التعاهدية. أما اآلليات 
دور األمم المتحدة المباشر في قبول استقبال الشكوى والتحقيق بها. أما اآلليات التعاهدية فتقوم على ما 

نصت  16اتفاقيات 9قة بحقوق اإلنسان من آليات، هناك الخاصة المتعلمنته االتفاقات الدولية العامة و تض
امة تفسر بنود إصدار تعليقات ع على آليات الحماية والتي تندرج ضمن اآلليات التالية؛ دراسة التقارير،

. وهناك اختصاصات خاصة ببعض اللجان؛ التحقيق وتقصي الحقائق كما هو الحال بعضها أواالتفاقية 
الشكاوى. أما اإلصالحات الجديدة التي  أويز ضد المرأة، استالم البالغات مع لجنة القضاء على التمي

، وكانت أهم اإلصالحات 17أدخلت على منظومة حقوق اإلنسان فتمثلت في تأسيس مجلس حقوق اإلنسان
يتمتع المجلس بصالحيات  (A\60\251)وفقا للقرار رقم  في تطوير آليات عمل المجلس بحيث شملت:

حقوق اإلنسان وحمايتها، بما في ذلك التصدي لالنتهاكات الجسيمة والمنهجية، واإلسهام واسعة في تعزيز 
في منع انتهاكات حقوق اإلنسان، والرد السريع على حاالت حقوق اإلنسان الطارئة...، برغم أن تأسيس 

لرغم لجنة حقوق اإلنسان، وبا 18مجلس حقوق اإلنسان جاء مبررا بأسباب لها عالقة"عجز في مصداقية"
من النقلة النوعية لدور المجلس في حماية حقوق اإلنسان وفق المهام الجديدة النوعية المشار إليها، إال 
انه يمكن القول بان فلسفة عمل مجلس حقوق اإلنسان وبالتالي الحماية التعاهدية تختلف جوهريا عن فكرة 

في العمل  ا هو متعارف عليهتخلو عموما من مفهوم الوقاية حسب معمل األمن اإلنساني، كونها 
فقط آلية المراجعة و ، وفق مبدأ )االستباق والوقاية( المقر في آلية عمل األمن اإلنساني أواألمني، 

أثر رجعي تحقق تحوالت مفترضة غير الدورية الشاملة، التي تعطي وبفعل تراكمي دور يحمل الرقابة ب

                                                           
 .3، فقرة 1ميثاق األمم المتحدة، المادة  15
 صباحا، 9، الساعة 2020\11\1بطاهر بو جالل، نظام منظمة األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان، تاريخ االسترجاع  16

content/uploads/2014-qa.org/wp-https://www.nhrc  ادم بلقاسم فرحاتي عمر الحفصي. و:3-2، ص ص ،

الحماية العالمية  أجهزةدراسة في  -األساسيةوحرياته  اإلنسانالحماية الدولية لحقوق  آلياتمحمد شبل،  نبدر الديقبي، 

 .2012عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،األولىواجرائاتها، الطبعة  واإلقليمية
 .14بطاهر بو جالل، نظام منظمة األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان ، مرجع نفسه، ص  17
 .15بطاهر بو جالل، نظام منظمة األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان ، مرجع نفسه، ص  18

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014
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اإلنساني في اآلليات الدولية للحماية وتبيان طبيعتها مؤكدة. وهذا ينقلنا الستيضاح مكانة مفهوم األمن 
 ونوع اإلضافة المفترضة لها عن آليات حماية حقوق اإلنسان.

 المطلب الثاني: أية مكانة لألمن اإلنساني في اآلليات الدولية للحماية.
مستند إلى سيكون مسار تحديد أية مكانة لألمن اإلنساني في اآلليات الدولية لحماية السلم واألمن 
ارات األمم أمرين، األول التمييز بين مفاهيم الحماية، والثاني توضيح المقصود باإللية المقررة له في قر 

إدراك شكل اإلضافة المفترضة لمفهوم األمن اإلنساني على المتحدة، مما يتيح التعرف إلى طبيعتها و 
 مجمل منظومة حقوق اإلنسان على مستوى اآليات بشكل أساسي.

 مستوى التمييز بين اآلليات، ال يندرج مفهوم األمن اإلنساني من حيث المبدأ ضمن آليات نظام على
التهديد بها، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم  أوالجماعي المستندة إلى استخدام القوة  األمن

(A\RES\66\290لع ) لوثيقة المتعلقة بمفهوم األمن البشري من ا 143م بشان متابعة الفقرة 2012ام
الفقرة ه" ال ينطوي مفهوم األمن البشري على  3م، نصت المادة 2005الختامية لمؤتمر القمة العالمي 

 ".يحل األمن البشري محل امن الدول التهديد باستعمالها، وال أوالتدابير القسرية  أواستعمال القوة 
طرق إعماله، حيث نصت  كذلك ال يندرج مفهوم األمن اإلنساني ضمن إطار مسؤولية الحماية وال

" يختلف مفهوم األمن البشري عن مفهوم مسؤولية 290\66الفقرة د من قرار الجمعية العامة  3المادة 
حيث أن مفهوم مسؤولية الحماية قد حدد مجاالت التدخل حسب معيار االنتهاكات  الحماية وإعمالها".

مية لمؤتمر من الوثيقة الختا 138اها في المادة الجسيمة) الجرائم الدولية( لحقوق اإلنسان وجاء على تعداد
والتطهير  اإلبادة الجماعية وجرائم الحربالمسؤولية عن حماية السكان من  م"إن2005القمة العالمي 

وفيما يتعلق بتقرير نوع تقع على عاتق كل دولة على حدة".  اإلنسانيةالعرقي والجرائم المرتكبة ضد 
من ذات الوثيقة" ويقع على عاتق المجتمع  139ماية ترد في نص المادة الدولية( للح الوسائل)اآلليات

الدولي أيضا، ومن خالل األمم المتحدة، االلتزام باستخدام ما هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية 
من  اية السكانوغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حم

..، وفي هذا السياق نعرب عن استعدادنا التخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب اإلبادة الجماعية.
. األمر 19وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس األمن، وفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه،..."

من حيث المضمون ومن الذي يتضح معه بان مفهوم األمن اإلنساني يمتاز جوهريا عن مسؤولية الحماية 
 حيث آليات الحماية.

أيضا ال يندرج مفهوم األمن اإلنساني ضمن اآلليات الدولية المتبعة لحماية حقوق اإلنسان والمشار 
إليها في االتفاقيات التعاهدية وغير التعاهدية، إذ ال مبرر وليس هناك ما يفسر نوع اإلضافة المترتبة على 

هو جديد في هذا المجال، برغم تضمين مفهوم األمن اإلنساني إلى منظومة حقوق اإلنسان إذا لم يكن ما 

                                                           
 ، مرجع سابق.139و  138، المواد )RES\A\60\1(، رقم 2005الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي  19
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بعبارة أخرى؛ يجد األمن  أو انه على مستوى المضمون نجد تطابق بين حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني
إمكانيات توسعة مع احتفاظه ب اإلنساني مصدر مضمونه في منظومة حقوق اإلنسان الفردية والجماعية،

 شارة.كما سلف اإل الحالي من داخل تلك المنظومة المفهوم
تجد مكانة األمن اإلنساني في اآلليات الدولية للحماية أساسها القانوني في قرار الجمعية العامة 

 ي الفقرة ب" يتطلب األمن البشر  3م، نصت المادة  2012( لعام  (A\RES\66\290 لألمم المتحدة رقم
حماية جميع األفراد وجميع اتخاذ تدابير شاملة وقائية محورها الناس مالئمة لسياقات محددة بحيث تعزز 

 ولتوضيح وشرح مضمون هذه الفقرة يجب التنويه إلى أمور ثالث: .20المجتمعات وتمكينهم"
، والمشاريع طرف الخيط الناظم ألسلوب عمل وتطوير آليات حماية األمن اإلنساني أصبح باإلمكان قبض

 أولكل قيمة من القيم المضمنة  على مستوى المضمون وعلى مستوى امثل األساليب المقترحة مستقبليا،
باستعارة أدوات مفاهيمية مستمدة من حقل الدراسات األمنية توضح المقصود بموضوع القابلة للتضمين. 

األمن، ومن ثم القيم المضمنة، والمقصود بالتحرر من الخوف، األمر الذي يمثل نوع اإلضافة األكاديمية 
 المفترضة لهذا الجهد، وعليه يمكن القول:

أن موضوع األمن اإلنساني ينصب على الفرد وليس الدولة. وان القيم محل الحماية هي حقوق اإلنسان  -
الفقرة د من القرار  3الفردية والجماعية التي نجد سندها في التأكيد على ذلك الترابط الوارد في المادة 

 سابق الذكر. 
يتطلب األمن البشري اتخاذ "3مضمنا في الفقرة ب من المادة  أما المقصود باألمن في حد ذاته؛ نجده -

تدابير )شاملة وقائية( محورها الناس )مالئمة لسياقات محددة( بحيث تعزز )حماية األفراد وجميع 
أصيل لتوضيح المقصود مفاهيمية تستند إلى منظور أوسع و المجتمعات وتمكينهم(. وهنا نحتاج ألدوات 

كين والسياقات المحددة، إذ أن مفهوم الحماية يستمد معناه المراد هنا من الجهد بمفاهيم الحماية والتم
األكاديمي إلعادة تعريف األمن في انه قائم على مواجهة التهديد وبأسلوب وقائي، وان مفهوم التمكين هو 

شار إليه ضمنا كامن في أي جهد لبناء األمن. وما يدفع بنا لهذا النمط من التفكير؛ هو أن القرار الم
أعاله استخدم عبارة "الحق في التحرر من الخوف" وهي عبارة غامضة في حد ذاتها يمكن أن تشمل أي 
شي، ولكنها في الوقت ذاته تحمل معنى مرادف لماهية األمن في العمل من اجل التحرر من الخوف، في 

لى لنا في جهود منع التهديد لقيم السياقات المحدد( وتتجنية الكامنة في مثل هذا التفكير)إشارة إلى اإلمكا
"تدابير شاملة وقائية" وإمكانية توسيعها مستقبال في لألمن اإلنساني معينة مضمنة في التعريف الحالي 

 .الوقت ذاته
فقرة ) و( "يرتكز مفهوم األمن البشري  3أما عن آليات حماية األمن اإلنساني نجدها في نص المادة  -

واالجتماعية والثقافية  أن الظروف السياسية واالقتصادية زمام األمور، وبما على تولي السلطات الوطنية

                                                           
 ( مرجع سابق.RES\A\66\290)  2012أكتوبر \25قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في تاريخ   20
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المؤاتية لألمن البشري تتباين كثيرا من بلد إلى أخر ومن زمن إلى أخر وداخل البلدان نفسها، فان األمن 
 .21البشري يعزز الحلول الوطنية المالئمة للواقع المحلي"

المستوى الوطني والمستوى الدولي في طبيعة األدوار" تعمل الفقرة )ز( توضح نوع العالقة بين  -
عن  المسئولةالحكومات بالدرجة األولى على أن تكفل لمواطنيها البقاء وسبل كسب الرزق  والكرامة وهي 

ذلك في المقام األول. ويتمثل دور المجتمع الدولي في تكملة العمل الذي تضطلع فيه الحكومات وتقديم 
ا، بناء على طلبها، من اجل تعزيز قدراتها على التصدي لألخطار القائمة والمستجدة، الدعم الالزم له

فاألمن البشري يتطلب مزيدا من التعاون والشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية والمجتمع 
ل الرزق، . هذه المادة توضح بشكل جلي مضمون األمن البشري في انه يرتكز على البقاء، سب22المدني"

والكرامة. وتحدد دور المجتمع الدولي في انه يكمل الدور عبر تقديم الدعم الالزم لمواجهة التهديدات في 
 المجاالت المحددة. 

أما عن وسيلة المجتمع الدولي الحالية لتقديم الدعم المطلوب في حال طلب الدول، يظهر عبر التنويه  -
" تنوه بالمساهمات التي قدمها حتى أالن صندوق األمم 290\66من قرار الجمعية العامة  5في المادة 

المتحدة االستنمائي لألمن البشري، وتدعوا الدول األعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق 
 .23االستنمائي"

 مالحظات ختامية:
نساني، بالرغم من أن العمل الشامل والوقائي هو نوع اإلضافة وجوهر عمل آليات حماية األمن اإل

نجد بان مضمون األمن البشري ينحصر من حيث االلتزام ببقاء األفراد، وسبل رزقهم، بكرامة. كذلك 
لى اختيارية التطوع في القائم ع اءاالستنمارتهان دور المجتمع الدولي في تلك اآلليات إلى صندوق 

اإلنساني سيكون مرشحا على أهميتها نجد أنها غير كافية، ونستشرف أن مضمون األمن التبرع، و 
لتضمين قيم أخرى عبر النقاشات ونشوء تهديدات ملحة جديدة تعيد ترتيب أولويات األجندة األمنية لألمن 
اإلنساني وفق منظور األمم المتحدة، وتطوير آليات أكثر استقرار وثبات وإلزامية هو التوصية بهذا الشأن. 

ر أن تواصل مناقشة مفهوم األمن البشري وفقا ألحكام هذا من القرار ذاته" تقر  7وهذا ما أكدته المادة 
 .24القرار"

 خاتمة:

                                                           
، 2005من البيان الختامي للمؤتمر العالمي  143بشان: متابعة الفقرة  )RES66\A\290(قرار الجمعية العامة رقم  21

 جع سابق.فقرة )و(. مر 3المادة 
، 2005من البيان الختامي للمؤتمر العالمي  143بشان: متابعة الفقرة  )RES66\A\290(قرار الجمعية العامة رقم  22

 فقرة)ز(. 3المادة 
، 2005من البيان الختامي للمؤتمر العالمي  143بشان: متابعة الفقرة  )RES66\A\290(قرار الجمعية العامة رقم  23

 .5المادة 
، 2005من البيان الختامي للمؤتمر العالمي  143بشان: متابعة الفقرة  )RES66\A\290(عية العامة رقم قرار الجم 24

 .7المادة 
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هدف هذا البحث إلى اإلجابة عن سؤال رئيس تمثل في التعرف إلى اإلضافة المترتبة على الجمع 
ما بين مفهوم األمن وما هو أنساني بنشوء مفهوم" األمن اإلنساني"، وعبر مبحثين رئيسين خلص إلى 

 نسانياألمن اإلستنتاجات، فعلى مستوى المضمون تمثل حقوق اإلنسان إطارا أوسع لما هو جملة من اال
نجده يرتكز على عنصرين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة. وان القيمة المضافة لذلك الربط،  الذي

إلنسان بتبني تكمن في تجاوز اآلليات المتبعة في حماية حقوق اإلنسان في سياق القانون الدولي لحقوق ا
أن تؤسس أجهزة مختصة تحمل صفة ، ن والحقااآل ؛منهج العمل الوقائي الذي يشترط على األمم المتحدة

إلزامية ورؤية ثابتة تعنى أوال بالرصد ومن ثم تهيئة وسائل استجابة امثل لكل شكل من أشكال التهديد 
لمستقبلية لتطور مفهوم األمن اإلنساني للقيم محل الحماية، وان هذا يمثل خطوة جوهرية في اإلمكانات ا

اآلليات ووسائل االستجابة. هذا الفهم قاد الباحث إلى وضع تعريف لألمن ؛ المضمون ،على مستوى 
اإلنساني منبثق من فهم خاص لألمن مستمد مما يطلق عليه الباحث المقاربة العملية لألمن، التي تركز 

، ينصب على البعد الوقائي جوهر عمل مفهوم األمن بأنهعلى  ،مضمون و موضوع األمن، إلى باإلضافة
ان تبني وبما أن القيم محل الحماية بطبيعتها متغيرة حيث ال ثبات في مصادر التهديد للقيم اإلنسانية، ف

وبشكل تلقائي توسيع مضمون األمن اإلنساني بحيث يشمل قيم أخرى غير  هذه المقاربة سيكون مرشح
وفق أسلوب  وسبل الرزق( تهديد الفقر)ها مركزة في التحرر من العوز وتحديدا القيم الحالية التي نجد

عمل الصندوق االستنمائي لألمم المتحدة، وهو ما يفتحه هذا البحث من أفاق لتأسيس مشروع بحثي مبني 
 .على المقاربة العملية لألمن

 المراجع:
، 32، السنة 56الدولية، مجلة دراسات افريقية، العدد الخطيب، عمر يوسف، الحق في التنمية في المواثيق  -1

 .2016، ديسمبر 85 -51ص ص 
الدليل التدريبي، د. طبعة، القاهرة:  -عصام، الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان الجليل، محمد عبد، عبد العزيز، -2

 . content/uploads/2014/07-http://sfess.org/wp،2007مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، 
، 2020، نوفمبر 530الواصل، عبد العزيز محمد، الحق في التمنية: الواقع والمأمول، المجلة العربية، العدد -3

 ، 2020\10\29والترجمة، تاريخ االسترجاع تصدر عن دار المجلة العربية للنشر 
http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails. 

، الساعة 2020\11\1بطاهر بو جالل، نظام منظمة األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان، تاريخ االسترجاع  -4
 .  content/uploads/2014-qa.org/wp-https://www.nhrcصباحا، 9
خوله محي الدين يوسف، األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -5

 .531 -529، ص ص 2012، العدد الثاني، 28االقتصادية والقانونية، المجلد 
دراسة تحليلية وتاصيلية، مركز الحضارة للدراسات  -حمد عبد الونيس، الحقوق الجماعية لإلنسانشتا، ا -6

 . https://hadaracenter.com/pdfsمساءا،   7، الساعة 2020\10\30والبحوث، تاريخ االسترجاع 

http://sfess.org/wp-content/uploads/2014/07
http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails
https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014
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مجلة كلية الحقوق،  عباس، عبد الباسط عبد الرحيم ، أجيال حقوق اإلنسان بين الطرح الفكري والسند العملي، -7
، 2020\10\29، تاريخ االسترجاع 318-299، ص ص 2، العدد 16جامعة النهرين، المجلد 

/https://www.iasj.net/iasj/article. 
للتنظيم الدولي ولألمم المتحدة   دراسة فقهية وتاصيلية للنظرية العامة -عبد السالم، جعفر، المنظمات الدولية -8

 والوكاالت المتخصصة والمنظمات اإلقليمية، طبعة سادسة، القاهرة: دار النهضة العربية.
فرحاتي، عمر الحفصي، ادم بلقاسم قبي، بدر الدين محمد شبل، آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان  -9

، الطبعة األولى، عمان: دار الثقافة وإجراءاتهاة واإلقليمية ماية العالميدراسة في أجهزة الح -وحرياته األساسية
 .2012للنشر والتوزيع، 

 
 القرارات واإلعالنات الدولية:

،  2حقوق اإلنسان، صبشان الموقف من  130\32الجمعية العامة لألمم لمتحدة، قرار رقم  -1
https://undocs.org/ar/A/RES/32/130. 

 .  A\RES\60\1، رقم143، المادة 2005الجمعية العامة، الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي  -2
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متابعة  -، بعنوان2010أيلول  10،اتخذته في   A\RES\66\290الجمعية العامة لألمم المتحدة، قرار رقم  -4

، الفقرات  3، المادة 2005وم األمن البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي المتعلقة بمفه 143الفقرة 
 .2010أكتوبر  25أ. ب. جز د. ه. تاريخ 

، 1993حزيران  25، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، 1993إعالن وبرنامج عمل فينا،  -5
 https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20، 3تصدير ص 
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human environmental security 

  بن صالح سارة

 -ب -أستاذة محاضرة

 الحقوق والعلوم السياسية كلية

 الجزائر-قاملة–1945ماي  08جامعة 
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 :ملخص

 الدولي البحث املجتمع فواعل على الضروري  من كان اإلنسانيالبيئي  األمن على املؤثرة البيئية للتهديدات نظرا

 دينامكية آلية العاملية، باعتبارها البيئية الحوكمة تفعيل نحو لألنظار وتوجهت البيئي، األمن لتحقيق فعالة آلية عن

 والحوكمة البيئي األمن من كل تحديد مفهوم البحثية الورقة هذه في سنحاول  وبالتالي البيئية، االختالالت ملواجهات

 .وتفعيلها تطبيقها سبل إلى والتطرق  البيئية

 البيئي. األمنمعيقات -املجتمع الدولي -الحوكمة البيئية-البيئي األمن-اإلنساني األمن- الكلمات املفتاحية:
 Abstract:In view of the environmental threats affecting human environmental security, it 

was necessary for the actors of the international community to search for an effective 

mechanism to achieve environmental security, and they turned to the attention towards 

activating global environmental governance, as it is a dynamic mechanism to confront 

environmental imbalances, and therefore we will try in this research paper to define the 

concept of both environmental security And environmental governance and the ways to 

implement and activate them .      
Key words: - human security - environmental security -environmental governance - the 

international community - obstacles to environmental security 
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 :مقدمة

 تسعى هدفا أصبحت فقد تعقيدا وأكثرها المعاصرة القضايا وأخطر أهم من البيئي األمن قضية تعد
 والندواترات المؤتم وتعقد الجهود تبذل فأخذت سواء، حد على والنامية المتقدمة الدول سائر تحقيقه إلى

 .لها المناسبة الحلول ووضع البيئة ومشاكل قضايا لبحث العالم مستوى  على
 المعاصر العالم يميز الذي الكبيررابط والت التعقد واضح بشكل هنةا الر  البيئية القضايا أثبتت حيث

 البيئي، المجال تتخطى أكبر تمشكال إلى تحولها وإمكانية البيئية تللمشكال المتنقلة الطبيعة بسبب
 البيئة على للحفاظ وفاعلية دقة أكثر اءاتر إج انتهاج نحو التوجه الدولية الفواعل مختلف على كان وبذلك

 خلل من هذا وكان ،اإلنساني األمنلما لها من تأثير على  السلبية اآلثار حدة من التخفيف قلاأْل  على أو
 عمليات في المشاركة الفواعل مختلف تنظيم كيفية بتحديد تعنى التي العالمية البيئية الحوكمة تكريس

 أجل من البيئي هتماماال ذات الفواعل كل تجمع تشاركية مقاربة عبر العالمي المستوى  على ارر الق صنع
رات القد بناء خلل من هذا ويكون  البيئي، مناأل وتحقيق العالمية البيئة وتعزيز البيئية التحديات مواجهة
 .الدولي المستوى  على بيئية توازنات وخلق تيجياتاستر اال ووضع

 تمس عالمية قضية يعالج حيث ،الديناميكية طبيعته من مستمدة بالغة أهمية الموضوع هذا يكتسي
 :التالية هدافاأل لتحقيق تسعى البحثية الورقة هذه فإن وبذلك ،اإلنساني البيئي األمن وهي العالم دول كل
 .العالمية البيئية توالمشكال البيئي األمن على التعرف -
 .العالمية البيئية الحوكمة نحو التوجه أهمية على التعرف  -
 .العالمية البيئية الحوكمة مسار وتثبط تعيق أن الممكن من التي المعيقات أبرز على لتعرفا -

 :البحث إشكالية

 على وتأثيرها البيئية تالمشكال تفاقم ظل وفي البيئي، المجال في الدولية المستجدات مختلف ظل في
 .البيئي؟ األمن لمتطلبات خدمة العالمية البيئية الحوكمة تطبيق يمكن كيف المجتمعات

 :الفرضية

 البيئياألمن  تحقيق إمكانية نم يعزز البيئي هتماماال ذات الفواعل مختلف بين التشاركية مبدأ تفعيل
 .ه وفقا لثالث محاورعلي المؤثرة تالمشكال وتجاوز
 .لبيئيةا تالمشكال -العالمية البيئية الحوكمة -البيئي األمنالدراسات:  مفاهيم إلى مدخل  :األول المحور
 .خاصة فةصب البيئي األمن ثم عامة بصفة ألمنا مفهوم تبيان سنحاول 

 :األمن مفهوم 1-

 األمن مفهوم تغير وقد، اإليمان جاء وباهلل بالغير الوثوق  عن الناتج االطمئنان يعني لغة األمن
 لتغير منطقية نتيجة األمن مفهوم في التحول فيعتبر اإلنسانية الظاهرة وتعقد التاريخي اكمر الت بسبب وتعقد

 الدولة وخارج داخل التهديد مصادر تنوعت كما العالمية الساحة على الفواعل تعددت حيث الدولي المشهد
 .اإلنسانياألمن  فظهر الجديدة الظواهر هذه كل يشمل أن يحاول لألمن جديد مفهوم يستلزم مما
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 طيةراديمق بناء طريق عن الحاجة من والتحرر الخوف من التحرر اإلنساني باألمن ويقصد
 للبقاء المطلوبة اإلنسانية اتالحاج تلبية الوقت نفس وفي قتصادياال والتسلط القهر شروط تلغي مشاركتيه

 .1اوغيره وملبس خام ومواد وملجأ وغذاء ماء من والرفاه
 تقدم جيدة أرض وتوافر نظيف ماء و نظيف هواء بها سليمة و صحية بيئة توافر يجب وبالتالي

  لها والتدمير للبيئة الحاصل ذىاألو  جهة من البيئة أهمية فبسبب اإلنساني البيئي البعد بمعنى الغذاء
 .البيئي؟ باألمن المقصود فما الحياة مصادر على والحفاظ البيئي األمن معضلة أمام أنفسنا نجد
 المفهوم في دراسة البيئي: األمن 2-

الستمرار  لإلنسان ومنتجات خدمات توفر ونوعية صحية بيئة وجود ضرورة البيئي باألمن يقصد
 :2هي أمور خمسة تتحقق عندما البيئي ناألم من حالة أمام ونكون  ورفاهه حياته

، الحوادث، الجهل بسبب البشرية أو الطبيعية العمليات عن الناجمة البيئة مخاطر من العامة السالمة -
 .والتصميم اإلدارة سوء

 .البيئية الموارد ندرة تحسين -
 .)الصحية لبيئةا( البيئة صحة على الحفاظ -
 .البيئي التدهور وتحسين معالجة -
 )االجتماعي االستقرار تعزيز(والنزاعات  االجتماعية االضطرابات من الوقاية -

 االعتماد على على القدرة يعني البيئي فاألمن "جيمس بيتر"و "فوسلر كلود" تعريف وحسب
 .3اإلنسانية وخير المنظمة  الطبيعية عمل استمرارية

 .لألرض الجوي الغالف  في الغازات من خطر وغير معتدل مزيج على الحفاظ -
 .الطقس واعتدال تلطيف على العمل -
 إلى والجفاف الفيضانات حدوث من يقلل نحو على العذب الماء توفر التي الهيدروليكية الدورة تنظيم -

 .ممكن حد أدنى
 .الزراعة والغابات الضرورية الخصبة التربة على والحفاظ توليد -
 .الغذائية العناصر وتدوير النفايات من التخلص -
 للمحاصيل األمراض تسبب التي الدقيقة الحية والكائنات الزراعية اآلفات من العظمى الغالبية مكافحة -

 .الزراعية
 .البحر من والغذاء الغابات منتجات توفير -
 .اإلنسانية الحضارة أساس البشرية منها استمدت التي الضخمة الجينية المكتبة صيانة -

 سلبا تؤثر أن يمكن التي الضعف ونقاط والبشرية الطبيعية البيئية المخاطر من التحرر هو البيئي األمن
اندالع و  الدولة داخل االستقرار عدم زيادة في تساهم أن يمكن والتي الوطني األمن مصالح على

 .4الصراعات
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 :العالمية البيئية المشكالت -3
 كثيرة هي عاجلة ومعالجات حلول   تستلزم التي، الراهنة البيئية المشاكل بان الخبراء البيئيون  يتفق

 ازدياد ومع ،لخطيرا وتداعياته البيئية والسموم الملوثات أنواع بشتى البيئي التلوث وبخاصة ومعقدة وشائكة
 زافاستن ازداد متسارع وتكنولوجي فني تطور ظل وفي الرفاهية وتحقيق اإلشباع في اإلنسان رغبة

 حقيقيا تحديا تواجه البشرية أصبحت وقد عالميا المشكل أصبح الوقت وبمرور البيئية للموارد اإلنسان
 التوازن  على والحفاظ التنمية استمرار اجل من إشباعه و اإلنساني الجهد بين التوفيق حتمية في يتمثل
 .البيئي
 :الراهنة  العالمية البيئة المشكالت أهم يلي ما وفي

 :السكانية المشكلة -أ
 عدد فاند، للموار  استنزاف عملية من يتبعه وما العالمي السكاني زايدالت ظاهرة خطورة على للتدليل

 عام نسمة مليار 7,3 إلى الرقم يصل أن المتوقع ومن,نسمة مليار 1,4 من أكثر حاليا يبلغ العالم سكان
 السكانية الكثافة تمعدال   في زيادة يخلق مما ’هعلي هو ما على السكاني النمو معدل استمر ما إذا 2030

 :5هي له المخطط غير السكاني النمو عملية تسببها التي البيئية األخطار أهم ومن المدن في زدحامالوا
  وصحية اجتماعية بيئية مشاكل من يتبعه وما المدن في السكاني االكتظاظ -
 التوازن  لواختال التربة تدهور في ويتسبب رعينزاالم من الريف يخلى مما المدينة إلى الريف من الهجرة -

 الطبيعي
 الزراعية المنتجة األراضي حساب على كزراوالم المدن توسع -
 :األوزون طبقة تآكل مشكلة -ب

 هنا الر  العصر في عويصة بيئية مشكلة تشكل أن يتوقع إذ وتآكلها األوزون  طبقة عن الحديث كثر
 كمية أن الصناعية األقمار بواسطة تمت التي القياسات أوضحت فقد البشرية األنشطة استمرت ما إذا

 القطب فوق  األوزون  ثقب اكتشف كما 1978 عام بالمائة 5 بنسبة نقصت قد الغالف الجوي  في األوزون 
 عام كل من وسبتمبر أوت شهر في الثقب ويظهر بالمائة 50 النقص وصل حيث 1985 عام الجوي 

 .سابقتها عن يظهر مرة كل في سوءا يزداد انه إل   موسميا يظهر انه ومع الجنوبية القطبية القارة فوق 
 :المناخي التغير ظاهرة -ج

 تسبب الجوي  فللغال تحدث والزالت حدثت التي التغيرات هذه أن إلى العلماء من الكثير خلص
 عليها أطلق الظاهرة هذه سخونة أكثر المناخ سيصبح قريب وقت وفي األرض لسطح سريعا تسخينا
 أكسيد ثاني تزايد إلى الظاهرة هذه وتؤدي الحراري  االحتباس ظاهرة منها التسميات من العديد العلماء

 حدوث عند المتوقعة التنبؤات وتتلخص( c f c.(6ومواد الميثان مثل األخرى  والغازات الهواء في الكربون 
 :التالي في المناخي التغير

 .العالميةرارة الح درجة في ارتفاع حدوث -
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 بعض في األمطار كمية زيادة إلى ستؤدي لألرض الواصلة الطاقة زيادة من الناتجة الحرارة درجة زيادة -
 لزيادة وذلك المناطق هذه في الجفاف تالحا ظهور ذلك عن وسينتج أخرى  أماكن في وانخفاضها األقاليم
 .التربة رطوبة وفقدان التبخر

 المنبعث واإلشعاع الشمس من الواردة الطاقة بإنفاذ يتعلق ما في الغالف الغازي  شفافية في التغيرات -
 .األرض من
رابية الت راتالذ ألكبري  اكاسيد الكربون  أكسيد ثاني أهمية وأكثرها البشري  النشاط عن الناتجة الملوثات -

 .الغالف الغازي  من السفلى المستويات في الموجودة
 والرطوبة السحب مقدار في التغيرات -
 :العالمية البيئية الحوكمة ماهية-د

 البيئية والحوكمة العالمية الحوكمة معرفة من البد العالمية البيئية الحوكمة مفهوم إلى التطرق  قبل
 :منهما لكل تعريف وضع اللخ من وذلك

 :العالمية الحوكمة -1

 التي العالمية الحوكمة لجنة من هالئوزم Brandt براندت قبل من لالستخدام المصطلح هذا تقديم تم
 الحوكمة أن إلى Gerry Stoker ستوكر جيري  وأشار المتحدة األمم منظمة من بمساعدة 1992 تأسست
 اللوائح قبول بأنها حلبي يعقوب وصفها كما الجماعي والعمل القواعد لتنظيم الظروف بتهيئة معنية العالمية

 نحو السعي إلى الفاعلة األطراف تخول اللوائح هذه فشل أن على باقتناع للخروج العالمي المستوى  على
 .7الدولي النظام لقواعد ووفقا منظمة بطريقة الثروة

 الدول بين قاتالعال إلدارة تستخدم تقنيات عن عبارة أنها على أيضا العالمية الحوكمة وتعرف
 .8والقطاعات المسائل مختلف عبر العالمي التعاون  تسهيل بقصد

 خللها من التي والمنظمات واآلليات التنظيمية العمليات مجموعة أنها إلى البيئية الحوكمة وتشير
 .9البيئية والنتائج األفعال في السياسيون  الممثلون  يؤثر

 :العالمية البيئية الحوكمة تعريف -2

 لتمكين التفاعل وتوجد األدوار تعين,الممارسات تحدد,للتصرف قواعد مجموعة تأسيس عملية هي
 .10الدول لحدود العابرة الجماعية البيئية المشاكل لمواجهة الحكومية غير والفواعل الدولة

 صنع عمليات في المشاركة الفواعل مختلف تنظيم إلى العالمية البيئية الحوكمة مصطلح وبشير
 .11العالمية البيئة وتعزيز العالمية والنزاعات  البيئية التحديات اجل من العالمي المستوى  فيرار الق
 :12العالمية البيئية الحوكمة عناصر -3

 المتحدة األمم نظام ضمن والدولية قتصاديةاال والترتيبات الجهود كل العالمية البيئية الحوكمة تشمل -1
 .للبيئة المتحدة األمم برنامج إطار في محددة ليست وهي
 إطار في النامية الدول وقيود احتياجات عتباراال إلى خذيأ أن يجب البيئية للحوكمة جديد نظام أي 2-

 المشتركة المسؤولية
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والمراقبة  العلمي التقييم على القدرة يتطلب البيئي التدهور في تجاهاتاال   وتأثير يداالمتز  التعقيد -3
 .مبكرة بتحذيرات الحكومات وإخطار

 كبير ارتباط إلى باإلضافة المستدامة بالتنمية واضحا ارتباطا البيئية السياسة وتطبيق تصميم يتطلب -4
 .المستويات كل على الخاص والقطاع المدني المجتمع,الحكومية غير بالمنظمات

 .إجراء مؤقت؟ أم دائم حل:البيئية المشكالت مواجهة في العالمية البيئية الحوكمة :يالثان المحور

 لبرنامج وفقا وظائفها فإن وعموما البيئية، المشكالت لمعالجة كآلية العالمية البيئية الحوكمة جاءت
 :في تتمثل للبيئة المتحدة األمم

 األمن على المؤثرة تللمشكال المسبقة بالمعرفة الوظيفة هذه وترتبط ر:المبك واإلنذار والتقييم لرصدا -
 .المبكر اإلنذار وإطالق البيئي

 البيئي األمن على المؤثرة تالمشكال مواجهة فكرة على الوظيفة هذه تعتمد: والمعايير السياسات وضع -
 .المناسبة بالفعالية زمةلالا السياسات وضع لخال من
 السياسات لوضع استغاللها يمكن والتي المتاحة اإلمكانيات على الوظيفة هذه وتعتمدالقدرات:  بناء -

 .والمعايير
 .الواقعي التطبيق محل المعايير و السياسات وضع أي: التنفيذ -
 .13السياسات بتنفيذ المرتبطة األدوار تنسيق أي: التنسيق -

 :العالمية البيئية الحوكمة آليات

 :األطراف المتعددة البيئية االتفاقيات :أوال
 األطراف المتعددة تفاقياتاال من مجموعة نجد البيئة، لحماية المدعمة األممية الهياكل إلى إضافة

 :منها لبعض عرض يلي وفيما العالمية، البيئية الحوكمة منطقة تكريس في ساهمت والتي
 :الماء وتحت الخارجي والفضاء الجو في النووية التجارب إجراء لحظر موسكو معاهدة -1

 المعاهدة هذه وتدخل الذرية، التجارب جراءإ بمنع خاصة وهي 1963 أكتوبر في التنفيذ حيز دخلت
 في النووية األسلحة تجارب إجراء حظر تم المعاهدة لهذه وفقا ح،السال لنزع الهادفة تفاقياتاال إطار في

 .14عموما المائية المناطق
 :البيولوجي التنوع اتفاقية -2

 ستخداماال البيولوجي؛ التنوع حفظ هي :أساسية غايات ثثال لها قانونا ملزمة دولية معاهدة هي
 بهذا ساعية الجينية، الموارد استخدام عن الناشئة للمنافع العادل والتقاسم البيولوجي؛ للتنوع المستدام
 أما ،1992 في جانيرو دي ريو في االعتماد عليها تم وقد ،15مستدام مستقبل إلى الرامية األعمال لتشجيع

 ضرورة على الخامسة مادتها في تفاقيةاال هذه نصت وقد ،1993عام أواخر في كان فقد لها الفعلي النفاذ
 قابل نحو على واستخدامه البيولوجي التنوع لصيانة المتبادل هتماماال بشأن المتعاقدة األطراف بين التعاون 

 التنوع لصيانة وطنية برامجو  تيجياترااست بوضع متعاقد طرف كل يلزم الذي األمر وهو ،لالستمرار
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 المحددة التدابير ومختلف يتماشى بما تيجياتاالسترا تلك تعديل أو لالستمرار، قابل نحو على البيولوجي
 .البيولوجي التنوع صيانة لدمج القطاعية السياسات االعتماد على إلى إضافة ،االتفاقية في
  :المناخ تغير اتفاقية -3

 دولة، 158 قبل من المؤتمر أثناء مفتوحا عليها التوقيع بذلك ليكون  ريو مؤتمر قبل إعدادها تم وقد
 انبعاث مستوى  تخفيض إلى للوصول تفاقيةاال   هذه تهدف ،1994 مارس 21 في التنفيذ حيز دخلت

 التنفيذ متابعة نظام تفاقيةاال هذه تضم كما المناخ، بنظام ضرارأ حدوث يمنع الذي بالشكل الدفيئة الغازات
 فقط تقتصر ال المهمة هذه على القائمة األجهزة أن كما الدفيئة، اتاز الغ انبعاث بمجال المتعلقة لألهداف

 الديناميكي الطابع يضفي ما وهو والفنية العلمية راتالتطو  لمتابعة تجاوزتها وإنما تفاقية،اال نصوص على
 .تفاقيةاال على

  :المناخ تغير باتفاقية الملحق كيوتو بروتوكول -4

 تغير اتفاقية في نبعاثاال خفض بمجال المتعلقة األحكام أن الدول أدركت 1995 عام بحلول
 عام وفي المناخي، للتغير العالمي التصدي لتعزيز المفاوضات بدأت لذلك ونتيجة كافية، ليست المناخ
 فترة بدأت نبعاث،اال بخفض المتقدمة الدول قانونيا يلزم الذي كيوتو؛ بروتوكول االعتماد على تم 1997

 2013 في بدأت الثانية اللتزاما فترة أما ، 2012 حلول مع وانتهت 2008 في للبروتوكول األولىلتزام اال

 تحديد تم فقد دولة، كل صعيد على اتنبعاثاال من المباشر الحد جانب والى ، 202016 حلول مع وتنتهي
 يسمى بما للتجار تلجأ أنها فإما االنبعاثات، هذه من للحد الدول قبل من االعتماد عليها يمكن أخرى  سبل

 عدم عليه ينجر ما وهو الحقوق   هذه شراء  ما لدولة يحق وبموجبها ، دولة لكل الغازات انبعاث حصص
 في البيئة على بالحفاظ تهتم مشاريع تطوير على العمل ماوإ االنبعاثات؛ بخفض المتقدمة الدولة اميةز إل

 .17الفقيرة الدول
 :اإلحيائية السالمة بشأن ةقرطاج بروتوكول 5-

 تكميلي األطراف متعدد اتفاق وهو ،2000 جانفي 29  في البروتوكول هذا االعتماد على تم
 ومناولة نقل أمان ضمان في يساهم ، 2011 سبتمبر 11 في التنفيذ حيز دخل البيولوجي التنوع تفاقيةال

 وصحة البيولوجي التنوع على ضارة آثار لها تكون  أن الممكن من التي المحورة الحية الكائنات واستخدام
 في والمستهلكين البيولوجي التنوع بحماية يتعلق فيما تاريخية سابقة يعتبر البروتوكول هذا ،18اإلنسان

 على البروتوكول هذا تأثير وينحصر جينيا، المحورة للكائنات المتضمنة الغذائية المواد تجارة مجال
 العالمية المنظمة لقواعد تخضع فهي ومشتقاتها جينيا والمحورة الحية غير أما المحورة الحية الكائنات

 .19للتجارة
  :ناغويا التكميلي البروتوكول 6-

 تم اإلحيائية مةللسال قرطاجة لبروتوكول المكمل التعويضي والجبر المسؤولية بشأن دولي اتفاق هو
 حدوث حال في ستجابةاال إطار في إداري  نهج البروتوكول  هذا يتبع ،2010 أكتوبر في االعتماد عليه
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 إما والتي الحية المحورة الكائنات عن الناشئة األضرار على يسري  فهو البيولوجي، للتنوع تهديد أو ضرر
 أو المعزول؛ ستخداملال موجهة تكون  أو للتجهيز؛ أو أعلف أو كأغذية مباشرة استخدامها الهدف يكون 

 .20عمد عن البيئة في إدخالها
 :بباريس المناخ قمة -7

 الحد في وتتمثل النقاط من مجموعة على فيه التركيز تم باريس، في 2015 ديسمبر في عقده وتم
 التعهدات جعةرام 2025/2030 أفق في وذلك الغازات انبعاثات تقليص خلل من ةحرار ال ارتفاع من

 من مجموعة مجموعة إلى إضافة الجنوب، لدول المالية المساعدات زيادة سنوات، خمس كل اإللزامية
 .21المستدامة والتنمية البيئة بدعم المتعلقة القرارات

 :العالمية البيئية الحوكمة في الدولية المنظمات دور :ثانيا

 البيئية الحوكمة مجال في مهمة أدوار الحكومي وغير الحكومي بنفيها الدولية المنظمات تلعب
 :يلي كما لها التطرق  ويمكن العالمية،

 العالمية البيئية الحوكمة في الحكومية غير المنظمات دور -1

 األمم هيئة سهاأر   وعلى الحكومية الدولية المنظمات بها تقوم التي األدوار مختلف جانب إلى
 األدوار ذات الحكومية غير الدولية المنظمات بعض أيضا نجد المتخصصة، تهاوكاال ومختلف المتحدة
 الدولية المنظمات فاعلية عن النماذج لبعض عرض يلي وفيما ، العالمية البيئة حوكمة مجال في الفاعلة

 .البيئي المجال في الحكومية غير
  :األخضر السالم منظمة جهود -

 واالجتماعي قتصادياال المجلس لدى خاص استشاري  مركز ذات حكومية غير دولية منظمة هي
 الصليب منظمة منها الملحقات من مجموعة تضم ، 22أمستردام ومقرها 1971 عام أنشئت المتحدة، باألمم

 بصورة األخضر السلم منظمة وتهدف العربي؛ الخليج إقليم في األخضر الخط جماعة الدولية؛ األخضر
 صنع على مؤثر بيئي يأر  خلق أجل من بالبيئة هتماماال واستقطاب التلوث من المجتمع إلنقاذ عامة

 أخطار مواجهة إطار في الجماعية للمشاركة والدعوة الجهود توحيد على تعمل كما البيئة، لحماية قرارات
 والمحيطات البحار عن الدفاع منها المجاالت من العديد في األخضر السلم منظمة تعمل التلوث،

 معارضة الملوثات؛ استعمال ومعارضة المستدامة التجارة تشجيع النووية؛ التكنولوجيا معارضة والغابات؛
 السلم لمنظمة شتىانجازات  الدولي المجتمع شهد وقد الشامل، الدمار وأسلحة النووية األسلحة استخدام

االقتصادية  تالالمجا في الحكومية السياسات تغيير على تعمل حيث ،23الواقع أرض على األخضر
 التوعوية، األفكار نشر لخال من عنيفة غير بصورة حتجاجباال تقوم حيث والصناعية، منها ؛الزراعية 

 من مجموعة مع ساهمت، البيئة تدمير عن بالكف للمطالبة المهددة األماكن في المؤيدين وحشد
 لحماية كيوتو وبروتوكول اإلطارية االتفاقية في االقتراحاتو  والتفاوض التحضير في األخرى  المنظمات

 .24المناخ
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  :األرض أصدقاء منظمة -

 تهدف الحكومية، الدولية المنظمات من العديد على بمراق صفة لها حكومية غير بيئية منظمة هي
 للنشاطات كنتيجة بالبيئة لحقت التي األضرار حإصال على والعمل التدهور، من األرض لحماية

 بمجال المتعلقة المشاريع من العديد أجندتها في تضم ،1969 عام تأسيسها تم واإلهمال، نسانيةلالإ  ا
 من والعديد المستدامة البيئية التجارة البيئية؛ والديون  القروض ؛)المناجم(والتعدين المناخ وتغير الطاقة

 1979 منذ يتطور البيئي نشاطها بدأ وقد ،والترابط المستدامة لمبدأ وفقا المنظمة تعمل ،األخرى  تالمجاال  

 األرض أصدقاء لمنظمة فرصة بذلك وكانت صعوبات، من الحيتان لصيد الدولية المفوضية عانت حيث
 الوعي وترقية دعم في ساهمت كما شخص، 12000 ضم لهاخال من استطاعت بلندن اهراتمظ لتنظيم
 على التأثير ذات الشركات من وغيرها مونسانتو شركة خطورة على التأكيد لخال من يبرز ما وهو البيئي
 لحماية األوروبية القوانين إضعاف على باستمرار عملت الشركة هذه أن أبرزت تقريرها في حيث البيئة؛

 غير تأثير لها كان مونسانتو لشركة الحيوية التكنولوجية الصناعة أن حيث رعين،زاوالم والبيئة المستهلكين
 .25وروبيةاأل الغذائية السياسة على مقبول

 العالمية البيئية الحوكمة في الحكومية الدولية المنظمات دور-2

 وعلى سواء، حد على الدول كل باهتمام تحظى عالمية قضايا هي البيئة قضايا أن اعتبار على
 البيئة حماية مجال في عديدة أدوار لها كانت فقد الدولي، للتعاون  آلية هي الدولية المنظمات أن اعتبار

 .النماذج لبعض عرض يلي وفيما العالمية، البيئة الحوكمة إطار في
 للبيئة المتحدة األمم منظومة -أ

 والتي البيئي، المجال في المتخصصة والهيئات تالوكاال من مجموعة المتحدة األمم هيئة تضم
 :بينها من ونجد العالمية، البيئية الحوكمة تفعيل في بارز دور لها كان

 وتم المتحدة لألمم والتابعة بالبيئة المعنية الدولية المنظمة هيUNEP : ئةللبي المتحدة األمم برنامج -
 كينيا، في نيروبي مدينة مقره 1972 بستوكهولم البشرية البيئة حول المتحدة األمم لمؤتمر وفقا تأسيسه
 جعل هو إنشائه من الهدف كان العالمية، البيئية لألجندة المتضمنة العالمية البيئية القيادية السلطة ويعتبر
 العمل تثمين المعلومات؛ ونقل بجمع يتعلق فيما العالمية البيئة مجال في الصدارة في منظمة الهيئة

 كةراالش وتشجيع القيادة توفير على يعمل كما المتحدة؛ األمم نظام إطار في البيئية النشاطات وتنسيق
 واإلنذار والتقييم الرصد :من كل أولويته مجال يتضمن.26 الشعوب وتمكين لماالع عبر بالبيئة هتمامالوا

 العام الوعي زيادة المتحدة؛ األمم منظومة صعيد على البيئية نشطةألْ ا تشجيع البيئة؛ مجال في المبكر
 والقانونية التقنية المشورة تقديم بيئيا؛ السليمة لوجياتو التكن عن المعلومات تبادل تيسير البيئية؛ بالقضايا

 حكيمة إدارة أجل من المؤسسات تعزيز والوطنية؛ الدولية البيئية الصكوك تطوير ؛ للحكومات والمؤسسية
 . 27للبيئة

قرارات التزامات و  لمتابعة 1993 عام في تأسيسها وتم : CSD المستدامة للتنمية المتحدة األمم جنةل -
 دماجالنا لتحسين اللجنة هذه تسعى ،1992 ديجانيرو ريو في والتنمية البيئة حول المتحدة األمم مؤتمر
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 تعمل كما المستويات، مختلف في المستدامة للتنمية قتصاديةاالو  االجتماعية البيئية األبعاد بين والتكامل
 والعمل والدولي، ؛ الوطني المحلي؛ المستوى  من كل في 21 القرن  أجندة تنفيذ في التقدم جعةرام على
 والفواعل الدولية والمجموعات الحكومات بين المستدامة التنمية اجل من ركاتالش وبناء الحوار ترقية على

 .28الرئيسية
 والتنمية البيئة حول العالمية اللجنة -

 The World Commission on Environment and développement  
 

 .العالمية البيئية الحوكمة تفعيل معيقات :الثالث المحور
 بحماية المتعلقة النقاشات في البيئية الحوكمة بروز إلى للحدود العابرة البيئية المخاطر عولمة أدت

 الدول شهدتها التي العالمية االقتصادية ماتاز اللتا مختلف ساهمت كما المستدامة والتنمية البيئة
 والمناخ بالبيئة المتعلقة الدولية تاوالمؤتمر  العالمية النقاشات قلب في المفهوم هذا جعل في والمجتمعات

 :يلي فيما إبرازها يمكن والتي العالمية البيئية الحوكمة تفعيل معيقات أهم اجعةر وم
 التغيرات مجال في وخاصة الدولية راتالمؤتم خلل فمن الشامل البيئي تفاقالا صعوبة -

  .محددة نقاط في المتحاورين بين تفاقاال وصعوبة,المناخية
 والتجارية قتصاديةواال السياسية والرؤى  والتحالفات المصالح ختلفمل البيئي المجال في اإلجماع غياب -

  الكونية المفاوضات في قليلة الجماعي التفاوض نجاح فرض أن كما
  الدولية الساحة على الوفود لمختلف المتناقضة قتصاديةاال حتياجاتاال -
 وإعادة قتصاديةاال التنمية تعزيز يستوجب ما راري الح االحتباس مجال في للغرب التاريخية المسؤولية -

 .29الجنوب دول نحو للحدود العابرة الشركات نشاط تموضع
 من المشتركة المسؤولية"الشاملة الدائمة الحلول إيجاد يصعب ما الوطنية الحدود تتجاوز البيئية المشكلة -

 .أخرى  جهة من التاريخية والمسؤولية جهة
 كبرى  الدول تمسكت وقد البيئي القرار صنع مهمة يعقد ما العلمي اليقين بعدم البيئية الموضوعات تتسم -

 العالم أما الدولية البيئية تزاماتهاال من للتنصل األطروحة بهذه والصين األمريكية الواليات المتحدة ال سيما
 .اإلنسان صنع من هي المناخية فالتغيرات، األمر حسم قد العلم أن فيقر النامي

 انفراد على دليل خير العالمي المناخي والتفاوض البيئية المفاوضات سير على قليلة دول سيطرة -
 .المناخية للمؤتمرات األخيرة النصوص بهندسة والصين األمريكية لواليات المتحدةا

 في والتفكير والتنمية السكاني كالنمو واضحة موضوعات لتشمل البيئية المفاوضات قاعدة توسيع عدم -
 نصب في محددة قضايا على يركز الشمال إن هو واضح لسبب  المستدامة من جديدة وأنماط بدائل

 مسؤوليتها من جزءا الشمال يتحمل ترابطةم بنيوية أزمات يعيش ألنه الشاملة التنمية على الجنوب اهتمام
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 يوافق ما منها وانتقت فعل وفككها للتفكيك قابلة حزمة أنها على العولمة مع الغنية الدول تعامل -
 بالتحرير تلتزم كي عليها ضغوطا مارست بل,النامية للدول الفرصة إتاحة في ترغب ال ولكنها مصالحها
 األجنبيةاالستثمارات  تدفق على قيود وتزيل الناشئة صناعتها عن الدعم وتلغي لتجارتها والشامل المتعجل

 .إليها
 دول على أنه يرى  فالشمال القطبية الثنائية نهاية بعد حتى والجنوب الشمال بين الصراع استمرار -

 النمو تحقيق من الصين خاصة النامية الدول تمكنت فقد )مشتركة مسؤولية(مسؤوليتها تتحمل أن الجنوب
 على ذلك في متقدمة الكربون  أكسيد بثاني األول  الملوث إلى 2007 منذ وتحولت البيئة حساب على

 في وخاصة التاريخية المسؤولية الشمال يتحمل بان الجنوب دول تطالب بينما األمريكية الواليات المتحدة
 .ري االحر  االحتباس مجال

 الوطنية الحدود تجاوزت التي أنشطتها طريق عن البيئة تدمير في الجنسيات المتعددة الشركات مساهمة -
 .30اإلفريقية الدول إلى نفاياتها بتصدير الصناعية الدول قامت فقد

 :خاتمة

 األنسب التحليلي اإلطار تعتبر العالمية البيئة الحوكمة أن يتضح اإلشارة إليه سبقت ما لخال من
 كل استيعاب على قادرة واسعة وراتمنظ من اإلطار عليه يتوفر لما وذلك، يالبيئ األمن ظاهرة لدراسة

 المستوى  على اإلنساني البيئي األمن ضبط عملية في المساهمة الحكومية وغير الحكومية األطراف
 مختلف من بالرغم البيئية القضايا معالجة في وفعاليتها قدرتها العملية الناحية من أثبتت والتي العالمي

 في وإدراجها العام يرأال وتعبئة البيئية القضايا إثارة من يمنعها لم ذلك أن إال ،تواجهها التي المعيقات
 كبلورة تجاوزها وسبل تطورها تحد التي المعوقات من التخلص إلى والدعوى  والدولية الحكومية األجندات

 .الجميع فيه يشارك عالمي بيئي ميثاق

                                                           

 قائمة الهوامش:
 حول دولي ملتقى في مقدمة مداخلة,الجزائر  في المستدامة التنمية وتحقيق الفقر مكافحة في البيئي األمن أثر,الصديق طاهري ,مسعود كسرى  - 1

 .81 ص, 2014 ديسمبر  9-8الجزائر  جامعة,العولمة ظل في العربية الدول في الفقر من اإلقالل سياسات تقييم
2 - CoLonel.W.Chris King," Undestrtanding International Environmental security: strategic Military 

perspective", Georgia: Army Environmental policy Institute,novembre,p15.14 
3-change and Human P.H.Litta David.Mauat .William G.kepner and Judith M. Lancaster: Environmental -

security:Recognizing and Acting on hazard Impacts,springer,2008,p223.  
 .67ص ,،2001 ,مصر,لإلدارة المهنية  الخبرات مركز ,الحياة جودة اجل من البيئة إدارة,صالح أحمد عالء :تر,جيمس بيتر,فوسلر كلود - 4
 11 ص,السابق المرجع,صلح أحمد عل:تر,جيمس بيتر,فوسلر كلود - 5
 78 ص, 2000 ,عمان,للنشر وائل دار,البيئي التلوث,العمر عبد الرزاق مثني - 6
 ,باتنة جامعة,العلوم سياسية في ماجستير شهادة لنيل مذكرة,العالمية االقتصادية الحوكمة في الحكومية غير المنظمات دور ,خير زد شهرا - 7

 30.20.ص 2302.2013/2012
-18تصفح الموقع يوم تم,العالمية البيئية الحوكمة تحليل في اال نطولوجية التحوالت :العالمية الحوكمة إلى الدولية الحوكمة من,سعيد بي مراد - 8

   :الموقع رجع ا للمزيد, 20:26 الساعة على 11-2020
http:www.cous.org.ib/home/doun.php article id- 4969 
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 2013 ,باتنة,والتوزيع للنشر قانا دار,واشكاالت قضايا:العالمية البيئية الحوكمة,سعيد بن مراد,زياني صالح -
 اجنبية:

- Jean Yves Humart,Loic verdier,la mentalisation économique, origines et 
conséquence(paris: OCDE,2012). 
- P.H.Litta David.Mauat .William G.kepner and Judith M. Lancaster: Environmental change 

and Human security:Recognizing and Acting on hazard Impacts,springer,2008. 
- CoLonel.W.Chris King," Undestrtanding International Environmental security: strategic 

Military perspective", Georgia: Army Environmental policy Institute,novembre. 
 
 والمداخالت العلمية المقاالت-
 في المستدامة التنمية وتحقيق الفقر مكافحة في البيئي مناأل أثر,الصديق طاهري ,مسعود كسرى  -

 .2014 ، العربية الدول في الفقر من لاإلقال سياسات تقييم حول دولي ملتقى في مقدمة مداخلة,الجزائر
 دفاتر مجلة ،التأثير وفعالية المفهوم حداثة بين الحكومية غير الدبلوماسية ،رامك لخضر محمد -
 ،01 العدد والقانون، السياسة .
 الجامعية والمذكرات الرسائل-
 للقطاع االجتماعية المسؤولية ترقية في الحكومية غير الدولية المنظمات دور قواسمي، لطفي -

 ادارة تخصص الماجستير، لنيل مكملة مذكرة ،-انموذجا العالمية االرض اصدقاء منظمة-الخاص
 2003 ،زائرالج باتنة، جامعة دولية، .
 مقدمة اطروحة ،البيئي الدولي القانون  تطوير في الحكومية غير المنظمات دور شعشوع، قويدر -
 2014 ،زائرالج تلمسان، جامعة العام، القانون  تخصص ،راه الدكتو  درجة لنيل .
 ،راه الدكتو  شهادة لنيل رسالة ،الدولي القانون  احكام ضوء على المستدامة التنمية اطار في البيئة حماية المال، زيد صافية -

 2013 ،زائرالج وزو، تيزي  جامعة دولي، قانون  تخصص
 تخصص الماجستير، شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،المسلحة عاتالزا  أثناء البحرية البيئة لحماية الدولية الجهود قانة، يحي -

 2014 ،جزائرال ، قسنطينة جامعة العام، الدولي القانون 
 االلكترونية المواقع-

 :التالي رابطال جعرا للمزيد , ,عالمية بيئية حوكمة نحو ,الحسين رانيشك - -
http://www.strateciswsionessh.com...08/hua08320-pdf 

 رابط:ال على للبيئة، المتحدة مماأل برنامج عن -
http://www.unep.org ،1106/17/05 ، 

 :رابطال على للبيئة، المتحدة مماأل برنامج -.
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/InternationalRelations/Organizations/Pages/UNE

P.aspx .9211 ،1106/17/05 ، 
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لمستقبل حقوق  الرقمية إلىظل تحديات التحول  في نسانياإل األمن

 نسانإلا

Human security in the face of the challenges  

of digitization for the future of rights Human beings 

 أمل فوزي أحمد عوض

 رئيس وحدة تكنولوجيا املعلومات / كلية التربية الفنية / جامعة حلوان

 باحث دكتوراه / كلية  الحقوق /  جامعة عين شمس

Amal_fawzy@fae.helwan .edu. Eg 

 ملخص:  

نظرا ملا يتميز به من سهولة وسرعة  نه ساحة تمارس من خاللها حقوق وحريات اإلنسان،يظن بالفضاء الرقمي أ

ملسالة  ت تشريعية لتحقيق األمن القانونيظهر معها معالجا والتي وات املستخدمة للتعبير من خالله،انتشار وتنوع األد

حتما على  أصبح؛ لذلك غير األخالقي )الجريمة الرقمية(، ويرفض االستخدام ات املتبعة داخل البيئة الرقميةاألخالقي

 في؟ ريات بشكل آمن ولكن كيف سيتم ذلكتحفظ للبشرية ممارسة الحقوق والح التيالقانون طرح املعالجات فقهاء 

وحرياته بما يحقق التنمية  اإلنسانكافة املجاالت ملستقبل حقوق  فيالرقمية  إلىظل التحديات اللحظية للتحول 

 ئمتها؟قمية؟، وما مدى مال ر  أمتشريعية  يههل  هي تلك املعالجات؟للبشرية وما  واألمن اإلنسانياملستدامة 

  الكلمات املفتاحية:

 .معالجات -أمن رقمي  -حريات  -حقوق  –رقمي تحول  –تحديات  – أمن إنساني
 Abstract: 

     Digital space is thought to be an arena through which human rights and freedoms 

are exercised, owing to its ease and speed of diffusion and variety of tools used for 

expression, with which legislative remedies have emerged to achieve legal security 

for ethics within the digital environment, and rejects unethical use (digital crime); 

therefore, it is inevitable for jurists to put forward the remedies that preserve for 

humanity the safe exercise of rights and freedoms, but how will this be done? In the 

face of the real-time challenges of digitization in all fields for the future of human 

rights and freedoms to achieve sustainable development and human security for 

mankind, and what are those processes? Is it legislative or digital? And how is it 

appropriate? 

Keywords: 

Human Security؛ challenges؛ Digital transformation؛ Rights؛ Freedoms؛ Digital 

Security؛ Processors.    
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 مقدمة
هو االطمئنان الذي ينتج عن الثقة 1يعد األمن من الحاجات األساسّية للنفس، وبمفهومه العام  

وأمن اإلنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف، وعلى الّرغم من أهمّية مفهوم أمن الدولة إاّل أنه ال 
لتطور المجتمعات وتزايد التهديدات  اإلنساني نظرا  يكفي لتحقيق أمن األفراد؛ لذلك فقد تطّور مفهوم األمن 

، و َبَرزت أهمّية سان كفرد فاعل ومؤّثر في المجتمعطّلب تركيزا  واهتماما  باإلنالّداخلية والخارجّية، مما ت
تحقيق األمن اإلنساني على جميع األصعدة؛ فهو يشمل إصالح المؤسسات الّداخلية الالزمة لضمان 
األمن الشخصي والسياسي وضمان استقاللّية الفرد، وحق الحصول على التعليم، والرعاية الصحّية 

ئمة وتوفير سكن كريم، وضمان حرّية التعبير، وحماية الفرد من الّتعرض للعنف واإليذاء، وتكافؤ المال
 .وحضارّيا   وسياسّيا   الي النهوض بالمجتمع اقتصادّيا  فرص العمل بما ُيعّزز شعور الفرد باالنتماء وبالت

االقتصادي، األمن يعتمد مفهوم األمن اإلنساني على عدة مرتكزات ومن هذه المركزات: األمن و 
 .األمن المجتمعي، األمن السياسي ،بيئي، األمن الصحي، األمن الشخصيالغذائي ، األمن ال

 : مشكلة البحث
نظرا لما يتميز به من  ،ت اإلنسانرياحي أنه ساحة تمارس من خاللها حقوق و يظن بالفضاء الرقم 

ات تشريعية ظهر معها معالج يوالت ،خاللهوات المستخدمة للتعبير من سهولة وسرعة انتشار وتنوع األد
م غير األخالقي ، ويرفض االستخدا2لمسالة األخالقيات المتبعة داخل البيئة الرقمية يالقانون األمنلتحقيق 

تحفظ للبشرية ممارسة  يفقهاء القانون طرح المعالجات التحتما على  أصبح( لذلك )الجريمة الرقمية
كافة  فيالرقمية  إلىظل تحديات التحول  فيالحقوق والحريات بشكل آمن ولكن كيف سيتم ذلك 

 هيللبشرية وما  ينساناإل واألمنوحرياته بما يحقق التنمية المستدامة  اإلنسانالمجاالت لمستقبل حقوق 
 .عرض له بهذه الورقة البحثيةتوهو ما سن، ئمتها؟رقمية وما مدى مال أمتشريعية  هيتلك المعالجات هل 

 منهج البحث: 
 التيوالتحليلية لمعالجة النقاط الهامة  االستقرائيةبطريقته العلمية  الوصفيسوف نستخدم المنهج 

 .يثُيرها موضوع البحث
 :خطة البحث
الرقمية وكيفية  الوقوف على كال من المواطنة والضروري معه من المهم بل  أصبح الذي األمر

 فيتناوله ن. وهو ما سالرقمي األمن إلىالحريات بالبيئة الرقمية وما هو السبيل  واحترامممارسة الحقوق 
 :التاليوالمعالجة على النحو  بالبحث والتفصيلهذه الورقة 

 3المواطنة الرقمية وأعرافمعايير ل: المبحث األو
المعايير واألعراف المتبعة في السلوك القويم والمسئول  " بأنها4يمكن تعريف "المواطنة الرقمية  

الوصول الرقمي، التجارة الرقمية، االتصاالت ): يليسنوضحها فيما  والتيتلقاء استخدام التكنولوجيا. 



 التحول إلى الرقمنة لمستقبل حقوق اإلنسانتحديات األمن اإلنساني في ظل 

203 
 

 ألمانيا -العربيالمركز الديمقراطي 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

والمسئوليات الرقمية، الصحة  ، الحقوق الرقمية، محو األمية الرقمية، اللياقة الرقمية، القوانين الرقمية
 .األمن الرقمي )الحماية الذاتية( ،والسالمة الرقمية

 Respect, Educate and Protect - REPS هذا ويعد مفهوم االحترام، التعليم، الحماية 
أحد أساليب توضيح وتعليم محاور المواطنة الرقمية. وتضم كل فئة ثالثة موضوعات يجب تعليمها 

: )احترم هي والتينعومة أظافره ومرحلته األولى في االنضمام إلى المجتمع الرقمي للمستخدم منذ 
 .(احمي نفسك/احمي اآلخرين، علم نفسك/تواصل مع اآلخرين، نفسك/احترم اآلخرين

 5الحقوق والحريات الرقميةي: المبحث الثان
 2010/2011تم إطالقها في  والتي IRPC .العشرة من ميثاق 6تستمد حقوق ومبادئ اإلنترنت 

أساس الحقوق  وشكلت األساس للمبادرات الدولية الالحقة لتحديد مبادئ صنع سياسة اإلنترنت على
، فإنه يجب يئة اإلنترنت القائمة على الحقوق للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية لب والحريات األساسية.

  :حقوق ومبادئ االنترنت العشر التالية علىالحفاظ 
 والحرّية والتجمع، الحياة التعبير االستخدام، حرية االجتماعية، حق والعدالة ، الحقوق والمساواة  شمولّية

 .(التنظيمّية، الحوكمة الشبكة، المعايير على ، المساواة ، التنّوعوالسالمة
 7 ما هي الحقوق الرقمية؟ :أوال*

بيئة اإلنترنت. فالحق في الخصوصية على  فيالحقوق الرقمية هي أساسا حقوق اإلنسان ولكن   
القابلة للتصرف اإلنترنت وحرية التعبير، على سبيل المثال، هي حقا تمديدات للحقوق المتساوية وغير 

  ة.الصادر عن األمم المتحد UDHR 8اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في
 9على االنترنت اإلنسانحقوق  :* ثانيا

حيث أّن اإلنترنت فضاء يتواصل عبره األفراد ويلتقون ويجتمعون وحيث أّنه ُيشكِّل مرفقا  أساسّيا       
يستطيع من خالله األفراد والمجتمعات المحلّية والمنظمات والمؤسسات إنجاز شّتى النشاطات في مختلف 

نترنت بتكلفة معقولة أصبح حاجة  ميادين العمل اإلنسانّية واالجتماعّية؛ وحيث أّن الوصول إلى شبكة اإل
أساسّية  في سبيل تحقيق جميع حقوق اإلنسان والحرّيات األساسّية والديمقراطّية والتنمية والعدالة 
االجتماعّية؛ وحيث أّن حوكمة االنترنت من البنية التحتّية والبروتوكوالت إلى التطبيقات وأوجه االستخدام 

قوق اإلنسان والحرّيات األساسّية والديمقراطّية والتنمية والعدالة لها نتائج مباشرة على فهم جميع ح
االجتماعّية؛ وحيث أّن التمتع الشامل والكامل بجميع حقوق اإلنسان والحرّيات األساسّية يستوجب تحقيق 
هذه الحقوق أيضا  على شبكة اإلنترنت؛ وحيث أّن طبيعة االنترنت الشمولية تجعل منه مورد قيم لتعزيز 

معرفة والفهم المتبادلين وإدامتهما وتقبل اختالف األشخاص بدرجة عالية بصرف النظر عن أهمّية ال
الخصوصّيات المحلّية واإلقليمّية وشّتى الخلفّيات التاريخّية والثقافّية؛ وحيث أّن طبيعة حقوق اإلنسان 

أي نظاٍم سياسي واقتصادي  الشمولية وغير القابلة للتجزئة والمتكافلة والمتداخلة تعلو على خصوصّيات
وثقافي؛ وحيث أّن االنترنت شّكل عبر التاريخ فضاء  خاصا  وعاما  حسن التنظيم، فإّن إنجاز حقوق 
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المجتمع إتمام  فياإلنسان ونصرتها في البيئة االلكترونّية يقتضي من الدول وسائر الجهات الفاعلة 
تكوين فهم مشترك بشأن طريقة تطبيق حقوق اإلنسان مسؤولّياتها كّل بحسب قدراته؛ حيث أّنه ال بّد من 

فمبادئ وحقوق اإلنسان على االنترنت ّية بهدف إنجاز هذا التعّهد؛ والحرّيات العالمّية في البيئة االلكترون
ويجب أن يعمل كّل فرد وكّل هيئة في صحاب المصلحة في بيئة االنترنت. ُتشكِّل معيارا  مشتركا  لجميع أ

يل تعزيز احترام هذه الحقوق والحرّيات من خالل االحتكام إلى تدابير محلّية ودولّية المجتمع في سب
 في الحقّ  ،اإلنترنت إلى الوصول في : الحقّ هي والتي، ف الشامل بها واالمتثال ألحكامهاتضمن االعترا

 شبكة على واألمان الحرّية في ، الحقّ وحوكمته واستخدامه اإلنترنت إلى الوصول في التمييز عدم
 حرّية، اإلنترنت شبكة على والمعلومات التعبير حرّية، اإلنترنت شبكة عبر التنمية في الحقّ ، اإلنترنت

، الحّق في اإلنترنت شبكة على والجمعيات االجتماعات في االشتراك حرية، شبكة على والمعتقد الدين
تعليم عبر شبكة االنترنت الحّق في ال، الحّق في حماية البيانات الرقمّيةالخصوصّية على شبكة اإلنترنت، 

 حقوق ، واإلنترنت األطفال حقوق ، الحّق في الثقافة والوصول إلى المعرفة على شبكة اإلنترنت، وبشأنها
 عبر المشاركة في الحقّ  ،اإلنترنت وفي العمل في الحقّ ، واإلنترنت الخاصة االحتياجات ذوي  األشخاص

 الخدمات في ، الحقّ االنترنت شبكة على المستهلك حماية في الحقّ العامة،  الشؤون  في اإلنترنت شبكة
ة عن األعمال التي اإلنترنت، الحّق في تعويض قانوني ومحاكمة منصف شبكة على واالجتماعّية الصحّية

 .اإلنترنت مناسب ودولي اجتماعي نظام في الحقّ  ،تشمل اإلنترنت
 الحريات الرقمية  * ثالثا:

 االنترنت إلى الوصول في األفراد حق أنه على (10)الرقمية الحريات مصطلح تعريف يمكن
 شبكات أو برمجيات أو إلكترونية، أجهزة أو حواسيب أي واستخدام رقمي، محتوى  ونشر وإنشاء واستخدام
 في والحق والتعبير الرأي حرية مثل وحريات الحقوق  من آخر بعدد يرتبط الحق وهذا قيود، دون  اتصاالت

 والحريات الحقوق  من وغيرها التنمية، في والحق المعرفة في والحق المعلومات تداول وحرية الخصوصية
 - الخصوصية في الحق - اإلتاحة :أساسية مبادئ أربع على أساسي بشكل الرقمية الحريات وتستند

 ي)الحريات الرقمية والحق ف :يعلى النحو التال واالبتكار والتطوير االستخدام حرية- التعبير حرية
ير المعرفة، ، الحريات الرقمية وتحر الحريات الرقمية وحماية الخصوصية، حرية التعبير الرقمي، االتصال

 . رخص المشاع اإلبداعي(
 (الرقميالتلوث الرقمية ) إلىتحديات التحول : المبحث الثالث

ولقد ترتب على هذه التطورات التقنية األثر اإليجابي الكبير في تحقيق الرفاهية للبشرية، إال أن 
وبخاصة جرائم  -أثرها السلبي بات ال يستهان به فقد أظهرت العديد من الدراسات أن عالم الجريمة 

ره مهددة األمن تشرت أضرانمن هذه التقنيات، فتزايدت أخطاره، وابشكل ملفت  استفادقد  -اإلرهاب 
الوطني لكثير من الدول، حيث سخرت هذه التنظيمات كافة الوسائل المتقدمة لتحقيق مآربها الدنيئة 

 االتصالوتعزيز أنشطتها الرامية إلى تقويض المجتمعات والنيل من استقرارها، حيث منحتها وسائل 
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ر البيانات، وتلقي التوجيهات، المتقدمة مرونة أكبر في تدفق سيل المعلومات، وتبادل األفكار، ونش
 .وإعطاء التعليمات لكافة أعضاء الشبكة حيثما وجدوا من أنحاء العالم

ارسة الخاطئة لعدد كان السبب فيه المموفساد بالبيئة الرقمية  11تلوث وهو ما ترتب عليه ظهور  
منها تربة خصبة  منها وجعللبيئة الرقمية سلب أهم مميزاتها ا فيللحقوق والحريات  من المستخدمين

 .  واألمراض واألوبئةفيروسات النتشار العديد من ال
 : الرقمي والفساد التلوث أشكال *

التلوث والفساد  أشكالكافة المجاالت ظهور العديد من  فيالرقمية  إلىيعد من تحديات التحول      
 :منها والتي الرقمي

 :الفكري التلوث  -1
ما ينشر بها على مواقع و ضارة  أفكاربما تنتجه البيئة الرقمية من  ينسانهذا ويفسد الفكر اإل    

ظل نقص التشريعات والحماية الخاصة بأمن  فيبكافة مجاالته  ينساناإل واألمن 12خطرة على الفكر
 . 14العديد من الجرائم اإللكترونية ما نتج عنه ظهور وهو ،واألمن السيبرانى 13المعلومات

 االنتشارمن كم هائل من المعلومات سريعة  15بما تفرزه البيئة الرقمية ينسانكما يفسد الفكر اإل    
مراقبة وضبط  17خدمات االنترنت مقدمييصعب فيه على  والذي 16الرقميوالتطور بسبب اإلعالم 

ظل  في 19مالحقة مرتكبي الجرائم اإللكترونيةتعقب و  أيضاإن لم يكن من المستحيل كما يصعب  18النشر
بموجبها يصبح  والتيالرقمية  بالبيئةمجال التشريعات الخاصة  فيل على مستوى الدو  تشريعيقصور 

تضمن  الذينفس الوقت  في 22والحريات الرقمية  21التمتع  بكافة الحقوق  فيالحق  20الرقميللمواطن 
الخاص بها باعتباره جزء ال يتجزأ من أمن  23السيبرانى األمنوتؤمن وتحمى كل دولة من دول العالم 

 .24 يل ظهور ما يسمى بالحرب السيبرانظ في أهمهالدولة إن لم يكن اآلن ا
 :الهجمات اإللكترونية -2

الهجوم اإللكتروني هو االستغالل المتعمد ألنظمة الحاسوب، والشركات والشبكات المعتمدة على 
أو المنطق أو البيانات، التكنولوجيا. تستخدم الهجمات اإللكترونية الشيفرات الخبيثة لتغيير شيفرة الكمبيوتر 

مما يؤدي إلى عواقب مخلة يمكن أن تضر بالبيانات وتؤدي إلى جرائم إلكترونية، مثل المعلومات وسرقة 
 .الهوية. ويعرف الهجوم اإللكتروني أيضا باسم هجوم شبكة الكمبيوتر )سنا(

 :رانسوموار* 
الوصول إلى نظامهم، إما عن  هو نوع من البرمجيات الخبيثة التي تمنع أو تحد المستخدمين من

 .طريق قفل شاشة النظام أو عن طريق قفل ملفات المستخدمين ما لم يتم دفع فدية
 :هجمات دوس* 

هجوم موزعة من الخدمة )دوس( هو محاولة لجعل خدمة عبر اإلنترنت غير متوفرة عن طريق 
 .من مصادر متعددة كي تتوقف إليهازيادة حركة المرور 



 التحول إلى الرقمنة لمستقبل حقوق اإلنسانتحديات األمن اإلنساني في ظل 

206 
 

 ألمانيا -العربيالمركز الديمقراطي 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 :رةالبرامج الضا* 
عبارة عامة عن قطع مختلفة من البرامج الضارة التي قد يحاول الخصم الحصول عليها على جهاز 

 .يبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحالكم
 :التصيد االحتيالي* 

هي إحدى الطرق األكثر شيوعا التي تحصل عليها البرامج الضارة على أجهزتنا. لقد رأينا نشطاء 
 .من التبت إلى المكسيك، استهدفوا هذه الطريقة البسيطة نسبيافي جميع أنحاء العالم، 

 :مج التجسسراب* 
تسمى البرامج التي تسجل سرا أنشطتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك برامج التجسس. ويمكن 

تقاط لبيثة. هدفها هو عادة ااستخدامها لبعض األغراض المشروعة تماما، ولكن غالبية برامج التجسس الخ
وإرسالها عبر اإلنترنت إلى  -السر، وبيانات االعتماد المصرفية وتفاصيل بطاقة االئتمان كلمات 

 .المحتالين
 األمـــــــن الرقـــــــمي :المبحث الرابع

" إلى كل تلك الطرق المختلفة والمتعددة التي تكون األمان الرقمي" أو "األمن الرقمييشير مصطلح "
اإلنترنت المتعلقة في الحاسب اآللي وحماية الملفات من التسلل أو التدخل غايتها هي حماية حسابات 

 .والتطفل من قبل مستخدمين خارجيين )غير مصرحين(
مر. وللبقاء بأمان في تجدد مست حات التي نستخدمها في هذا العالمفالتكنولوجيا الرقمية والمصطل 

ث المفردات في مجال األمن ة الرقمية مواكبة أحد، يعني ذلك أنه على جميع المهتمين بالبيئعلى اإلنترنت
. فمن الضروري أيضا  أن نتبع بياناتنا الشخصية ومعرفة كيف يتم تخزينها. وللقيام بذلك، فإن الرقمي

، ومن المصطلحات الرئيسية التقنية للمساعدة في حماية نفسك الخطوة األولى هي تعلم المصطلحات
 :فتهان الرقمي التي نحتاج إلى معر لألم

 يأوال: مفردات األمن الرقم
 :التوثيق الثنائي* 

هي طريقة  ("2FAاختصارا  " Two-factor authentiquassions""المصادقة ذات العاملينأو
تتيح للمستخدم التعريف عن نفسه لمزود خدمة عبر اإللزام باستخدام أسلوبين مختلفين للتوثيق. يمكن أن 

أو يملكه )مثل  (PIN مثل كلمة سر أو رقم تعريف شخصي) المستخدمتكون هذه األساليب شيئا  يعرفه 
 .هاتف محمول أو مفتاح دخول السلكي( أو معلقا  به أو ال يمكن فصله عنه )مثل بصمات األصابع(

 :مصادقة العوامل المتعددة )مفا(* 
المصادقة العوامل المتعددة تجمع بين اثنين أو أكثر من المصادر للتأكد من هوية الشخص. 

هو خلق طبقات من الدفاع وجعلها أكثر صعوبة على شخص غير  الهدف من هذا النوع من المصادقة
 مصرح به للوصول إلى الهدف مثل الموقع الفعلي، الحاسوب، شبكة أو قاعدة البيانات. إذا تم اختراق
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لوصول بنجاح إلى عامل واحد أو كسره، فإن المهاجم ال يزال لديه حاجز واحد على األقل الختراق قبل ا
هي وسيلة لتأكيد هوية مستخدم عن طريق  (2FAالمعروفة أيضا باسم ) الثنائيةالهدف.المصادقة 

  أسلوبين مختلفين للتوثيقاستخدام 
 :(E2EE) التشفير من النهاية إلى النهاية* 

التشفير من النهاية إلى النهاية هو نظام اتصال حيث الناس الوحيدون الذين يستطيعون قراءة 
الرسائل هم الناس الذين يقومون بالتواصل. ال يمكن التنصت أو الوصول إلى مفاتيح التشفير الالزمة لفك 

شركات التي تستخدم وال حتى الشركة التي تدير خدمة الرسائل. على سبيل المثال، ال -تشفير المحادثة 
 ت.صوص من رسائل عمالئها إلى السلطاالتشفير من النهاية إلى النهاية غير قادرة على تسليم الن

 :مدير كلمة السر* 
مدير كلمة السر يساعد في توليد و استرجاع كلمات السر المعقدة، يحتمل تخزين كلمات السر في  

 هناك أنواع مختلفة من مديري كلمة السر المتاحة.قاعدة بيانات مشفرة أو استخراجها على الطلب. 
 UAE Pass app تطبيق الهوية الرقمية :

تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية  والتي25الرقميةتعد الهوية  
واالتحادية، ومزودي الخدمات اآلخرين. كما تقدم الهوية الرقمية أيضا  حلوال  سهلة للدخول إلى الخدمات 
عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضال  عن إمكانية التوقيع على 

 UAE Passe ، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، ويتوفر تطبيقالمستندات رقميا  
  .Google Play و   i Tunes عبر منصتي

 ثانيا: أجهزة الحاسب واإلنترنت
تتضمن عمليات "أمان اإلنترنت" حماية حسابات اإلنترنت للحاسب والملفات من االقتحام والتدخل 

بح اليوم الكثير من المستخدمين على دراية تامة على بعض شركات من قبل مستخدمين خارجيين، وأص
 McAfee و Symantec (Norton Anti-virus) وحماية حسابات اإلنترنت مثل الحاسوبيةالحماية 

الشركات بتوفير  تلكتقوم  ،ية من فيروسات الحاسب. أيضا  التي توفر لهم منتجات أمان اإلنترنت للحما
 (CIS) تزود منظمات مثل مركز أمان اإلنترنتو  ،وحماية ضد برامج التجسساية آمنة جدران حم

 . 26األمان قرارات استثمار عقالنية تحت معايير اتخاذالمؤسسات بموارد لقياس حالة أمان المعلومات 
 Microsoft ومن األمثلة على االستخدام اآلمن لتقنيات البطاقات الذكية هو نموذج عمل بطاقة

.NET.لي متوفر في العديد من أنظمة تشغيوذج البرمجهذا النم Microsoft Windows.  يتضمن هذا
البرنامج مكتبة حلول مشفرة لمنع مشاكل البرمجة الشائعة وجهاز افتراضي يدير تنفيذ البرامج المكتوبة 

 .خصيصا  للنماذج
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 والالسلكية:االتصاالت السلكية * 
)بطاقة هوية  SIM أمانا  والمعروفة على نطاق واسع هي بطاقة االتصالربما يكون أكثر أجهزة 

المشترك(، وهو جهاز مضمن في معظم األجهزة الخلوية في العالم قبل الحصول على أي خدمة. تعد 
 .مجرد بداية لهذه البيئة اآلمنة الرقمية SIM بطاقة

 HTTP للواجهات بخادموصف  (SCWS)"تعتبر "معايير خوادم الويب الخاصة بالبطاقات الذكية
 ويتم إجراء اختبارات وفحوصات لتأمين معلومات الدفع والبطاقات االئتمانية من ،27في البطاقة الذكية

OTA التي تكون من وإلى الهاتف المحمول. 
التي تدمج قرصا   Smart Vidéo Card المدمجة من خالل تقنية SIM/DVD يتم تطوير أجهزة

 .العادية SIM مجسم بطاقةفي  DVD بصريا  متوافقا  مع
تشمل األمن الرقمي، ومن هذه التطورات هو  يرات أخرى في مجال االتصاالت والتوهنالك تطو 

 .28المدمجة إلنشاء توقيع إلكتروني ملزم قانونا   SIM التوقيع على األجهزة المحمولة والتي تستخدم بطاقة
 :المعامالت المالية والتجزئة* 

تم اإلفصاح بأن UCLA Internet: Surveying the Digital Future (2000) ، وفقا  لتقرير
خصوصية البيانات الشخصية نشأت عوائق أمام المبيعات عبر اإلنترنت، وأن أكثر من تسعة أشخاص 

ا( بشأن أمان بطاقة  ناالئتما 29من كل عشرة مستخدمين لإلنترنت كانوا قلقون )نوعا  ما( أو قلقون )جد 
وهي  SSL ت الويب شيوعا  في تحسين األمان بين المتصفحات ومواقع الويب تسمى بتقنيةأكثر تقنيا

أمان طبقة المرور وُتعرف بمسمى ) TLS )طبقة منافذ التوصيل اآلمنة( وهذه التقنية ُمستخلفة من تقنية
والتوثيق ونقل البيانات(. وهناك أمثلة أخرى أيضا  في تحسين األمان العام مثل خدمات إدارة الهوية 

وخدمات أسماء النطاقات التي تسمح للشركات والمستهلكين بالمتاجرة أو بالمشاركة في إنشاء اتصاالت 
 .آمنة

في التطبيقات مثل تصفح الويب والبريد اإللكتروني TLS و SSL ُتستخدم اليوم عدة إصدارات من
كول اإلنترنت(. هناك العديد من نقل الصوت عبر بروتو )VIP والفاكس عبر اإلنترنت والمراسلة الفورية و

التطبيقات القابلة للتشغيل المتبادل لهذه التقنيات، والجدير بالذكر أنه من بين كل تلك التطبيقات يوجد 
على األقل تطبيق واحد مفتوح المصدر. تتيح التطبيقات ذات المصدر المفتوح ألي شخص بعرض مراجع 

 .الثغرات األمنية فيه واإلبالغ عنها أو مصادر الكود البرمجي للتطبيق والبحث عن
تشمل التطورات األخرى في هذه الساحة تطوير التكنولوجيا مثل اإلصدار الفوري الذي مّكن أكشاك 

 .مراكز التسوق التي تعمل نيابة عن البنوك من إصدار بطاقات ائتمان فورية للعمالء المهتمين
اآلمنة المدمجة في  EMV لتطوير شريحةMasterCard و Visa تعاونت شركة بطاقات االئتمان

بطاقات االئتمان. شملت هذه الشراكة والتعاون وجود تطورات عديدة أخرى مثل "برنامج مصادقة الرقائق" 
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حيث تمنح البنوك عمالؤها بطاقات محمولة قابلة للقراءة وذلك إلجراء معامالت إلكترونية آمنة عبر 
 .اإلنترنت

 Smart ت المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتقديم بوابات ذكيةفهناك خطط جارية في الواليا
 Gâte30بتقنية التعرف على شبكية العين والبصمات. 

نفس التقنية. على سبيل المثال،  باستخدامباإلضافة إلى ذلك، يتم تطوير رخص القيادة اإللكترونية 
صدار أول تراخيص في برامج منصة بطاقات ذكية إل (ICV) استخدمت هيئة الترخيص في المكسيك

  .31التشغيل اإللكترونية لمدينة مونتيري في والية نويفو ليون 
وإلى مجال آخر، هنالك نقلة نوعية في صناعة الطيران وذلك بتبديل استخدام التذاكر الورقية 

ئتمان عبر التقليدية إلى استخدام التذاكر اإللكترونية. تم تحقيق ذلك بفضل التقدم في معامالت بطاقات اال
 .اإلنترنت بالشراكة مع شركات الطيران وشركات الحافالت

)تحديد تردد الراديو( كجهاز تتبع فعال وآمن رقميا .  RFID اعتمدت شركات الشحن استخدام تقنية
 Fedex بواسطة RFID قدما . يتم استخدام 20على بعد  RFID على عكس الباركود، يمكن قراءة

 UPS.و
 :الرعاية الصحية* 

حاليَا، يستخدم جميع مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي اإلنترنت لتقديم المنتجات 
 .والخدمات ولتقليل التكاليف

  Oracleو Web MD للرعاية الصحية مع شركة Humana كما تتعاون شركة 
Corporationو EDS و Microsoftو Trizetto الرعاية لتمكين أعضائها من الوصول إلى سجالت

 .32الصحية الخاصة بهم، إضافة إلى تقديم نظرة عامة على خطط الرعاية الصحية
، مما 33ويتم حاليَا وضع سجالت المرضى بشكل متصاعد على شبكات إلكترونية محلية آمنة  

 .يقلل هذا المسار من الحاجة إلى استخدام مساحات تخزين إضافية
 : الوصول اآلمنثالثا

تقنية وصول آمنة محكومة ألي من مبانيهم. ومع Pentagon وCIA و FBI يستخدم كل من
ذلك، فإن استخدام هذا النوع من التقنية يزداد في عالم ريادة األعمال أيضا . المزيد والمزيد من الشركات 

 GE's ACUVision تستفيد من تطوير تقنيات الوصول الرقمية اآلمنة. على سبيل المثال، ُتقدم شركة
 .34للوحة التحكم وذلك من أجل الوصول اآلمن ومراقبة اإلنذارات والتسجيل الرقميمنصة مستقلة 

مع وظيفة التحكم في الوصول الذكي ولوحة  DVR تجمع األساليب الجديدة بين إمكانات شبكة  
مراقبة اإلنذار في تطبيق معالجة صورة واحدة. تجمع بعض األنظمة ]التي[ اآلن بين مراقبة / تسجيل / 

الفيديو الرقمي، والتحكم في الوصول ووظائف اكتشاف التسلل في حل لوحة واحدة. مع أنظمة تشغيل 
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األمن عرض الفيديو المباشر  لمسئوليتسجيل الفيديو الرقمية المدمجة والتحكم في الوصول، يمكن 
 .والمخزن المرتبط بظروف التنبيه ونشاط حامل البطاقة

 _________الخاتمة____________
الوقت الذي قامت فيه التكنولوجيا بتقريب المسافات بين الشعوب، من خالل توفيرها للعديد من في 

وسائل االتصاالت ووسائل التنقل التي لم تكن معروفة من قبل، نجد أن تلك التكنولوجيا أفرزت الكثير من 
 الوسائل السهلة، السلبيات، لعل أهمها كان صعوبة احتفاظ الفرد بخصوصياته جراء انتشار الكثير من

نت، وإنما في . فالمشكلة الرئيسية ال تكمن في استغالل المجرمين اإلنتر والتي يستخدمها قراصنة االنترنت
 .رهملتتبع آثا والمعالجات التشريعية عن مالحقتهم، وعدم وجود مراقبة ويقظة وحذرعجز أجهزة العدالة 

 اللحظيالتكنولوجي نتيجة ظهور التطور  ولقد تأثرت حقوق وحريات اإلنسان بشكل كبير بالتطور
بات التقنية والقانونية البيئة الرقمية مما أثار العديد من المشاكل والصعو  فيالحياة  مناحيشتى  فيالسريع 
 ، ترتبت عنها النتائج التالية:والفقهية

بدرجة  األبعادوالمانح للحريات الرقمية يمثل درجة من الخطورة غير محددة  الراعيغياب دور الدولة * 
تؤثر على مؤشر االقتصاد. كما يعد التواجد غير الفعال من جانب الدولة داخل البيئة الرقمية سالب 

 للحقوق والحريات الرقمية 
 تشريعات الحريات والحقوق الرقمية دور مزدوج . فيدور الدولة * 
والقضائي لفكرة الحق في المعرفة والحق في تداول  ،والقانوني الفقهي،ال مرية في ضرورة تطوير الفهم * 

 .المعلومات رقميا
وطرح تؤثر سلبا على مؤشر االقتصاد  التيحتمية متابعة ومراجعة كافة تطورات البيئة الرقمية * 

 .صرالمعا القانوني معالجات لها من منظور الفقه
 .بها االلتزام الكافةيجب على  وأعرافللمواطنة الرقمية حقوق وحريات ومبادئ * 

 ______التوصيات_________
الرقمية لمستقبل حقوق اإلنسان من أهم التحديات  إلىوعليه تعتبر مسالة مواجهة تحديات التحول   

، تتطلب إيجاد حلول ومعالجات لها قابلة عامة والدول العربية خاصة األوسطالتي تواجهها دول الشرق 
 : منها على سبيل المثال والتيللتنفيذ 

 .حقوق والحريات الرقمية بين الدولالعمل على نشر ثقافة ال* 
 .ر وتفعيل قوانين حماية البياناتتطوي* 
 مواطنيالبيانات الضخمة بكل حذر والعمل على إيجاد معالجات تشريعية رقمية لحماية  اقتصادمراقبة * 

 .مراحل معالجة البيانات فيجميع الدول من خروقاته وتعدياته 
تؤثر سلبا على مؤشر االقتصاد وطرح  التيحتمية متابعة ومراجعة كافة تطورات البيئة الرقمية * 

 . معالجات لها من منظور الفقه المعاصر
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والمنضبطة للحقوق  تكفل الممارسة اآلمنة التي التشريعيةالتعديالت الدستورية والنصوص  إصدار* 
 البيئة الرقمية. فيوالحريات 

غيرها بهدف منع جرائم التقنية االلكترونية كالتشفير وكلمات المرور و  اليب للحمايةأس إتباعضرورة * 
  الرقمياالعتداء على حقوق وحريات البيئة 

على حماية وقتية بتدابير مستعجلة ثم حماية جنائية بتجريم أنماط  الرقميشمول حماية المحتوى * 
 .على الحقوق الرقمية الرقمياالعتداء 

والتحول به إلى مجتمع معرفي يعتمد على صناعة المعلومات وحماية  طوير المجتمعالعمل على ت* 
 .رقميظل امن  فيالحقوق والحريات الرقمية 

يجب توعية األفراد ونصحهم لماهية الجرائم اإللكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر وكيفية * 
 معالجتها.

طر التعامل مع علي شبكة بمخا – واألطفالوالسيما الشباب  – نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع* 
، و ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسية واالجتماعية وغيرها اإلنترنت بدون ضوابط أخالقية

 الناجمة عن االستخدامات غير اآلمنة لشبكة اإلنترنت.
 إلى إضافتهارستها العمل على عند التمتع بالحقوق والحريات الرقمية ومما األشخاصيجب على * 

در ما عليهم من من الحقوق والحريات على ق الذين لهم األفراديوجد بها الماليين من  التي اإلنسانية
 . واجبات ومسئوليات

 
                                                           

 راجع فى ذلك :   1    

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A 
   www.wikibdia.com   :ذلك موقع, ويكيبديا, معنى البيئة الرقمية فيراجع   2
التشريعات الشرق أوسطية "  فيبحث بعنوان  "  ميزان الحقوق والحريات الرقمية أحمد ،  فوزيالباحثة / أمل ذلك :  فيللتفصيل أكثر راجع  3

لشرق األوسط في زمن هشاشة األنظمة القانونية , الجامعة األمريكية , املؤتمر الثاني لدراسات القانون واملجتمع في إفريقيا , إفريقيا وا

 . ٢٠١٩أبريل  ٣ – ١بالقاهرة  , 

 ( مرجع سابق .4) 
بين الواقع  اإلسالمي التصور  فيبحث بعنوان "حقوق وحريات البيئة الرقمية أحمد ،  فوزيالباحثة / أمل ذلك :  فيللتفصيل أكثر راجع  5

بين الواقع  اإلسالميالتصور  فيلكلية أصول الدين , جامعة األزهر " بناء اإلنسان  الثاني الدولي العلميواملأمول " , بحث منشور باملؤتمر 

 . 2020مارس  7-6الفترة من  فيواملأمول "  
 على موقع .  Rights & Principles CoalitionInternetعلى االنترنت  اإلنسانميثاق مبادئ وحقوق  إلىذلك  في نحيل (6) 

http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign في, بحث بعنوان  "  ميزان الحقوق والحريات الرقمية  أيضا, وراجع 

 مرجع سابق , التشريعات الشرق أوسطية "
,  وراجع أيضا : بحث بعنوان  "    www.afteegypt.orgالحريات الرقمية  مؤسسة حرية الفكر والتعبير على موقع : إلىذك  فينحيل         7

 24-22الثامن  ,كلية التربية الفنية , جامعة حلوان , الدوليمعالجات تشريعية لحماية امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية " املؤتمر العمى 

 .2019ابريل 



 التحول إلى الرقمنة لمستقبل حقوق اإلنسانتحديات األمن اإلنساني في ظل 

212 
 

 ألمانيا -العربيالمركز الديمقراطي 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

                                                                                                                                                                                     
8  l Declaration of Human RightsUniversa  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مختلف حقوق اإلنسان باالستناد إلى اإلعالن العاملي لحقوق
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 األمن الفردي مدى فاعلية االستراتيجيات الوطنية في تحقيق

 العربية(حول مكافحة العنف ضد المرأة في بعض الدول  دراسة إحصائية)

The effectiveness of national strategies in achieving the 

individual security 

(A statistical study on fighting violence against women in 

some Arab countries) 

 د. فتيحة مختاري،  أستاذة مؤقتة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان  الجزائر

 

 : ملخص
 األمن اإلنساني الذي يمثل الدعامة األساسية لتحقيق التنميةيعتبر األمن الفردي من أهم األبعاد التي يقوم عليها 

في ، ومن منطلق أن العنف ضد املرأة يمثل اخطر االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي تهدد أمن األفراد ل في الدو  املستدامة

باعتبار أن .و %70 إلى العربية يصل نسبة العنف ضّد النساء في بعض البلدانحيث تؤكد اإلحصائيات أن  املجتمع،

تسعى معظم الدول العربية املرأة هي فرد أساس ي في األسرة التي تعتبر النواة األساسية لتكوين املجتمع داخل الدولة  

سنحاول من خالل  ات وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. من هذا املنطلقيجيراتالتي سعت إلى وضع است ومنها الجزائر

في تحقيق األمن الفردي.ومن ثم سنحاول اإلجابة على  العربية الدول  بعض يهذه املداخلة إلقاء الضوء على مساع

 اإلشكالية التالية: ملاذا لم تنجح استراتيجيات مكافحة العنف ضد املرأة في تحقيق األمن الفردي؟

الوطنيننننة، ي، التنميننننة املسننننتدامة،العنف ضنننند املننننرأة، االسننننتراتجيات األمننننن اإلنسننننان : األمننننن الفننننردي،الكلماااااف احيتا يااااة

 الدول العربية.
 Abstract: 
 Individual security is one of the most important dimensions of the human security which  

represents the cornerstone of the development for states as in the world. In terms ofviolence 

against woman isthe gravest violations of human rights that threaten the security of  

individuals and communities, whereas thestatistics confirm that it reaches to 70% in some 

ArabCountriesin all its various types; and considering that woman is a fundamental 

individual in the family which is the basic unit of the society in the state; Algeria like the 

majority of Arab countries,they seek to develop national strategies in order to eradicate this 

phenomenon.In this sense, we try through this intervention toshed light on the efforts of 

states for achieving the individual security including especially the combating violence 

against woman and ensuring the internal peace.In this perspective, we try to answer the 

following questions, what is the concept of ‘individual security’ as one of human security 

dimensions? How effective have Arab countries strategies at achieving individual security in 

their societies? 

Keywords:  Individual security, human security, violence against woman, sustainable 

development, the strategies, Arab countries  .   
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 مقدمة

من اإلنساني إلى تمكين األفراد بالقيام بدور فعال في مجتمعاتهم وحمايتهم من مخاطر يهدف األ
الفقر والحرمان والعنف وغيرها من التهديدات التي تضع حياة األفراد في خطر.ولقد أدرك المجتمع الدولي 

أدركت الدول العربية كغيرها  أن تحقيق أمن الدول لن يتحقق إال بتحقيق أمن أفرادها. ومن هذا المنطلق
من دول العالم أهمية تحقيق األمن الفردي داخل مجتمعاتها ولعل من أهم األخطار التي تهدد أمن األفراد 

 % 35وتشير التقارير الصادرة عن هيئة األمم المتحدة  أن  ها.وخاصة المرأة هو العنف الممارس ضد  
وبالتالي يشكل عائقا نحو تمكين  العنف بمختلف أنواعه. إلى يتعرضن من النساء في جميع أنحاء العالم

.وبالرغم من االستراتيجيات المنتهجة والنهوض بالتنمية في المجتمعويحول دون قيامها بدور فعال  المرأة 
الفردي في  األمنعدام نتفشي الظاهرة وا إلىأن الواقع العملي يشير  إالمن طرف معظم الدول العربية  

وما  الفردي؟ األمنطرح التساؤالت التالية: ما هو مفهوم  إلىالعربية، وهو ما يدفعنا  معظم المجتمعات
هي المعيقات التي تقف  في الدول العربية؟  وما المرأة هي األسباب التي تقف وراء ظاهرة العنف ضد 

 الرئيسية في هذا البحث. اإلشكاليةعن  اإلجابةحاول نوس نحو تحقيق األمن الفردي في هذه الدول؟

سنحاول   ؟في تحقيق األمن الفردي المرأة ستراتيجيات محاربة العنف ضد إلماذا لم تنجح  :اإلشكالية  
 عنها في محورين اثنين. اإلجابة

 تحقيق األمن الفردي عن طريق القضاء على العنف ضد المرأة  - -1 
 الفردي األمنالعربية ومدى فاعليتها في تحقيق  تاإلستراتيجيا  -2

 تحقيق األمن الفردي عن طريق القضاء على العنف ضد المرأة -1
يتعلق بحمايته من الفقر  يتعلق األمن اإلنساني في مضمونه وأبعاده بأمن الفرد بصفة أساسية وهو

 إلى اإلنسانيوعدم التمكين على كل المستويات سواء كانت اجتماعية،اقتصادية ويهدف األمن  والحاجة
 .1والعمل على عدم انتهاكها، وبالتالي ضمان مشاركة الفرد في التنمية اإلنسانحماية حقوق 

تصب كلها  أنهاما يسمى باألمن البشري إال  أو اإلنسانيواختلفت المفاهيم حول مصطلح األمن 
لي وهو في قالب واحد وهو توفير األمن بكل أبعاده ضمانا الستقرار الفرد في دولته وفي المجتمع الدو 

 الدوليين. واألمنتحقيق السلم 
الفردي  األمنوتقف عائقا أمام تحقيق  المرأة انتهاكا حقيقيا لحقوق  المرأة وتعتبر ظاهرة العنف ضد 

ولقد اهتم المجتمع الدولي المنطوي تحت مظلة هيئة األمم المتحدة بظاهرة العنف ضد المرأة باعتبارها 
بالحدود الجغرافية للدول. من هذا المنطلق تنادي عدة مواثيق ظاهرة تسود كل المجتمعات وال تعترف 

 االجتماعيدولية بحق المرأة في الحياة الكريمة وتلزم الدول بتوفير السبل من أجل التقدم في المجال 
 واالقتصادي وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
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 واألمن الفردي اإلنسانيمفاهيم حول األمن : أوال
 احتياجاتهتحقيق  إلىيرك ز األمن اإلنساني على الفرد ويجعله في صلب السياسات األمنية ويهدف 

 .2والسياسية والعمل على حمايته من الحرمان بكل أنواعه وتوفير له حياة مقبولة واالجتماعية االقتصادية
"، فإن األمن اإلنساني ساداكو أوغاتاسابقا " اإلنسانالمتحدة لحقوق  األمموفي تقرير لمفوضة 

وتوفي األمن  في المجتمع من القيام بدور فعال الفردتمكين  أيالحماية والتمكين على السواء،  إلىيهدف 
  .في مجتمعه

وتضيف المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن تحقيق األمن اإلنساني لن يكون إال باتحاد 
كما اهتمت  .3واالعتماد على الكفاءات في هذا المجال الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني

، برنامج األوروبيالمتحدة، االتحاد  األمموالفردي منها:هيئة  اإلنسانيعدة هيئات دولية بمفهوم األمن 
 ، لجنة األمن اإلنساني.اإلنمائياألمم المتحدة 

 رؤية األمم المتحدة لمفهوم األمن اإلنساني* 
في فترة ما بعد الحرب الباردة وهو ما تجسد  اإلنسانيالمتحدة بمفهوم األمن  األمماهتمت 

في طرح المفهوم من خالل التقارير الصادرة عن األمم المتحدة، وكذلك تلك الصادرة عن بعض 
نحو تحقيق األمن الفردي  اإلنسانيالمؤتمرات الدولية التي أعلنت عن أهمية تحول مفهوم األمن 

 .4لبعد محورا أساسيا للسياسة العالميةوان يشكل هذا ا
 .رؤية اإلتحاد األوروبي لمفهوم األمن اإلنساني* 

عن وجود  اإلعالنمن خالل  اإلنسانيعن تبني مفهوم األمن  أعلن االتحاد األوروبي
مسؤولية لدى االتحاد األوروبي من أجل العمل على تحقيق أمن األفراد في مختلف أنحاء العالم، 

 األمنوتم تشكيل لجنة  من الخبراء السياسيين من دول االتحاد األوروبي للمساهمة في تحقيق 
 . 5اإلنساني

 : اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج * 
أن مفهوم األمن عرف تطورا جديدا فلم  اإلنمائيأفاد تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة 
أصبح يرتكز على أمن األفراد والذي يتحقق  وإنمايعد مفهوم األمن يقتصر على االستقالل السياسي للدولة 

 .6عن طريق تحقيق التنمية المستدامة
 :اإلنسانيلجنة األمن * 

يتعلق بالجوهر الحيوي لحياة  جميع البشر بطرق  اإلنسانياألمن  أن اإلنساني األمنتعتبر لجنة 
وتمك ن اإلنسان من تحقيق ذاته. كما ترى اللجنة أن هذا الجوهر الحيوي يتعلق  اإلنسانتعزز حريات 

ة من األوضاع بالحقوق والحريات األساسية التي يجب أن يتمتع بها األفراد والتي تضمن لهم الحماي
 القاسية التي قد يتعرضون لها.
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 المرأةمفهوم العنف ضد  ثانيا:
عرَّف إعالن األمم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء بأنه:"أيُّ فعل عنيف على  1993في عام 

ينتج عنه أو ربما يتسبب في أذى بدني أو نفسي أو جنسي أو معاناة للمعتدى  أساس النوع االجتماعي
عليها متضمًنا التهديد بمثل هذه األعمال، اإلكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك على 

 المأل أو في الحياة الخاصة". 
رة العنف ضد المرأة هو من استقراء هذا التعريف نالحظ أن اإلعالن جعل األساس األول لظاه

، ثم ذكر التعريف اآلثار التي تنجم عن هذه الظاهرة من ضرر مادي أو نفسي على االجتماعيالنوع 
 صحة المرأة .

يجعل هذا التعريف ظاهرة العنف مرتبطة بالنوع االجتماعي، ويحدد اإلعالن ثالثة مجاالت للعنف: 
 .7تتستر عليه على أقل تقدير األسرة، المجتمع العام، أو عنف تمارسه الدول أو

العنف ظاهرة اجتماعية تتكون من عدد من األفعال التي  ومن زاوية دراسات علم االجتماع يعتبر
خرين من اجل ذى باآلمعينة، ملحقين األ بسبب انفعاالتطار معين إفراد في مجموعة من األ يقوم بها

"أي فعل عنيف  :نف الممارس ضد المرأة بأنهتعرف األمم المتحدة العو و مادية. أتحقيق مصلحة معنوية 
تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية 
الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان 

 ."ذلك في الحياة العامة أو الخاصة التعسفي من الحرية، سواء حدث
كما أن  أنه طالما وجدت االختالفات فإن احتمال وقوع العنف يبقى قائماعلماء االجتماع  ويرى 

 يعتبر من األسباب األساسية النتشار الظاهرة. مستوى التعليم وتفشي الجهل بين أفراد المجتمع تدني
من أحد أفراد األسرة دون مبرر مقبول  األسري بأنه السلوك الذي يصدر ظاهرة العنف وتم تعريف

ويلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا أو كليهما بفرد أخر من أفراد األسرة ويعني ذلك بالتحديد الضرب بأنواعه 
في  وحبس الحرية والحرمان من الحاجات األساسية والعنف األسري هو أشهر أنواع العنف انتشاراً 

ومن هنا فان الوقاية من العنف ال تعني منعه نهائيا، بل تعني حصره في  عات العربية خاصة.المجتم
 .ضيق نطاقأ

 ثالثا:البعد العالمي لظاهرة العنف ضد المرأة
اعتبر األمين العام السابق لألمم المتحدة "كوفي عنان" أن أكثر االنتهاكات المخزية لحقوق اإلنسان 

فهذه الظاهرة ال تعترف بالحدود الجغرافية الثقافية أو االجتماعية وأضاف  تتمثل في العنف ضد المرأة،
األمين العام قائال أنه مادام هذه الظاهرة مستمرة ال يمكن االدعاء بإحراز التقدم في تحقيق المساواة 

 .8والتنمية والسالم
واة في الحقوق بين ويعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الوثيقة األساسية التي طالبت بالمسا

 الرجل والمرأة و كان بمثابة األساس الذي بنيت عليه عدة نصوص دولية أخرى.
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  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانأ/ 
يوفر االتفاقية الدولية األساسية لمكافحة العنف ضد  ،1948تمدته األمم المتحدة في عام الذي اع

لمرأة والرجل، بما في ذلك الحق في األمن الشخصي. لقد المرأة، حيث يعلن عن المساواة في الحقوق بين ا
التزاًما قانونًيا  توصية وال ينشئكان له تأثير كبير على تطوير القانون الدولي لحقوق اإلنسان، لكنه يعتبر 

 .9للدول للحفاظ على هذه المبادئ
 : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةب/

اتفاقية  1981سنة  في دخلت حيز التنفيذ شرعة دولية في مجال حقوق المرأة ال تعتبر هذه االتفاقية
ول األطراف  مهمة لمعالجة عدم المساواة للمرأة. كانت أول اتفاقية لحقوق اإلنسان خاصة بالمرأة، دعت الد 

بالحقوق إلى إلغاء التمييز ضد  المرأة، وإلى مساواتها بالرجل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و 
 . 10والثقافية واالجتماعية االقتصادية

مصطلح العنف ضد المرأة  إلىلم تشر لكن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
وهو ما حاولت االتفاقية استدراكه من خالل إصدار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

 .ة تتعلق بالعنف ضد المرأ  19للتوصية رقم 
تاريخية. لقد جلبت المشكلة بشكل كامل إلى المسرح العالمي،  19كانت التوصية العامة رقم 

بين الرجل نتاج لعدم المساواة  معترفة بأن العنف ضد النساء والفتيات كان منتظمًا وواسع النطاق، وهو
  .11والمرأة 

 وجاء في التوصية أن:
المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة العنف القائم على أساس نوع الجنس يكبح قدرة "

كما دفعت إلى إنشاء مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وهو عمل  .مع الرجل
 ."مكرس فقط للقضاء على هذا العنف

والتي ركزت على العنف الجنساني أي العنف  2017سنة إلشارة انه تم تحديث هذه التوصيةل
دول ني على أساس التمييز بين الجنسين وتم التأكيد في هذه التوصية أن االلتزامات األساسية للالمب

تتمثل في احترام حق المرأة في عدم التمييز وفي التمتع بالمساواة القانونية األطراف في اتفاقية "سيداو" 
 .12والفعلية

 ،1995رابع المعني بالمرأة في عام لوبالمثل، فإن منهاج عمل بكين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي ا
يدعو الحكومات إلى اعتماد وتنفيذ ومراجعة التشريعات لضمان فعاليتها في القضاء على العنف ضد 

 المرأة، ولكنها ال تفرض أي التزام قانوني على الدول. 
 :إعالن القضاء على العنف ضد المرأةج/

، تم تعريف العنف ضد المرأة  1993عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة  اإلعالنصدر هذا 
عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح  إليه"أي فعل عنيف تدفع  في المادة األولى من اإلعالن على أنه:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&referer=http://www.un.org/en/events/endviolenceday/background.shtml&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&referer=http://www.un.org/en/events/endviolenceday/background.shtml&Lang=A
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أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك 
التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة 

 ".أو الخاصة
إلى أشكال العنف وجاءت في المادة الثانية على سبيل المثال  اإلعالننية من وتعرضت المادة الثا

 وليس الحصر وهي:
الذي يحدث داخل األسرة ويشمل الضرب والتعدي الجنسي على  العنف البدني والجنسي والنفسي* 

ة المؤذية اإلناث والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان اإلناث وغيره من الممارسات التقليدي
 ، والعنف المرتبط باالستغالل.المرأة ضد 

الذي يحدث في المجتمع العام بما في ذلك االغتصاب والتعدي  العنف البدني والجنسي والنفسي* 
 االتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء أوالجنسي  والتخويف في مكان العمل 

 .13الذي ترتكبه الدولة أينما وقع لعنف البدني والجنسي والنفسي* 
 ا:التركيز على العنف وكيفية استئصاله منه اإلقليميوبالمقابل حاولت ثالث اتفاقيات على المستوى 

التي اعُتمدت في عام  :تفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصالها -ا
بالعنف ضد المرأة وأدت إلى تغييرات في التشريعات المحلية )هي أول اتفاقية إقليمية خاصة  ،1994

وإصالح السياسات العامة توفر حماية أكبر للنساء في بعض دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 .الكاريبي

)البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن  روتوكول مابوتو األفريقيب -ب
)هو اتفاقية لحقوق المرأة تتضمن تعريفًا قويًا  2003حقوق المرأة في أفريقيا، المعتمد في يوليو / تموز 

العنف الفعلي والعنف على حد سواء. وقد أدت أعمالها التي قادتها “للعنف ضد المرأة ويغطي بوضوح 
نظمات غير الحكومية األفريقية المعنية بحقوق المرأة إلى االستجابة لعدم تنفيذ الميثاق األفريقي الذي الم

 .يضمن حقوق المرأة وسالمتها
ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعتمدة في  منعب المتعلقة تفاقية اسطنبول األوروبية -ج

قانونًا التي انطوت على تدابير محددة فيما يتعلق بمنع هي أول الصكوك الملزمة  ،2016 سنة مارس
كافة أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منها ومالحقة مرتكبيها قضائيًا. ومن أهم جوانب هذه االتفاقية أنها 
ُتلزم الدول األعضاء بإنشاء آليات لتقييم المخاطر بما يجعل من التبليغ عن حاالت العنف ضد المرأة 

العنف المنزلي( أمرًا أكثر يسرًا باإلضافة إلى ضمان تقديم الدعم الدائم للضحايا عبر  )ومن ضمنها
 .وكاالت متعددة

ضد النساء وضرورة معالجة الجذور بالطبيعة البنيوية للعنف  ديباجتها تقر في كما أن هذه االتفاقية
ترفض االتفاقية أي تبرير للعنف باسم الثقافة أو العادات و النفسية واالجتماعية للتميز بين الرجل والمرأة. 

 .أو الدين أو التقاليد

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084840
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084840
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والمالحظ أن المرأة حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي من خالل األحكام التي تضمنتها هذه 
أشارت المقررة لدى النصوص وكذلك من خالل االلتزامات التي وضعت عاتق الدول وفي هذا اإلطار 

عن ظاهرة  انه ال يمكن تحميل الدول أية مسؤولية" األمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة بقولها:
 ."رأة العنف ضد المرأة ألنه ال يوجد صك محدد ملزم قانونا بشان العنف ضد الم

وتكمن المشكلة في عدم التزام الدول بهذه المواثيق، التي حاولت كلها معالجة ظاهرة العنف من 
 جتمعات.الناحية القانونية دون البحث في األسباب الحقيقية التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة في الم

 على األمن الفردي المرأةالعنف ضد  رابعا: تأثير
الفردي يجدر بنا التعرف على أسباب هذه  األمنعلى  المرأة قبل التعرف على تأثير العنف ضد 

 الظاهرة.
 المرأةأسباب ظاهرة العنف ضد  -1

دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية، هذه األسباب قد  إلى المرأة يرجع البعض أسباب العنف ضد 
وقد تكون منفردة في حاالت أخرى ولكنها على العموم تؤثر على األمن الفردي  بالمرأة تجتمع لتلحق األذى 

 بصفة خاصة. المرأة بصفة عامة وأمن 
ضد المرأة، وتشمل : إن العوامل االجتماعي ة من أبرز الدوافع الرتكاب العنف االجتماعّية أ/ األسباب

أفراد المجتمع قد  أنحيث  العوامل االجتماعية تدني مستوى التعليم وتفشي الجهل بين أفراد المجتمع.
 أدنى حقوقها وكيفية المطالبة بها. المرأة وطريقة معاملتها ومن جهة أخرى قد تجهل  المرأة يجهلون بحقوق 

فقد تكون البيئة التي ينشا فيها  المرأة العنف ضد  ترتبط العوامل النفسية بمرتكبي :النفسية ب/ األسباب
ومن أبرز هذه العوامل النفسية َتعرُّض الشخص عامال أساسيا في تكوين سلوك العنف لدى الشخص.

ُمرتكب العنف لإليذاء بأي شكل من األشكال في طفولته، أو وجوده في بيئة ُأسرية تنتشر بها حاالت 
لى األم بأي شكل من األشكال، إلى جانب اضطرابات الشخصية التي تعنيف األبوين، أو اعتداء األب ع

 قد ُتؤدي إلى خلق شخصية ُمعادية للمجتمع.
الضغوطات التي ُتعاني منها شريحة واسعة من ترتبط العوامل االقتصادية ب: االقتصادية ج/ األسباب

ي البطالة والفقر، حيث تُ خاصة المجتمع  شكل هذه األسباب ُمجتِمَعة تدني المستويات الَمعيشية، وتفش 
تعد عامال أساسيا لتفشي العنف  االقتصاديةللرجل من الناحية  المرأة تبعية  أنكما ضغوطات نفسي ة كبيرة 

داخل األسرة ويكون لها تأثير سلبي على العالقات بين األفراد في المجتمع وبالتالي تكون محفزا أساسيا 
 .14النتشار العنف

 المرأة  على األمن الفرديآثار العنف ضد  -2
أن النساء الالئي تعرضن للعنف  2020أوضحت دراسة بريطانية نشرت في شهر مارس من سنة 

% مقارنة بالنساء الالتي لم تتعرضن للعنف أثاء حياتهن  44األسري هن أكثر عرضة للوفاة بنسبة 
 الزوجية.
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سري، وبالرغم من وع العنف األنسان بموضبالرغم من اهتمام النصوص الدولية لحقوق اإل وهذا
من قبل المنظمات  المستمرةالت ضامصادقة معظم الدول العربية على هذه النصوص، وبالرغم من الن

 منتشرا.يزال  السري في المجتمعات العربية ن العنف األأال إ، اإلقليمي والعالميالنسوية على الصعيدين 
العنف ضد المرأة هو فقدان التوازن داخل األسرة سواء ومن اآلثار الخطيرة التي تمس المجتمع من جراء 

بمغادرة المرأة بيت الزوجية وما يتبعه من آثار نفسية على األبناء وقد يكون بداية االنحراف تفشي الفساد 
في المجتمع بأكمله.وبالتالي ينشأ جيال مهزوما فاقدا للثقة في شخصيته وغير قادر على القيام بدوره في 

 .15المجتمع
وعلى المستوى االقتصادي يمكن للعنف أن يكون عائقا أمام مشاركة المرأة في بناء المجتمع ويحد 
من فاعلتيها كعنصر فعال ويحرمها من استثمار قدراتها وإعطاء دفع للتنمية االقتصادية في بلدها وهو ما 

 . 16يؤثر سلبا على تحقيق التنمية المستدامة

 طنية في تحقيق األمن الفرديمدى فاعلية االستراتيجيات الو  -2

معظم االستراتجيات المنتهجة لمكافحة العنف ضد المرأة سواء في الجزائر أو معظم الدول  اعتمدت
العربية على استحداث تشريعات جديدة أو إدخال تعديالت على قوانين موجودة بغرض القضاء على 
ظاهرة العنف ضد المرأة ووضع خطط للتكفل بالمرأة المعنفة على مستوى مؤسسات وطنية ولكن الواقع 

 الدول العربية. أوالمعيش للنساء المعنفات ال يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال سواء في الجزائر 
من بينها  2019أمام العدالة خالل شهر نوفمبر  قضية عنف ضد المرأة  2700تسجيل أزيد من  تم حيث

وهو ما أدلت به وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة.وهذا ما  العنف األسري  بسببحالة وفاة  24
 يدفعنا للتساؤل أكثر حول فعالية هذه االستراتجيات والتعرف على العوائق التي تحول دون تطبيقها.

 في الجزائر وبعض الدول العربية المعنفة للمرأةأوال: الحماية القانونية 
على تعديالت في قانون العقوبات والتي من شأنها  2015سمبر وافق البرلمان الجزائري في دي 

 تشديد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة.
ينص  القانون الجديد على إجراءات جديدة كفيلة بحماية المرأة من كل أنواع االعتداءات، ويتضمن 

التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي، أو المعاملة القانون استحداث مواد أخرى لتجريم كل أشكال 
همال ( من قانون العقوبات المتعلقة باإل330المهينة.ولحماية المرأة داخل األسرة، تم تعديل المادة )م

 .17العائلي
وألجل حماية للمرأة من العنف الجنسي، تم استحداث مادة جديدة تجرم كل االعتداءات التي يمكن 

مكرر( من قانون العقوبات، لتشديد  341ة، وفي نفس السياق تم تعديل المادة )مأن ترتكب ضد  المرأ 
العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو 

 .18من المحارم
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اكن وتم  أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في األم
العمومية لتجريم التصرفات غير األخالقية مع تشديد العقوبات إذا تعل ق األمر بقاصر.وبالتالي إعطاء 

 .19على هذه الممارسات المسئولالضحي ة الوسائل القانونية التي تمكنها من المطالبة بحقوقها ومتابعة 
والتي تنص  2020توري لسنة من التعديل الدس 40من العنف في المادة  المرأة كما تمت دسترة حماية 

 على ما يلي:
من كل أشكال العنف في كل األماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي  المرأة تحمي الدولة 

الضحايا من هياكل االستقبال ومن أنظمة التكفل ومن  استفادةالمجالين المهني والخاص.ويضمن القانون 
 مساعدة قضائية.

 :تعديل قوانينها الوطنية إلىومن بين الدول العربية التي بادرت 
، المملكة األردنية 2014جمهورية مصر العربية حيث تم تعديل قانون العقوبات المصري سنة 

لى إدخال تعديالت على قانون العقوبات إكما سارعت لبنان .20الهاشمية من خالل تعديل قانون العقوبات
 .201721سنة 

األمم المتحدة في إحدى منشوراتها أن القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الدول وصدر عن 
العربية تركز على مسألة التجريم في حين يجب أن تتضمن التشريعات نهجا متعدد التخصصات تتعلق 
 بمسألة الوقاية والحماية ومساعدة النساء ضحايا العنف من الناحية الصحية االقتصادية االجتماعية

والنفسية وكذلك ضرورة إلحاق العقاب المالئم لمرتكبي العنف ضد المرأة وتوفير سبل اإلنصاف للنساء 
 .22ضحايا العنف

 ثانيا: مضمون االستراتجيات العربية
أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها بخصوص االستراتجيات النموذجية وجاء في هذا 

تهدف إلى توفير المساواة القانونية والواقعية  أنمن طرف الدول يجب االستراتجيات المنتهجة  أنالقرار 
ويضيف القرار أن هذه االستراتيجيات ليس الهدف منها تقديم معاملة تفضيلية للمرأة بل  بين المرأة والرجل،

 .23الهدف هو حماية المرأة من الال مساواة في الوصول إلى العدالة خاصة فيما يتعلق بالعنف
وطنية  إستراتيجيةطالق إعن  2017سنة  ة أ أعلنت وزارة التضامن واألسرة وقضايا المر  الجزائرفي * 

نشاء قاعدة بيانات تحصي النساء ضحايا العنف والنساء في وضع إة وتتضمن أ لمحاربة العنف ضد المر 
التكفل حيث تم .صعب مما يسمح بوضع آليات للتكفل بوضعهن ومرافقة أطفالهن في مراكز متخصصة

على مستوى هذه  2018عنف خالل السداسي األول من سنة  حالة ضحية1.128 بما بقارب
 .24الفضاءات

 من بين الدول العربية التي انتهجت نهج الجزائر من خالل وضع إستراتيجيات وطنية:
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من  لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة عبر مختلف مراحل الحياة إستراتيجيةاعتمدت  :تونس* 
 إلىاعتمدت هذه االسترلتيجية على التوعية الشاملة، كما تهدف الخطة  واألسرة والطفولة المرأة طرف وزارة 

 .25القضاء على أشكال التمييز والعمل على تطوير آليات التي تكرس ثقافة الالعنف في المجتمع
 (2020-2015)لوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ا اإلستراتيجية :مصر* 

 األولوتحتوي على أربع محاور:  للمرأة المصرية من طرف المجلس القومي  اإلستراتجيةاعتمدت 
حور حول يتم لثانيوعي العام وتصحيح الخطاب الديني، ايتضمن الوقاية من العنف ويشمل تنمية ال

، التدخالت ويشمل الثالثو .  المرأة تطوير التشريعات المناهضة للعنف ضد الحماية من خالل  تفعيل و 
، أما المحور للمرأة توفير خدمات الدعم الصحي، وتوفير مراكز االستضافة وتوفير الدعم االقتصادي 

الرابع فيشمل المالحقة القانونية من خالل توفير دوائر خاصة للفصل في قضايا العنف على أن تتولى 
 .26نيابة األسرة التحقيق في جرائم العنف

 .27(2030-2018) الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء اإلستراتيجية :بالمغر * 
على عدة محاور أهمها: محور الوقاية من العنف والتمييز، محور الحماية من  اإلستراتيجيةترتكز هذه 

لمرتكبي العنف،  واإلدماجالتأهيل  وإعادةكافة أشكال العنف، محور التكفل بالضحايا، محور الزجر 
 ومحور التعريف بالظاهرة على المستوى الجهوي والوطني.

(، 2021-2017دعما لعدة مبادرات منها: الخطة الحكومية للمساواة ) اإلستراتيجيةكما تعتبر هذه 
 .28 (2021-2018) اإلنسانخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق 

 ،2015الوطنية لحماية المرأة من العنف األسري نوفمبر  اإلستراتيجية البحرين* 
 ،2019 – 2011الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء لألعوام  اإلستراتيجية :فلسطين* 
 .2017 – 2013الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق  اإلستراتيجية :العراق* 

 العربيةمؤشرات حول العنف ضد المرأة في بعض الدول  ثالثا:
ظاهرة  انتشارفإن ربع األسر المكونة للمجتمع العربي تعرف   2019حسب اإلحصائيات لسنة 

 :وتظهر نتائج االستطالع أنالعنف ضد المرأة 
  .ئالت تعاني فيها المرأة من العنف% من خمس العا 66فإن  في الجزائر -

% من ربع العائالت في 70أكثر من العنف ضد النساء يعد أكثر حيث ينتشر بين في المغرب ومصر  -
 .كل منهما

 .حيث أكثر من نصف خمس العائالت ينتشر فيها العنف ضد النساءفي السودان  -
% بحسب استطالع "الباروميتر العربي" إال  06رغم أن نسبة العنف األسري فيها ال تتجاوز الـ لبنان -

 .% من األسر التي تشهد عنفا تكون النساء ضحايا 82أن 

التي تعد األعلى عربيا في انتشار العنف األسري، إال أن األسر التي تعاني فيها النساء من  اليمن -
 .% من بين ربع العائالت اليمنية 30العنف تشكل 
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وتعد النساء ضحية العنف في نصف العائالت التي ينتشر فيها العنف في كل من األردن والعراق  -
 .وتونس واألراضي الفلسطينية

 ا:المعيقات التي تحول دون نجاح االستراتيجيات الُمنتهجةرابع
بدون أنه  ندرة اإلحصائيات والدراسات حول وضعية المرأة ومدى تعرضها للعنف خاصة داخل األسرة، -

فهم كامل لحجم العنف ضد المرأة وأبعاده وارتباطاته ال يمكن تصميم استجابات مناسبة من أجل معالجته 
 منه.أو الوقاية 

عدم اإلبالغ عن اإلصابات من طرف النساء الالئي يتعرضن للعنف األسري أو تقوم النساء بإسقاط  -
 الدعوى ضد المعتدي تحت ضغط المجتمع وخوفا من تفكك األسرة.

ضعف قدرات اإليواء لدى المراكز المتخصصة بحماية المرأة التي تعتبر مأوى مؤقت للنساء وتوفر  -
للنساء والفتيات ضحايا العنف ويشترط لقبولهن في هذه المراكز صدور قرار من الرعاية الطبية والنفسية 
 . 29الوالي أو األجهزة األمنية

عن متابعة حاالت العنف وذلك بسبب عدم وجود تكوين  المسئولينتدني وعي المرشدين االجتماعيين  -
 في المجال.

العنف في المجتمعات العربية ظاهرة  والمالحظ انه من بين العوامل التي ساهمت في استمرار
ضد األعراف االجتماعية التي ما زالت مسيطرة على  تعتبر أعماال نهاعالن عنها ألالتستر عليها وعدم اإل

  .30المجتمع العربي
 الخاتمة

تحقيق  إلىفي الدول والوصول   المرأة القضاء على العنف ضد  عن طريق الفردي األمنإن تحقيق 
يعتبر من أكبر التحديات والرهانات التي تواجه الدول العربية ويمكن القول أن الوصول  اإلنسانياألمن 

هذه الغاية يتطلب توافر اإلرادة السياسية لدى الدول من أجل االلتزام على أعلى المستويات ليس فقط  إلى
اتجيات ومنها من خالل وضع استراتيجيات جذابة ولكن يجب توفير الوسائل التي تضمن نجاح هذه االستر 

 على الخصوص: 
 الموارد المالية الكافية والبشرية المؤهلة لتطبيق هذه الخطط في برامج الحكومات. استحداث -

المجتمع  إشراكوجود آليات واضحة للمراقبة والمتابعة في الميدان من قبل أجهزة الدولة مع ضرورة  -
المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية في مسألة التقييم حتى نتمكن من التعرف عن النقائص 

 ومحاولة استدراكها.
دقيقة حول الحاالت المعنفة حتى  إحصائياتنشر تقارير دورية حول وضعية المرأة المعنفة وتوفير  -

 تطويرها . طرق لمعالجتها والبحث عن النقائص ومحاولة إيجادنتمكن من 
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إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالعنف ضد النساء تتضمن معلومات عن العنف األسري وُتظهر  -
مة والتحقيقات التي ُأجرَيت واالدعاءات واإلدانات واألحكام التي فرضت على الجناة  عدد الشكاوى المقدَّ

 بصفة دقيقة.
تقديم الدعم المالي وغيره إليواء الناجيات من العنف اأُلسري، سواء على المدى القصير أو الطويل،  -

 االجتماعية والقانونية. -فضال عن خدمات أساسية أخرى، بما في ذلك المساعدة النفسية
التعامل مع ضرورة التعريف بحقوق اإلنسان في المناهج الدراسية وبظاهرة العنف ضد المرأة وكيفية  -

 هذه الظاهرة.
تمكين المرأة من معرفة حقوقها واالهم من ذلك تحسين مستواها التعليمي واالقتصادي من أجل التقليل  -

 من تبعيتها للرجل وتحقيق استقاللها المالي.
استحداث شبكات وطنية وإقليمية لضمان تبادل المعلومات بين الوكاالت واألفراد في مختلف القطاعات  -

ع العنف بكل أشكاله والتعامل معه واالستفادة من تجارب الدول التي عرفت تجارب ناجحة في ميدان لمن
 حماية المرأة من العنف.

 
 المراجع

                                                           

، مقال منشور على الموقع االلكتروني للمركز العربي إشكالية حقوق اإلنسان وضمانة األمن اإلنساني في ظل الفقرد.فارس محمد العمارات،  1
 .2020نوفمبر  24تاريخ الزيارة:   http://www.acrseg.org/41548للبحوث والدراسات، الرابط:

"، العلوم السياسية و العالقات الدولية "موقع، منشور على 2019ورقة بحثية بعنوان .مفهوم األمن االنساني في العالقات الدولية،   ماي  2
online.com-https://www.elsiyasa/     2020نوفمبر  25ارة: تاريخ الزي. 

، متوفر على ساداكو أوغاتابحث علمي منشور على موقع األمم المتحدة )وقائع األمم المتحدة(  لمفوضة األمم المتحدة لحقوق االنسان سابقا   3
 .2020نوفمبر  25تاريخ الزيارة:  https://www.un.org/ar/chronicle/article/20372 :الرابط

خديجة عرفه محمد أمين، االمن االنساني ، المفهوم والتطبيق في الواقع الدولي، ورقة بحثية منشورة على الموقع االلكتروني:  4 

https://elmaarifa.info:2020نوفمبر  24،  تاريخ الزيارة. 
 خديجة عرفه محمد أمين، نفس المرجع. 5
 . 22، الفصل الثاني: ص  1994تقرير برنا مج االمم المتحدة االنمائي لسنة  6

،  http://www.maaber.org ماني خلف أبو رخمة، العنف ضد المراة من وجهة نظر نظرية التعلق، مقال منشور على الموقع االلكتروني:أ 7
.أكتوبر  تاريخ الزيارة:

 جاء النص األصلي كالتالي: 8
«La violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des 

femmes. Elle ne connaît pas de clivages géographiques, culturels ou sociaux. Tant que des actes violents 

continueront d'être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour atteindre l'égalité, le développement 

et la paix.» Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies. https://www.un.org, date de consultation :15 

novembre 2020. 

 .1948ديسمبر  10( في دورتها الثالثة في 217/01صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بموجب توصية من الجمعية العامة رقم) 9

http://www.acrseg.org/41548
https://www.elsiyasa-online.com/
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20372
https://elmaarifa.info/
http://www.maaber.org/
https://www.un.org/
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 18/12/1978(  في 34/180بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) ،عتمدت إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أُ  10

من اإلتفاقية.صادقت عليها الجزائر مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي  (،27/01م)، طبقا ألحكام 03/09/1981ودخلت حيز النفاذ في 
 24/01/1996، المؤرخة في 06:العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 22/01/1996المؤرخ في  ،51-96رقم

والمعنونة بالعنف ضد المرأة. التوصية الصادرة عن اللجنة في الدورة الحادية عشر سنة  11
 .، صجوان  للحنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة الصادرة عن مجلس األمن في  التوصية رقم  12

 .ديسمبر المؤرخ في  /من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها  اعالن القضاء على العنف ضد المراة  اعتمد 13

 2020رنوفمبر  28، تاريخ الزيارة: https://www.albawaba.com :مقال بعنوان العنف ضد المراة، منشور على الموقع االلكتروني 14

نوفمبر  04تاريخ الزيارة:،  https://sites.google.com:، مقال منشور على الرابطالبعد االجتماعي للعنف ضد النساء د. الزهرة الخمليشي، 15
2020 

 .2020نوفمبر  04تاريخ الزيارة: ، https://mawdoo3.com:الموقع االلكتروني، ناتاشا عيسى العنف األسري، ورقة بحثية بقلم 16

 100000دج إلى  25000( وبغرامة من 01( إلى سنة )02على ما يلي:" يعاقب بالحبس من شهرين ) 330تنص الفقرة الثانية من المادة  17
ة تتجاوز شهرين )الزوج الذي يتخل ى عمدا -دج:    ( عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جد ي،...".02ولمد 

( وبغرامة 01( إلى سنة )02مكرر، جديدة على ما يلي:" يعد  مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، ويعاقب بالحبس من شهرين ) 341تنص المادة  18
و مهنته عن طريق إصدار األوامر للغير أو بالتهديد أو اإلكراه أو ممارسة دج ، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أ100000دج إلى 50000من 

 ضغوط عليه قصد إجباره على االستجابة لرغباته الجنسية."

ة بالنهوض القانوني للمرأة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمرأة وقضايا المرأة،  19  06، ص .2005الدراسة الخاص 

من قانون العقوبات والتي تنص على "إعفاء مرتكب جرائم  308على إلغاء المادة  األردني مجلس النواب، وافق 2017 شهر أوت من سنةفي  20
 االغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حاالت االغتصاب خمسة أعوام".

الرابط  حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربيةمنظمة الموقع االلكتروني لمنظمة الدول العربية وهي 
 .2020نوفمبر  23تاريخ الزيارة:  http://www.arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=1االلكتروني:

 على ما يلي:من قانون العقوبات التي تنص  522ألغى مجلس النواب الم ادة  21
ذا صدر الحكم بالقضية علق إوقفت المالحقة، و أغتصاب ،الخطف...( و بين المعتدى عليها "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم) اإل 

 ."تنفيذ العقاب الذي فرض عليه

 .2020نوفمبر 25، تاريخ الزيارة: https://www.hrw.org/arالرابط: (human watch 2020)   تقرير منظمة 22

عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية " اعتمد من قبل الجمعية العامة  نموذجية وتدابير استراتجيات" 23
 .1997 ديسمبر 12المؤرخ في  52/86لألمم المتحدة بموجب قرارها 

 عمل مراكز إيواء النساء ضحايا العنف األسري التابعة للدولة، ويحدد عملها وتنظيمها وسيرها. 2004مرسوم تنفيذي صادر في ينظم  24

 ،s://www.iknowpolitics.orghttp، منشور على الموقع االلكتروني: ستراتيجية تونسية لمقاومة ظاهرة العنف ضد المرأة مقال بعنوان: إ 25
 .2020نوفمبر 10تاريخ الزيارة 
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 األنتربول كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

 على األمن اإلنساني للحدود للحفاظالعابرة  

INTERPOL as a mechanism for international cooperation in 

combating transnational organized crime to preserve human 

security 
 

 د/ بن مكي نجاة

 أستاذة محاضرة أ

 خنشلة -جامعة عباس لغرور
  

 : ملخص

من و استقرار جميع دول العالم كونها تعمل على ألقد أصبحت الجريمة املنظمة العابرة للحدود خطرا يهدد 

إنسانية ومؤسساتية خطيرة تهدد األمن اإلنساني  بكل أبعاده انتهاك القوانين الداخلية والدولية وتتسبب في كوارث 

 الفردية واالقتصادية والسياسية...

وعلى هذا األساس أصبح التعاون األمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة املنظمة التزاما قانونيا، ومن أهم 

التي تعد كآلية دولية لها دور هام في ضمان مظاهر هذا التعاون نجد  املنظمة الدولية للشرطة الجنائية "االنتربول"  

التعاون و التنسيق بين الدول لتعقب املجرمين والقبض عليهم في أي بلد كانوا فيه  بهدف مكافحة الجريمة املنظمة 

 العابرة للحدود.

ول" في مكافحة نتربمن هذا املنطلق نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على دور "األ 

 لجريمة املنظمة العابرة للحدود بهدف الحفاظ على األمن اإلنساني.ا

املنظمة الدولية للشرطة  ألمن اإلنساني، التعاون الدولي، االجريمة املنظمة العابرة للحدود الكلمات املفتاحية:

 .نتربول"الجنائية الدولية "األ 
Abstract: 
     Transnational organized crime has become a threat to the security and stability of all 

countries of the world, as it violates domestic and international laws and causes serious 

humanitarian and institutional disasters that threaten human security in all its individual, 

economic and political dimensions ... 

     On this basis, international security cooperation in the field of combating organized 

crime has become a legal obligation, and one of the most important manifestations of this 

cooperation is the International Criminal Police Organization "Interpol", which is an 

international mechanism that has an important role in ensuring cooperation and 

coordination between countries to track down criminals and arrest them in any country they 

are. In it, with the aim of combating transnational organized crime. 

    From this standpoint, we seek through this research paper to shed light on the role of 

"Interpol" in combating transnational organized crime with the aim of preserving human 

security. 

 Key words: Transnational organized crime, Human security, International cooperation, 

International Criminal Police Organization "Interpol". 
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 :مقدمة
لقد أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أصناف جديدة من الجرائم تتخطى حدود الدولة الواحدة 

الحديث كون تتمثل في الجريمة المنظمة العابرة للقارات التي تعد من أخطر أنواع الجرائم في العصر 
آثارها تتجاوز حدود الدولة الواحدة وتهدد استقرار العالقات الدولية واألمن الداخلي للدول، إضافة إلى 

 اآلثار التي تخلفها هاته الجرائم على مختلف مكونات أمن اإلنسان.
ما في مجال الوقاية من الجريمة المنظمة اهدورا وعلى هذا األساس يلعب التعاون الدولي 

التعاون والتنسيق بين الدول حتها، كونه الغاية األساسية للسياسة الجنائية الحديثة من خالل عمليات ومكاف
للوقاية من خطر الجريمة والتصدي لها في نفس الوقت، ومن بين آليات التعاون الدولي األمني نجد 

مكافحة هذا النوع من اإلجرام التي تلعب دورا فعاال في مجال  نتربول"األمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "ال
الخاصة بالجريمة وتعقب المجرمين وضبطهم وتسليمهم للهيئات من خالل تبادل المعلومات  العابر للحدود

 المتخصصة لمحاكمتهم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.
 من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية : 

نتربول" في مجال مكافحة الجريمة لدولية للشرطة الجنائية"األالمنظمة ا هما مدى فعالية الدور الذي تلعب -
 المنظمة العابرة للحدود  بهدف الحفاظ على األمن اإلنساني؟

باالعتماد على المنهج إلجابة على هذه اإلشكالية من هذا المنطلق نسعى من خالل هذه الورقة البحثية ا
 التالية:باحث التطرق للمالتحليلي، من خالل 

 نتربول(األول: التعريف بمصطلحات الدراسة )الجريمة المنظمة، األمن اإلنساني، األ بحثالم -
 اإلنسانيالثاني: آثار الجريمة المنظمة على األمن  بحثالم -
 والصعوبات التي تواجهه. نتربول" في مكافحة الجريمة المنظمةالثالث:  دور"األ بحثالم -

 األول: التعريف بمصطلحات الدراسة  بحثالم
 التعريف بالجريمة المنظمة العابرة للحدود :ولالمطلب األ 

الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي من الجرائم التي يلحق ضررها بكافة مناحي الحياة، كونها من 
ثر من دولة، لذلك ، وترتكب عناصرها في أكجاوز آثارها حدود الدولة الواحدةالظواهر اإلجرامية التي تت

سارع المجتمع الدولي إلى بذل المساعي والجهود للتصدي لهذه الجريمة، وخلق آليات فعالة تفوق 
 1إمكانيات وقدرات المنظمات اإلجرامية، وتكون نبراسا تهتدي به الدول عند صياغة سياستها التشريعية.

ستمرة التي لجريمة الجماعية المفعبارة الجريمة المنظمة تفيد معنى التنظيم،والمقصود هنا هو ا
، لكل شخص مهمة معينة ومحددة ويكون كل شخص مكمال للبقية، حيث يشترك فيها عدة أشخاص

تشترط بعض التشريعات الجنائية أن تتألف المنظمة اإلجرامية من ثالث أشخاص فأكثر لتجريم االنتماء 
 2أو االنضمام إلى منظمة إجرامية.
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، ويضعف األمن البشري وااللتزام ة للحدود خطر يتهدد الدول والمجتمعاتلعابر والجريمة المنظمة ا
وبالنسبة لمكافحتها فإنها تؤدي غرضا مزدوجا فهي تحد من هذا  األساسي للدول بتوفير القانون والنظام،

 3.التهديد المباشر ألمن الدول، كما تشكل خطوة ضرورية في الجهود الرامية للوقاية من النزاعات الداخلية
أي مجموعة لها هيكل تنظيمي، وغرضها األساسي الحصول نتربول بأنها: "وقد عرفتها منظمة األ

على المال من خالل ممارسة أنشطة غير مشروعة  وتعتمد غالبا على أسلوب التخويف والرشوة، أو أي 
تيسر  اتفاق إجرامي بين أشخاص لتحقيق غرض مشترك عن طريق استخدام أناس آخرين أو أدوات أخرى 

 4لهم تحقيق أقصر أرباح ممكنة بصرف النظر عن الضرر الذي يصيب صحة بقية البشر أو سعادتهم.
الجريمة المنظمة تعد تهديدا لألمن اإلنساني بسبب تزايد حدتها، نظرا لتزايد حركة األشخاص ف

غالبية النزاعات الحالية مرتبطة باإلجرام العابر  أنوالممتلكات وألنها مصدر للفوضى السياسية، كما 
للدول، والذي يسهل لألطراف التزود بالسالح، كما ساهم التقدم التكنولوجي واالتصالي في توسيع اإلجرام 

 5المنظم العابر للقارات.
من خالل ما تم تقديمه نخلص إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتمثل في األنشطة غير 

شروعة تقوم بها مجموعة من األشخاص تتمتع بدرجة كبيرة من التنظيم والتنسيق فيما بينها لتحقيق الم
بالبشر واألعضاء البشرية،  تجاراالأرباح غير مشروعة وتشمل كل من اإلرهاب، تبييض األموال، 

 .، الجريمة المعلوماتيةغير المشروع باألسلحة، والمخدرات تجاراال
 تعريف األمن اإلنساني  :ثانيالمطلب ال

رغم انتشار األمن اإلنساني واحتالله صدارة النقاشات الدائرة بين األكاديميين والساسة وتبنيه من 
طرف بعض الدول كمبدأ لسياستها الخارجية إال أنه بقي مفهوما غامضا وموضوع جدل واسع يخص 

 بالدرجة األولى تعريفه.
مع إشكالية تعريف األمن اإلنساني الباحثين إلى االنقسام وعلى هذا األساس دفعت مسألة التعاطي 

في تحديد مفهومه وتقديم مقاربتين؛ المقاربة الواسعة التي تبنت تعريف واسع له يتجاوز مجرد غياب النزاع 
ليشمل حقوق اإلنسان، الحكم الراشد، الحصول على التعليم والرعاية الصحية وضمان حقوق الفرد في 

 6ص واإلمكانيات، والمقاربة الضيقة.الحصول على الفر 
والذي  1994قد تم تعريف األمن اإلنساني من خالل تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية لسنة و 

، فهو يقتضي اية من الخوف والحماية من الحاجةرأى أن األمن اإلنساني يعني شيئين رئيسيين: الحم
، مركزا على األمن بالتنمية اإلنسانية مفهوم األمن باألسلحةد بعيدا عن االهتمام باالنشغاالت العادية لألفرا

المستدامة، واحترام الحقوق األساسية لإلنسان وسيادة القانون والعدالة االجتماعية والحكم الراشد، وذلك من 
والتدهور البيئي والنزاعات المسلحة والجريمة المنظمة  واألوبئةأجل القضاء على عدة تحديات كالفقر 

 7هاب الدولي.واإلر 
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والتي  اإلنسانيخصائص األمن  1994لعام  اإلنمائيالمتحدة  األممكما أورد تقرير برنامج 
 تنصرف إلى:

د لسبل عيشهم و كرامتهم وحمايتهم ذو طابع عالمي: حيث يرمي إلى كفالة جميع األفرا اإلنسانياألمن  -
 عدة مجاالت.، وذات االنتشار الواسع في من التهديدات القائمة والناشئة

االقتصادي  باألمنحيث ينطوي على االهتمام بجوانب عديدة:فهو يهتم  األبعادمتعدد  اإلنسانياألمن  -
واألمن  المهدد بالفقر، واألمن الغذائي المهدد بالمجاعة واألمن الصحي المهدد باألمراض واألوبئة،

 والنزاعات اإلثنية.السياسي المهدد باالضطهاد، واألمن المجتمعي المهدد بالتوترات 
هو مقاربة وقائية: تدعو إلى تقديم استجابات شاملة يكون محورها اإلنسان، وتتالءم مع  اإلنسانياألمن  -

 كل سياق على نحو يعزز حماية وتمكين األفراد ومجتمعاتهم.
مات بالدور يعزز الحلول الداخلية المستمدة من الواقع المحلي: وبذلك تحتفظ فيه الحكو  اإلنسانياألمن  -

 8الرئيسي في كفالة وبقاء ضمان احتياجاتهم، أما المجتمع فهو مكمل لدور هذه الحكومات.
يتضح أن األمن اإلنساني مهما تعددت التعاريف المقدمة له فهو موضوع يتعلق بالقضايا التي 

لحفاظ فردية وصحية وغذائية واقتصادية وسياسية لتمس البشرية جمعاء يشمل ويتضمن عدة مكونات 
عليه وجب تكاثف جهود الدول قاطبة للقضاء على كل التحديات التي تواجهها حفاظا على مصالح 

بعدة خصائص من أهمها أنه مرتكز على األفراد  اإلنساني شعوبها وأمنها واستقرارها، كما يتميز األمن
   وبالتالي إعطاء األولوية الحتياجاتهم، إضافة إلى خاصيتي العالمية والوقائية.

 نتربول"تعريف منظمة الشرطة الجنائية الدولية  "األ : ثالثالمطلب ال
يأخذ التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عدة صور كتوقيع االتفاقيات الدولية وتنظيم 
المؤتمرات الدولية، باإلضافة إلى تبادل المساعدة الشرطية واألمنية، حيث قطع التعاون الشرطي الدولي 

 عالميا، وكان من أبرزو  إقليمياشوطا طويال سواء على مستوى التعاون الثنائي أو التعاون متعدد األطراف 
والتي استهدفت  9نتربول"المنظمة الدولية  للشرطة الجنائية "األ إنشاءالعالمات على طريق هذا التعاون 

 10منذ إنشائها تبادل المعلومات والمساعدة بين األعضاء.
ويعد "األنتربول" من أقدم صور التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة المنظمة حيث أنشئت عام 

 1956الحالي عام  االسمفي فيينا تحت اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية وقد أطلق عليها  1923
ظمة رسمية ومقرها في مدينة "ليون" الفرنسية وتوجد مكاتب وطنية للمنظمة في الدول األعضاء، وهي من

 11بين الحكومات، وتقوم بعدة مهام وخاصة في مجال تبادل المعلومات والتعاون الدولي ضد الجريمة.
تتمتع  ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  كما تشير تسميتها عبارة عن منظمة دولية حكومية دائمة

من قبل مجموعة من  إنشاؤهاامها، تم بالشخصية القانونية الدولية، واألهلية القانونية  الالزمة للقيام بمه
ودعم التعاون الدولي بين  التنسيقو  اإلشرافالدستور" بغرض ل بمقتضى وثيقة أطلق عليها اسم "الدو 

 12أجهزة الشرطة في مجال مكافحة الجريمة.
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نتربول أكبر منظمة شرطية في العالم وغرضه تيسير التعاون الشرطي العابر للحدود ويشكل األ
 مكافحته.مهمتها في الوقاية من اإلجرام و  دة جميع المنظمات والسلطات واألجهزة التي تتمثلودعم ومساع

 الثاني: آثار الجريمة المنظمة على األمن اإلنساني بحثالم
ال ينحصر تهديد اإلجرام المنظم ألمن الدول، فقد أبان الواقع الدولي حجم اآلثار التي تخلفها هذه 

 من اإلنسان وهو ما سيتم بيانه من خالل ما يلي:أالنشاطات على مختلف مكونات 
 آثار الجريمة المنظمة على األمن الشخصي  :ولالمطلب األ 

إلنساني، نظرا لما لهذا المفهوم من أهمية على حياة يعتبر األمن الشخصي من أهم عناصر األمن ا
البشر، إذ يتمحور حول كيفية تأمين الحماية لألفراد في ظل وجود النزاعات المسلحة، و تزايد معدالت 

 13الجريمة المنظمة وبشتى صورها تمثل تهديدا كبيرا ألمن األفراد.
لمساسه بأمن المجتمع ومؤسساته  ويعد اإلرهاب أكبر عائق أمام تحقيق األمن اإلنساني نظرا

وترسيخه لعدم االستقرار، وإضعافه لقوة األنظمة على مواجهة مشكالت التنمية، وهو اكبر عائق لتحقيق 
األمن اإلنساني على اعتبار أن اإلرهاب انتهاك شامل لمختلف مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية 

 14واالجتماعية.
لتأثيرات المباشرة للنشاطات اإلجرامية كجرائم التجارة بالمخدرات ويمثل غياب األمن الشخصي في ا

من وسالمة األشخاص بانتشار ترويجها وتعاطيها لدى فئة واسعة من أوهذا لما تحتويه هذه األخيرة على 
 الشباب.

 آثار الجريمة المنظمة على األمن االقتصادي:ثانيالمطلب ال
مة المنظمة بشكل كبير في ترسيخ الفساد وتكريس يساهم تبييض األموال كصورة من صور الجري

الرشوة وشراء الذمم ، ويمكن أصحاب هذه األموال من التغلغل في مواقع السلطة من خالل تكوين 
 15جماعات ضاغطة أو لوبيات.

ويبدو أن تأثير هاتين الجريمتين ال ينحصر على اقتصاد الدولة فحسب، بل يمس مباشرة األمن 
، ويتجلى ذلك في انعدام قدرة الفرد على تامين مدخوله اليومي إلدامة الحياة والرفع من االقتصادي لسكانها

مستوى معيشته نتيجة انتشار ظاهرة الرشوة والفساد وانعدام تكافؤ الفرص للحصول على الوظيفة، حيث 
بين اآلثار تشكل هذه الظواهر سببا مباشرا في انتشار الفوضى االجتماعية والفقر، ويمكن القول أن من 

الناجمة عن الجرائم المنظمة العابرة للحدود والماسة بصفة مباشرة األمن الغذائي هو انعدام القدرة الشرائية 
للمواطن نتيجة غالء األسعار ذات االستهالك الواسع والناتج عن تهريب العملة إلى الخارج واستثمار 

 16.األموال دون قدرة و سيطرة الدولة على أسعار هذه السلع
ونظرا ألن عولمة اقتصاديات العالم قد أدى إلى حالة لم يعد فيها الفساد شأنا محليا بل أصبح 
ظاهرة عبر وطنية، إذ وتضع في اعتبارها أن القضاء على الفساد هو من مسؤوليات الدول وأنه يجب 

 17عليها أن تتعاون معا لضمان فعالية جهودها في هذا المجال.



 األنتربول كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 

  للحفاظ على األمن اإلنساني

232 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 جريمة المنظمة على األمن السياسيآثار ال :ثالثالمطلب ال
السياسية في ظل نظام ديمقراطي ين من حقوقهم المدنية و يعني األمن السياسي تمكين المواطن

استقرار النظام السياسي ومشاركة المواطن في  تجسد هذا النوع من األمن من خاللشاركي، ويت
فاألمن السياسي أحد أهم أبعاد األمن اإلنساني وأي  18يات هذا النظام وانفتاحه على التطوريكدينام

تقويض له يؤثر بصفة مباشرة على المكونات األخرى، ونظرا لتأثيرات الجريمة المنظمة المتشعبة فإن 
استفحالها يهدد األمن السياسي لألفراد عندما يتم استنزاف مصادر الرزق في الدولة وحرمان الناس من 

ية واالقتصادية المكفولة بموجب القوانين الدولية و التأثير على فرص التمكين التمتع من حقوقهم السياس
من القضاء على الفقر، وهذه الممارسات كلها ستؤدي ال محالة إلى انتهاج أسلوب العنف السياسي 

 19كنتيجة حتمية الحتقان المجتمع بفعل سياسة اإلقصاء والتهميش التي تسود الدولة.
ابرة للحدود لها عدة انعكاسات وآثار على األمن اإلنساني بكل مكوناته  ليس فالجريمة المنظمة الع

من  على مستوى الدولة الواحدة فقط بل على المستوى العابر للحدود، لذا وجب تكاثف جهود كل الدول
ظ على حفاة، والالممنهجلمكافحة الجريمة المنظمة  آليات للتعاون فيما بينها، وإيجاداالتفاقيات  إبرامخالل 
 من جهة أخرى. اإلنسانيأمنها 

 والصعوبات التي تواجهه نتربول" في مكافحة الجريمة المنظمةالثالث: دور"األ  ثحبالم
ال في مكافحة الجريمة المنظمة ايلعب األنتربول كآلية من آليات التعاون الدولي األمني دورا فع

 أثناء القيام بمهامه. واإلشكالياتالعابرة للحدود بكل صورها، إال أنه تواجهه العديد من الصعوبات 
 نتربول" في مكافحة الجريمة المنظمةدور"األ  :ولالمطلب األ 

ابرة للحدود، يضطلع االنتربول بكثير من اإلجراءات والمهام المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة الع
 ومن أبرزها نذكر ما يلي:

 نتربول" في تجميع وتبادل البيانات استنادا لقنوات اتصال آمنة دور "األ /1
جل القيام بمهمتها أنتربول" باستخدام شبكة اتصاالت مؤمنة تغطي كافة أنحاء العالم من تقوم "األ

االلكترونية التي تشمل الرسائل المكتوبة والصور في مكافحة الجريمة، حيث تسهل النقل السريع للرسائل 
نتربول" بحسب نظامه األساسي أربعة مهام أساسية للدول األعضاء الفوتوغرافية والبصمات، ويقدم "األ

خدمات ، و خدمات البيانات العملياتية وقواعد البيانات للشرطة، و خدمات اتصاالت عالمية آمنة تتمثل في:
 تدريب وتطوير الشرطة.و  ،الدعم العملياتي للشرطة

وتتيح المنظمة للدول األعضاء إمكانية الوصول بشكل آلي ومباشر لمجموعة واسعة من المعلومات 
الواردة من الدول األعضاء، ويعد مجال البحث عن الفارين من المستويات التي نجحت فيها المنظمة 

إنشاء قاعدة بيانات عالمية واسعة كأحد أهم نشاطاتها من أجل تنفيذ فعال في هذا المجال، فقد تم 
باألشخاص المطلوبين، والذي شجع على أنشطة التحري في الدول األطراف والتعاون بين هذه الدول، 
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باإلضافة إلى أسلوب منظومة النشرات الدولية التي تعد بمثابة تنبيهات دولية، تتمثل هذه النشرات في 
 .سوداء،البرتقالية،النشرة الخاصة،والنشرة البنفسجيةالنشرة الحمراء، الزرقاء الخضراء،الصفراء،ال

نشرات تستعين بها األمم المتحدة والمحاكم الجنائية الدولية للوصول لمرتكبي النشاطات غير 
 المشروعة، وأهمها النشرات الحمراء التي تعد أدق ما في نظام أوامر التوقيف الدولية الحديثة.

القة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود فهي تتعلق إما يالحظ أن لكل من النشرات السابقة ع
بالشخص المرتكب للجريمة الذي استطاع الفرار والهروب لدولة أخرى، أو ارتكب هذه الجريمة من منطقة 
تابعة لدولة أخرى، أو بالنسبة لشخص مطلوب حضوره الستنباط معلومات تكون ذات أهمية في تحقيق 

لجريمة الذين يكونون محل بحث لفائدة العائالت كما هو الحال بالنسبة أو بالنسبة لضحايا ا ،قضائي
 20لألشخاص المتاجر بهم.

ريمة في مختلف الدول يساعد "االنتربول" في تدريب العاملين في مكافحة الجتدريب موظفي الشرطة:  /2
خالل عقد الندوات المتخصصة في الدول، وإنتاج الوسائل واألفالم التعليمية في مجال  األعضاء، من

 21تزييف العمالت وجرائم أخرى ذات الطابع الدولي.التجار غير المشروع بالمخدرات، و مكافحة ا
هو عبارة عن العمل الذي تقوم به إدارة التنسيق الشرطي أو قسم الشرطة في  االستخبار الجنائي: /3
لمنظمة ، والذي يتمثل في تحليل المعلومات التي يتم جمعها من المجرمين والجرائم، ومن ثم توزيعها ا

عند الربط بين  إليهاعلى المكاتب الوطنية في الدول األعضاء وحفظها في كومبيوتر المنظمة للرجوع 
 22المعلومات والحوادث اإلجرامية التي تحدث في الدول.

حيث تتولى التنسيق مع ول األعضاء خاصة في مسألة هروب المجرمين: تنسيق الجهود بين الد /4
الدولة العضو من خالل المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة وذلك بتعيين مكان تواجد المجرم 

 القبض عليه.  إجراءاتسراع في اتخاذ واإل
ألموال وحتى جرائم اإلرهاب، مثل جرائم المخدرات وجرائم تبييض امكافحة جرائم القانون العام:  /5

 نتربول التدخل في القضايا ذات الطابع العسكري أو الديني أو العرقي أو السياسي.بحيث يمنع على األ
وذلك من خالل تحذير الدول من احتمال وقوع جرائم جديدة، إما نظرا لورود  حماية األمن الدولي: /6

معلومات إليها وإما لوجود مجرم خطير في ذلك البلد وبالتالي على سلطات الشرطة في ذلك البلد التحرك 
 واتخاذ اإلجراءات الضرورية للقبض عليه.

ويخصص الموارد  جاالت إجرام ذات أولويةنتربول" عدة محدد "األ خدمات اإلسناد الشرطي الميداني: /7
الفساد والمخدرات واإلجرام المنظم واإلجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والمجرمون كلمكافحتها 

  23الفارون واألمن العام واإلرهاب واالتجار بالبشر.
، وذلك خاصة العابر للحدودنتربول" دورا مهما في مكافحة اإلجرام المنظم يلعب "األ تسليم المجرمين: /8

اس الجهاز من طرف دولة معينة من اجل أن يشرع في ممن ناحية تسليم المجرمين، وهكذا فيكفي الت
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البحث عنه دوليا، وذلك عن طريق إصدار" مذكرة توقيف دولية" بحقه، حتى يصبح على كل الدول عاتق 
 24نتربول".تسليمه إلى جهاز "األالقبض عليه و 

تقوم مراكز الشرطة المركزية الوطنية التابعة لالنتربول بدور الوسيط بين العمليات األمنية المشتركة:  /9
نتربول" والدول األعضاء قصد تنسيق الجهود للمساعدات األمنية المتبادلة لالستجابة لمتطلبات "األ

الجهود األمنية إلنجاح العمليات األمنية المشتركة إلحباط المكاتب المركزية ومساهمتها في تنسيق 
عمليات تبييض األموال وإدانة المتورطين ومصادرة محصالت جرائمهم وهذا عن طريق طلب من مكتب 

جل إلقاء القبض على متهم موجود فيها أو مشتبه فيه واستجوابه أوطني مركزي مماثل في دولة أخرى من 
على أدلة تبليغ المستندات والقيام بعمليات التفتيش لألماكن وتتبع عائدات ومالحقته قضائيا للحصول 

 25الجرائم داخل الدولة.
كذلك تفعيل التعاون في مجال التحري الخاص كالمراقبة االلكترونية والتسليم المراقب بالتقصي 

والموظفين وتتبع مسار المحصوالت الملوثة تحديدا ألكبر قدر ممكن من أعضاء الشبكة اإلجرامية 
المتورطين في مؤسسات الدولة "جرائم أصحاب الياقات البيضاء" والتحقيق الخاص في مواجهة محترفي 
التكنولوجيات واالنترنيت وبرمجة الحاسوب وال تكون هذه العملية ايجابية وفعالة إال بالتعاون والثقة 

 26المتبادلة وهي من بين الصور المتطورة للتعاون األمني.
نتربول" بدور هام في مكافحة تزييف العملة باعتباره نشاطا رئيسيا من أنشطة اإلجرام لع "األكما يضط -

المنظم، ويعد ا"النتربول" في هذا اإلطار مؤتمرات دولية لمكافحة تزييف العملة  يسلط فيها الضوء على 
 حجم هذه الجريمة واألساليب الجديدة المستخدمة فيها.

بدور هام في مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الدول واإلجرام  ويضطلع "االنتربول" كذلك -
واالتجار بالبشر،وقد خصصت لهذه الجرائم وحدات متخصصة باعتبارها من أهم  المرتبط بالتكنولوجيا،

 أنشطة الجريمة المنظمة.
ا بواسطة عدد من نتربول" في مواجهة الجريمة المنظمة يمكن تفعيلههذه األدوار التي يمارسها "األ

 النشاطات التي تمارسها المنظمة في مجال التعاون األمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة ومنها:
، لك التي تعقد حول جرائم المخدراتعقد الندوات والمؤتمرات، فقد عقدت عدة ندوات عالمية مثل ت -

طق ووسائل المكافحة كالمؤتمر وهناك مؤتمرات إقليمية وجهوية تعقد لبحث الجريمة في هذه المنا
الندوة الجهوية  1997األوروبي والمؤتمر اإلفريقي، وقد احتضنت الجزائر سنة  ، والمؤتمراآلسيوي 

 نتربول.اإلفريقية لمنظمة األ
التحقق من المجرمين والكشف عن شخصية الجثث المجهولة فإثبات وتحقيق الشخصية يعد مظهرا من  -

مني، فعادة ما يستعمل المجرمون أسماء مستعارة ويتم التحقق من شخصيتهم مظاهر التعاون الدولي األ
عن طريق مضاهاة البصمات والصور الفوتوغرافية األصلية وكذلك يتم التحقق من جثث الضحايا من 

 خالل الشرطة العلمية.
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 27 لجريمة.نتربول" على دعوة الدول لتبني تشريعات داخلية تتضمن وسائل فعالة لمكافحة ايعمل "األ -
 نتربول" في إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدودالصعوبات التي تواجه "األ المطلب الثاني: 

نتربول" العديد من الصعوبات والعراقيل النظرية في إطار مكافحتها للجريمة يعتري نشاط منظمة" األ
 يما يلي:ف إجمالهاالمنظمة العابرة للحدود يمكن 

نتربول"  قد : رغم أن منظمة " األالقانونية الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدوداختالف األطر  -1
طر حديثة مختلفة، إضافة لتأثيرها أعمال إ شكال القديمة من الجريمة عن طريق وجدت طريقا لمواجهة األ

واقعية  فهي ئج اكأهم منظمة في المجتمع الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وترجمة نشاطاتها لنت
صالح وفقا لما تتطلبه االحتياجات اآلنية للمجتمع الدولي في هذا المجال، دائما في استعداد للتكيف واإل

لكن ذلك التكيف يجب أن يجد أساليب نشاط في ظل محدودية القوانين في مختلف الدول والتي يالحظ 
 االختالفات بين تشريعاتها.

طرق التحري والتحقيق والمحاكمة التي تثبت فائدتها وفاعليتها إن  :يةاإلجرائاختالف النظم القانونية  -2
أو قد ال يسمح بإجرائها كما هو الحال بالنسبة للمراقبة  في دولة ما قد تكون عديمة الفائدة في دول أخرى 

 على التنسيق مع المكاتب المركزية للشرطة في "نتربولااللكترونية والتسليم المراقب  لذلك يعمل "األ
ولتحقيق هذا الهدف كان لزاما وجود نظام اتصال يسمح للجهات القائمة على التحقيق باالتصال  ،الدول

بجهات أجنبية لجمع أدلة معينة أو معلومات مهمة بناءا على ما هو مسموح به في النظم القانونية للدول 
 .28نتربول"األ"األعضاء في منظمة 

ما يمكن أن يثار في قضية تسليم المجرمين السيما الخطيرين منهم  شكالية تسليم المجرمين:إ -3
 كاإلرهابيين هو اصطدامها بعدم وجود معاهدات ثنائية بين الدول.

مه األساسي وجهت انتقادات لألنتربول بخصوص عدم تعديل دستوره و نظا شكالية رفض التسليم:إ -4
حالة عدم وجود اتفاقيات ثنائية أو معاملة بالمثل  في األعضاءلمجرمين بين الدول ليكون أساسا لتبادل ا

بط مع دولتهم لتفادي سلبيات تسليم المجرمين، فبعض المجرمين الهاربين يختارون الدولة التي ال ترت
 29جرمين للفرار من العدالة.اتفاقيات لتسليم الم

من خالل ما سبق توضيحه يتبين أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف األنتربول في إطار 
مكافحته للجريمة المنظمة العابرة للحدود إال أنه تعترضه العديد من اإلشكاليات الميدانية للقيام بدوره، 

من االتفاقيات  المزيد إبرامالصعوبات من خالل تكاثف جهود الدول من أجل ويمكن التغلب على هذه 
يقتضي األمر توحيد النظم القانونية من  ، كماالدولية التي تعنى بمجال التعاون الدولي سيما األمني منه
  اتفاقيات خاصة بهذا المجال. وإبرامخالل تحديث التشريعات المحلية المعنية بالجرائم المنظمة 

 خاتمة:
ن الجريمة المنظمة العابرة للحدود أصبحت يتضح من خالل ما تم بيانه في هذه الورقة البحثية أ

محل اهتمام المجتمع الدولي نظرا آلثارها الخطيرة على كل المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
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ويهدده، مما حتم وجود تعاون دولي سيما الشرطي منه لمحاولة القضاء  اإلنسانيهذا ما يؤثر على األمن 
 .إلجراماعلى هذا النوع الخطير من 

 تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. األساسوعلى هذا 
 النتائج:

 .اإلنسانيكلما استفحلت الجريمة المنظمة العابرة للحدود كلما زادت احتماالت المساس باألمن  -
المنظمة في مجال مكافحة الجريمة هامة جدا هدفها تعزيز التعاون الشرطي اليوم آلية  نتربوليعد األ -

 .العابرة للحدود
بالرغم  المنظمة نتربول دورا فعاال ال يمكن االستغناء عنه في مجال مالحقة مرتكبي الجرائميلعب األ -

  من الصعوبات والعراقيل الميدانية التي تواجهه. 
 التوصيات: 

في السياسات المنتهجة من طرف الدولة كمحاولة  اإلنسانيضرورة العمل على تبني مفهوم األمن  -
 للقضاء على الفقر والبطالة...

العمل على تكثيف الجهود للحد من استفحال الجرائم المنظمة العابرة للحدود للحفاظ على األمن  -
 .اإلنساني

الجريمة ضرورة العمل على تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول واألنتربول للعمل على مكافحة  -
 المنظمة.

محاولة تعديل بعض القوانين الداخلية للدول أو تحديثها على نحو يتماشى مع المستجدات التي تعرفها  -
 الجريمة المنظمة.
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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 

 

 

mailto:book@democraticac.de


 (ثاني)الجزء ال األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة
 كتاب المؤتمر

 

 ص
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس املركز الديمقراطي العربي:   أ. عمار شرعان

 (ثانيت العاملية املعاصرة )الجزء الاسم الكتاب:  األمن اإلنساني في ظل التحديا     

 مدير النشر:   د. أحمد بوهكو     

 د. تلي رفيق - ضبط وتدقيق:   د. موسم عبد الحفيظ 

 VR. 3383.6449.B :  رقم تسجيل الكتاب

 الطبعة األولى    

 م 2021 فبراير  


