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ولـي العلمي االفتراضي 
َّ
 الـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان
 

 األمن اإلنســــاني في ظل التحديات العاملية املعاصرة

 

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

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

 بالتعاون مع

 غزة، فلسطين–جامعة االسراء 

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

 - الرباط - جامعة محمد الخامس - االقتصادية واالجتماعية السويسي

 يةالمملكة المغرب

فريق البحث حول السياسات والمعايير التابع لمختبر الدراسات في العلوم 

القانونية واالجتماعية والقضائية والبيئية كلية العلوم القانونية واالجتماعية 

 المغرب - اكادير - زهرابن  ةملول. جامع واالقتصاديات

 

 :ينظمون 

ولـي العلمي االفتراضي تحت 
َّ
الـمؤتمـر الـد

 عنوان
 

 اإلنســــاني في ظل التحديات العاملية املعاصرة األمن
 

  2021 يناير  - 10و 09أيام 

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

 

 



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

  

 ث
  

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 رئيس املؤتمر:

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

 :الرئاسة الشرفية

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

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

 .املغرب -الرباط  -االقتصادية واالجتماعية 

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

 .الدبلوماسية املوازية حوار الحضارات بالرباط/املغرب

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

 :العلميةرئيس ي اللجنة 

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

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

 االستشارية:رئيس اللجنة 

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

 :التنسيق العلمي للمؤتمر

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

 املغرب -بجامعة ابن زهر أكادير

 :نائبي رئيس اللجنة العلمية

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

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

 نائب رئيس اللجنة االستشارية: 

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

 املشرف العام للمؤتمر:

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

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

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

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

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

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

ــــــــــة للمؤتمــــر  :اللجنــــــــــــــة العلميــــــــ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  املركز الديمقراطي العربي د. أحمد بوهكو، مدير نشر 

 رئيس ي اللجنة التنظيمية والتحضيرية:

  خنشلة / الجزائر دكتوراه بجامعةمحمد قابوش، باحث 

  الجزائر 2باحثة دكتوراه جامعة سطيف  زوليخة،عطاء هللا/ 

 :اللجنـــة التنظيمية للمؤتمـــــر

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

 .أستاذ مساعد أ بجامعة خنشلة الجزائر سناء،هباز  أ 

  بجامعة محمد الخامس _ الرباط –أ. كريم عايش. 

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

 .باحث دكتوراه بجامعة باتنة الجزائر قماز،شعيب  أ 

 .باحثة دكتوراه بجامعة خنشلة، الجزائر نجاة،حرنان  أ 

 وافية عوايجية، باحثة دكتوراه بجامعة تبسة الجزائر. 

  سالم محمد أمين، باحث دكتوراه، بجامعة ام البواقي الجزائر 

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

 مدير النشر:

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

 أملانيا

 تصميم وإخراج:

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

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

 

 الدولي  يتقدم الدكتور توفيق عطاء
، رئيس الملتقى ي

 
هللا، أستاذ القانون الدولي اإلنسان

ي ظل التحديات العالمية المعارصة" بأسىم عبارات الشكر 
 
ي ف

 
الموسوم بـــ: "األمن اإلنسان

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

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

 للباحثير  من أصقاع العالم ولجميع الجامعات الحكومية الراعية والمشاركة بالملتقى 

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

 شكرا لكم جميعا. 

 بكم ومن أجلكم كان ذلك الملتقى 

 األول من الكتاب. وهذا الجزء 

 د. توفيق عطاء هللا
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 :تقديـم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :املحاور التالية
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 :محاور المؤتمر

 

  والتطور( )النشأةماهيـــــة األمـــن اإلنســـــاني  :املحور األول 

 أوال: املفهوم

 واألهمية األسبابثانيا: 

 التاريخي ر ثالثا: التطو 

 وتحدياتهـــــــا: أبعــــاد األمــن اإلنساني املحور الثاني

 وتحدياتهأوال: األمن االقتصادي، آلياته 

 والتحديات اآلليات، والتنمية املستدامةالغذائي  نثانيا: األم

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

 .وحماية املناخاألمن البيئي وآليات مكافحة التلوث، الكوارث  رابعا:

 (والعنف اإلرهابمن الجريمة،  )الحمايةاألمن الفردي  خامسا:

 .وحقوق اإلنساناملواطنة  وغرس قيماألمن املجتمعي  سادسا:

 والثورة الرقميةفي ظل التطور التكنولوجي  اإلنسانياألمـــن  الثالث:املحور 

 في االستفادة من التكنولوجيا اإلنسانحق  -أوال: املفهوم

 اإلنسانحقوق  والرقمي علىثانيا: تأثير التطور التكنولوجي 

 اإلنسانيعلى األمن  والنووية والكيماوية وتأثيرهاالبيولوجية  ةثالثا: األسلح

 والسالم العامليتحقيق األمــــن اإلنساني  : آليـــــاتالرابعاملحور 

 : اآلليات الدوليةأوال

 اإلقليميةثانيا: اآلليات 

 .الوطنيةثالثا: اآلليات 
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 وياتــالمحت رســـــفه

 المداخالت الصفحة

1  

 األمن االسيبراني كآلية لتعزيز حقوق االنسان في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري 

 -نموذجا–الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

 وار جميلةد / هالل نسرين منى

8 
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األمن االسيبراني كآلية لتعزيز حقوق االنسان في البيئة الرقمية في ظل 

 التشريع الجزائري

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم -

 -نموذجا–واالتصال 

 

La cybersécurité comme mécanisme de renforcement les 

droits de l’homme au sein de l’environnement numérique dans 

le cadre de la législation algérienne 

-Organe national de prevention et de lutte contre les 

infractions liées aux technologies de l’informaion et de la 

communication- modèle- 
 

 هالل نرسين من  
 وعريريجطالبة دك توراه في القانون الخاص جامعة برج ب

  دوار جميلة
ستاذة محاضرة 

 
 –ا

 
 جامعة برج بوعريريج -ا

 
 ملخص: 

ي تشهدها المنطقة العربية عموما، ودول الجوار الجزائري 
ي ظل األوضاع األمنية غير المستقرة الت 

 
ف

ي تأثر عىل األمن 
ي يشهدها عالم اليوم  والت 

ة الت  خصوصا، ومع تسارع التطورات التكنولوجية الكبير
 ، ي

لم تعد سياسات الدفاع الجزائرية مقترصة عىل مكافحة اإلرهاب وحماية سيادة الوطن االنسان 
والمحافظة عىل استقراره ووحدته من خالل االعتماد عىل الطرق التقليدية فقط، بل تجاوزتها لتشمل 

ي أفرزتها الثورة التكنولوجية الحدي
ثة، مسألة حماية أمن الدولة والمجتمع من التهديدات الجديدة الت 

ي باعتباره يمثل أحد أولويات السياسة الدفاعية الجزائرية، لذلك 
ان  وذلك يتطلب تحقيق األمن السيير

حرصت الدولة الجزائرية عىل إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم خاصة 
ي 
ون   .جرائم اإلرهاب االلكي 

Abstract  
Face à la situation sécuritaire instable dans la région arabe en général et dans les pays 

voisins, l’Algérie en particulier, et avec l’accélération des progrès technologiques majeurs 

dans le monde actuel, les politiques de défense algériennes ne se limitent plus à la lutte 

contre la cybercriminalité, à la protection de la souveraineté du pays et au maintien de sa 

stabilité et de son unité en s’appuyant uniquement sur des méthodes traditionnelles. En 

fait, il est nécessaire de faire de la cyber sécurité l’une des priorités de la politique de 

défense algérienne. Création d'un organisme national de prévention des infractions liées 

aux technologies de l'information, en particulier de la cybercriminalité. 
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 مقدمة: 

ين، ارتبطت ارتباطا وثيقا ب      ية تطورات متسارعة مع مطلع القرن العشر ي عرفت البشر
التكنولوجيــا الت 

تغ ي عرص التكنولوجيا ليس الجهل مقصورا عىل القراءة والكتابة فحسب،  ير
الكثير من المصطلحات، فف 

اضية  ..1بل تجاوزت األمية الحدود الملموسة إىل المعالم االفي 

ي  وتحاول الجزائر كواحدة من الدول الساعية إىل إرساء معالم األمن مسايرة متطلبات الواقــع؛   
 
سبيل  وف

ع الجزائري وضع أســس قانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية تتمتع  التصدي لذلك، حاول المشر

ع الجزائري آليات غير تلك المرتبطة بالتقليديــة، عىل غرار  ي أركانها، فقــد رصد لها المشر
 
بخصوصية ف

ـ  09من القانون رقم  13ة الهيئات القضائية المتخصصة وأساليب التحري الخاصة، وقد أشارت الماد

ي  04
 
المتضمن القواعــد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  2009أغســطس  5المؤرخ ف

اإلعالم و االتصال ومكافحتها إىل جهاز متخصص يعرف بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة 

ي خصت بالمرسوم 
ي  261ـ 15الرئاسي رقم بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال الت 

 
 2015أكتوبر  8المؤرخ ف

ها ي  المحدد لتشكيلتها وتنظيم سير
 
ي مؤخرا ف

 2019.،الذي ألغ 

ي المؤطر 
ع الجزائري، فقد جاء النص القانون  وألن إرساء عالم دولة الحق والقانون منهج يسلكه المشر

التصال بموجب المرسوم للهيئة المكلفة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم وا

ي تتوىل درء استفحال الجرائم اإلرهابية وجرائم أمن الدولة 
ون  الرئاسيالوارد أعاله ، كسلطة ضبط إلكي 

ي يتمتع 
ع الجزائري باستحداث جهاز وقان  ي كانت كافية إلقناع المشر

وجرائم التخريب بشكل خاص الت 

 وا
ً
ي خصوًصابسلطات واسعة، من شأنها تحقيق األمن العام إجماال

ون   2.ألمن اإللكي 

ي 
 :و عليه يكون هدف هذه الورقة البحثية اإلجابة عىل السؤال األن 

ي 
 
ما مدى فاعلية الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ف

؟ ي
 
وب  تحقيق األمن االلكتر

 عىل النحو التاىلي 
ي مبحثير 

 
 : وعليه ارتأينا دراسة هذا الموضوع ف

 

 المبحث األول: مقومات الهيئة الوطنيــة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

ع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال سلطة  اعتير المشر

ي ضوء ذلك سنناقش هذه الطبيعة القانونية
 
 خالل االستقاللية الوظيفية. من  إدارية مستقلة، وف

 الوظيفية ةاألول: االستقالليالمطلب 

ع الجزائري الشخصية المعنوية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  أقر المشر

ي نص المادة 
 
ي 172/19من المرسوم الرئاسي 2اإلعالم واالتصال ف

 
ي ألحكام 2019جوان06المؤرخ ف

الملغ 

ي 261/15المرسوم الرئاسي 
 
تقدما الفتا عىل حساب بعض  ، وهو بذلك سجل2015أكتوبر08المؤرخ ف

ات االســتقاللية بمعناها  . وهذه الخاصية تعد واحدة من أهم مؤشر ع الفرنسي يعات، عىل غرار المشر التشر

ي 
ي وليس اللفظ 

تب ،الحقيف  ي  تي 
)الم3عليها نتائج مهمة، منها أهلية التقاض  ي

دير ، إذ يتمتع الممثل القانون 

ي اللجوء إىل القضاء بصفته مدعيا أو  بالحق من المرسوم الوارد أعاله09العام للهيئة(طبقا لنص المادة
 
ف

 مدىع عليه، 

: االستقالليالمطلب  ي
 
 العضوية ةالثاب

التعيير  الذي يتم  تتجسد استقاللية الهيئات والسلطات من حيث المعيار العضوي من خالل أسلوب

السلطة المستقلة عند تشكيلها من جهة،ومن حيث مدة التعير  من جهة  من خالله تنصيب كل أعضاء
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للهيئــة الوطنية للوقاية مــن الجرائم المتصلة  أخرى. لذلك، سنحاول استعراض عنارص االستقاللية

الحاىلي لمقتضيات المرسوم الرئاسي  بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وفقا 
6. 

ع الجزائري إىل ذلك ف جاءت التشــكيلة متنوعة وجماعية بالقدر الذي يضمن التسيير وقد تفطن المشر

 .7األصيل لها

من شأنها السماح بتوىلي كانت   (ـ261/15من المرسوم الرئاسي رقم 4المتنوعة )المادة  وهذه التشكيلة

ع الجزائري الصواب، ذلك أن تعدد الهياكل اختصاصات  استشارية ورقابية، وهو جانب تحرى فيه المشر

ي الهي
 
ي أداء المهامف

 
 .8ئة ضمانة من ضمانات االستقاللية العضوية ف

قطاعات انتماء األعضــاء بير  قضاة  وهو ما يعكس مظهر ّإضافيا يضمن االســتقاللية العضوية؛ إذ باختالف

اء وذوي االختصاص نؤســس لضمانة قانونية من ضمانات  ومصالح األمن بمختلــف رتبهم والخير

ي ظل الشــفافية أداءها لمهامها  االستقاللية؛ ما يكفل
 
 .10ف

 : ي
 
اختصاصات الهيئة الوطنيــة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  المبحث الثاب

 واالتصال

ي المفاهيمإ
 
ي العرص الحاىلي أدى إىل تغير كبير إن لم يكن جذريا ف

 
ي ف

السائدة حول الدليل،  ن التطــور التقت 

ةويقود مثل هذا القول إىل ة التقنية إىل عالم الخير المتمير  بتصنيف التعامل مع   إعالن انضمام الخير

ي 
 
ورة االستعانة بالمتخصص ف ورة، فإن ذلك ال بد أن  موضوع الدعوى من حيث رص  اع وبالرص  مجــال الي  

ة التقنية،  ينعكس عىل آليات تتالءم ي البحث والتحري عن هذه األدلة، وتتوىل مهمة الخير
 
اختصاصاتها ف

ي سياق
 
مكانة  ذلك تم استحداث الهيئة محل الدراسة وتمكينها من اختصاصات دقيقة يخولها احتالل وف

ي 
ون  ي مجال األمن اإللكي 

 
ي بما تتمتع به من مقومات ف

 .12الخبير العلمي والفت 

 مجلس التوجيه تاألول: اختصاصاالمطلب 

ي السنة بناء عىل ا
 
ي دورة عادية مرتير  ف

 
ي يجتمع مجلس التوجيه ف

 
ستدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع ف

وريا بناء عىل استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أومن المدير العام  دورة غير عادية كلما كان رص 

 .13للهيئة

 :  14 يكلف مجلس التوجيه عىل الخصوص بما يىلي

اتيجية الــوطــنــيــة لـلـوقـايـة مـن الجرائم ا- لمتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال الــتــداول حــول اإلسي 

 ومكافحتها، 

التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة -

 بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، 

: اختصاصاالمطلب  ي
 
 المديرية العامة تالثاب

  : 15 وص الصالحيات اآلتيةيدير المديرية العامة مدير عام، وتتوىل عىل الخص

 السهر عىل حسن سير الهيئة، -

انية الهيئة،  - وع مير   إعداد مشر

 إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة،  -

 تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة هياكل الهيئة،  -

 ، تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها 
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ي  – تبادل المعلومات مع مثيالتها األجنبية بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكتر

كما يعاد إدماج القضاة والمستخدمير  الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتعرف عليهم،  

ي هياكلهم األصلية
 
 .16التابعير  للدوائر الوزارية األخرى العاملير  بالهيئة ف

وتضم المديرية العامة مديرية تقنية تتكفل عىل وجه الخصوص بمهمة المراقبة الوقائية لالتصاالت 

ي إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة باألفعال اإلرهابية والتخريبية واالعتداء عىل أمن الدولة 
 
ونية ف االلكي 

ي 
 
ي ذلك ف

 
طة، بما ف ي إطار إضافة إىل مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشر

 
ات القضائية ف  مجال الخير

ي تتطلب اللجوء إىل أساليب التحري 
مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتلك الت 

 .71للهيئة

 المهام العامة للهيئة تتنوع بير  ٍ كونها هيئة استشــارية، وهيئة تحري، ومرصد لجمع و عليه،أمكن القول أن

ي ولجهاز القضاء،باإلضافة إىل أنها، وتسجيل وحفظ المعطيات 
الرقمية،. وهي مســاعدة للضبط القضان 

،حيث أنه بمقتض  المادة ي
ون  ي مجال األمن اإللكي 

 
المؤرخ 04/09من القانون14هيئة تكوين للمحققير  ف

ي 
 
المتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال  الجرائمالقواعد الخاصة للوقاية من  المتضمن2009أوت05ف

: و مك ع لهذه الهيئة مهمتان رئيسيتان تتمثالن فيما يىلي
 افحتها،أوكل المشر

 لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ( ا 1

 مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال (2

ى من أجل البحث عن كما أنها تدرس الروابط العملیاتیة مع الهیئات والمصالح المختصة مع الدول األخر 

 .20جمیع المعلومات المتعلقة بالجرائم المعلوماتیة وكذلك التعرف عىل الفاعلير  وأماكن تواجدهم

، وبالتعاون  ي
ي و األمن الوطت 

ي أجهزتها األمنية التابعة للدرك الوطت 
 
هذا و تمكنت الجزائر ممثلة أساسا ف

 1000وجيا اإلعالم واالتصال من معالجة أكير من مع الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنول

ونية منها  طة  30جريمة الكي  ، هذا وقد سجلت مديرية الشر بالمائة عىل مواقع التواصل االجتماىعي

ي خالل السداسي األول من عام 
قضية متعلقة  11وجود  2016القضائية بالمديرية العامة لألمن الوطت 

،اغلبها خاصة ب ي
ون  ،لتسفر جهود البحث باإلرهاب االلكي  ي تهديدات إرهابية باسم تنظيم داعش اإلرهانر

ي  58والتحري والتنسيق بير  مختلف القطاعات المختصة توقيف 
ون  ي قضايا إرهاب الكي 

 
شخص متورط ف

 .12تمت إحالتهم عىل القضاء

ي الجزائري من توقيف ما يزيد عن 
ون  ة مع جزائري لهم عالقة مبا 160هذا وقد استطاع الجيش االلكي  شر

ي العراق وسوريا وليبيا، كما تمكن من فك شفرات الرسائل المتبادلة، وما يزيد عن 
 
 30تنظيم داعش ف

نت ومنصات التواصل االجتماىعي خاصة الفيس  خلية تسغ الستقطاب الشباب لتجنيده عير مواقع االني 

ية حديثة، وتلقيها معلومات بوك والتويي  لصالح التنظيمات اإلرهابية نتيجة استعمالها ألنظمة تكنولوج

ي منتديات إرهابية إىل جانب اتصاالت محلية و دولية
 
 .22تفيد بوجود منشورات إرهابية تدعو للمشاركة ف

،و عىل القضاء الجزائري  ي
و عليه،نأمل أن تكون المردودية أكير لهذه الهيئة بعد إلحاقها بوزارة الدفاع الوطت 

ي مثل هذ
 
ي بتقديم متابعة األشخاص المتورطير  ف

ي الهيئة تحت وصاية الدفاع الوطت 
ه الجرائم،وتكتف 

ي كشفهم
 
 .مساهماتها التقنية ف
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 الخاتمة: 

ي وفقا للقانون الجزائري) الهيئة الوطنية للوقاية 
ون  ي هــذا البحث موضوعا يتعلق باألمن اإللكي 

 
تناولنا ف

، وهو الموضوع الذي يعكس االهتــمام واالتصــال نموذجا( من الجرائــم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم

يغي بموضوع األمن ومسايرة مقوماته، من خالل التحيير  الدوري بما يتالءم مع مجريات التطورات  التشر

ي عرص تالزم فيه التكنولوجيا 
 
حياة  العالمية،ومتطلبات الدولة الساعية إىل إرساء معالم الحق والقانون، ف

وعاألشخاص، واهتماماتهم وخصوصياتهم وع وغير المشر  .، واستعماالتها، بير  المشر

 :  و قد توصل هذا البحث إىل مجموعة من النتائج لعل أهمها ما يىلي

ي أضىح حتمية تعزز من مقومات دولة الحق والقانون؛ لذلك
ون  وريا إرساء  أن األمن اإللكي  بات رص 

يغي له، و تأطير مقوماته وأسسه ع الجزائري.المفهوم التشر الحديث عن دور الهيئة الوطنية  ـ أغفل المشر

ي الحاالت االستعجالية  للوقاية من الجرائم المتصلة
 
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها ف

 والطارئة،وهو ما يتطلب تحير  المرسوم الرئاسي ـ 

ع الجزائري ضبط المواعيــد القانونية الخاصة باالحتفاظ بالمعلومات المستقاة من خالل  أغفل المشر

ي المرسوم الرئاسي 
 
وهو ما نشير إليه باعتباره من ضمانات حماية الحريات ،أداء الهيئة لمهامها وإتالفها ف

 .الشخصية

ي التوصيات التالية : 
 
 إال أن ذلك ال يمنع من اتخاذ إجراءات تعزيزيه داعمة للمساىعي الحالية نجملها ف

ي منه الجزائر  -
يغي الذي تعان  ي والتشر

قصد تفعيل مساعيها لمحاربة هذا النوع الجديد سد الفراغ القانون 

اتيجية .  ي والمصالح اإلسي 
 من اإلرهاب قصد توفير حماية لمؤسسات الدولة والدفاع الوطت 

ونية  - ي والجرائم االلكي 
تفعيل الدور التشاركي الدوىلي من خالل إقامة المنتديات الدولية لألمن المعلومان 

ي عىل أوسع نطاق ممكن . عموما و بشكل خاص اإلرهاب االلكي  
 ون 

ي الدوىلي تتعلق  -
إصدار قرارات أممية وإبرام اتفاقيات دولية تسغ لدعم المساعدة والتعاون القضان 

ي بكل أنواعه
ون    .بمكافحة اإلجرام االلكي 

ا إن تفعيل الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال ومكافحتها  و أخير

ي القانون ا
 
أمر مهم یجب عىل السلطات المعنیة اإلشاع به، لما یمكن لهذه  09/04لمنصوص علیها ف

الهیئة القیام به للوقایة من هذا النوع من اإلجرام ومكافحته، وكذلك تقدیم المساعدة للسلطات القضائیة 

ي التحقیقات الجاریة حول هذه الجرائم
 
 .ف
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 الهوامش: 
، اإلسكندریة،خالد ممدوح إب - 1 ونیة، دار الفكر الجامغي ي الجرائم االلكي 

 
 . 29ص2014طبعةراهیم: فن التحقیق ف

طارق شور: جرائم النشر واإلعالم، الكتاب األول األحكام الموضوعیة، دار النهضة العربیة القاهرة، الطبعة  -2 
 45.ص 2009الثانیة،

ي وفقا  -3 
ون  يــــع الجزائريد. بدرة إبراهيم لعور: األمن اإللكي  الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة :للتشر

 بتكنولوجيات
 248.ص2018الرياض  ( 243العدد )  33لمجلد ،او اإلعالم واالتصال نموذجا، المجلة العربية للدراسات األمنية

 .250نفس المرجع ص-4 
ي 172/19من المرسوم الرئاسي 03 أنظر المادة-5 

 
للوقاية من  د لتشكيلة الهيئة الوطنيةالمحد2019جوان06المؤرخ ف

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ي ضوء القانون رقم : أحمد مسعود مریم -6 

 
،مذكرة 04/09آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ف

 37.ص2014/2013ماجستير كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ورقلة السنة الجامعية
 .41نفس المرجع ص-7
ي بوزيا -8 

آليات مكافحتها ،مجلة  ن:الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و أشكالها االقتصادية و عياسر
 161.، ص 2016الدراسات  العدد الرابع ، ديسمير 

،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة تل -9  مسان السنة سوير سفيان:جرائم المعلوماتية،مذكرة ماجستير

 21.ص 2014/2013الجامعية
ي بوزيا -10

 .175ن:المرجع السابق صعياسر
 .257:المرجع السابق صبدرة إبراهيم لعور  -11
محمد سامي الشوا: ثورة المعلومات وانعكاساتها عىل قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة  -12

 96.ص  2010الثانیة
ي 172/19لمرسوم الرئاسي من ا 07أنظر المادة-13

 
للوقاية من  المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية2019جوان06المؤرخ ف

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ي 172/19من المرسوم الرئاسي  08أنظر المادة-14

 
للوقاية من  المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية2019جوان06المؤرخ ف

 .إلعالم واالتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيات ا
ي 172/19من المرسوم الرئاسي  09أنظر المادة-15

 
للوقاية من  المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية2019جوان06المؤرخ ف

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ي 172/19من المرسوم الرئاسي  10أنظر المادة-16

 
وقاية من لل المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية2019جوان06المؤرخ ف

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ي 172/19من المرسوم الرئاسي  13أنظر المادة-17

 
للوقاية من  المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية2019جوان06المؤرخ ف

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ي 172/19من المرسوم الرئاسي  14أنظر المادة-18

 
للوقاية من  المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية2019انجو 06المؤرخ ف

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 .55المرجع السابق ص : أحمد مسعود مریم -19
 .69نفس المرجع ص-20
"،  58مقال بعنوان" إيداع ملفات  -21 ي

ون  ي قضايا اإلرهاب االلكي 
 
، يومية 2016-07-24شخص لدى العدالة لتورطهم ف

 www.alfajr.com/339439الفجر، عىل الموقع 
ي يوقف -22

ون  ي الجزائر"،  160مقال بعنوان" الجيش االلكي 
 
ي 2016-12-25داعشيا ف

ون  ، أخبار اليوم، عىل الموقع االلكي 

www.akhbarelyoum.com  
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 قائمة المراجع
 أوال: الكتب

ونیة، - ي الجرائم االلكي 
 
، اإلسكندریة، خالد ممدوح إبراهیم: فن التحقیق ف  2014طبعةدار الفكر الجامغي

طارق شور: جرائم النشر واإلعالم، الكتاب األول األحكام الموضوعیة، دار النهضة العربیة القاهرة، الطبعة -

 2009الثانیة،

محمد سامي الشوا: ثورة المعلومات وانعكاساتها عىل قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة -

 .  2010لثانیةا

 ثانيا: الرسائل و المذكرات: 
يــــع الجزائري - ي وفقا للتشر

ون  الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة :د. بدرة إبراهيم لعور: األمن اإللكي 
 . 2018الرياض،  ( 243العدد )  33لمجلد ،ابتكنولوجيات و اإلعالم واالتصال نموذجا، المجلة العربية للدراسات األمنية

ي ضوء القانون رقم : أحمد مسعود مریم -
 
،مذكرة ماجستير 04/09آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ف

 37.ص2014/2013كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ورقلة السنة الجامعية

،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة تلم- سان السنة سوير سفيان:جرائم المعلوماتية،مذكرة ماجستير

 .  2014/2013الجامعية

 ثالثا: المقاالت: 

ي بوزيا -
آليات مكافحتها ،مجلة  ن:الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و أشكالها االقتصادية و عياسر

 .  2016الدراسات،  العدد الرابع ، ديسمير 

ي قضايا اإل 58مقال بعنوان" إيداع ملفات -
 
"، شخص لدى العدالة لتورطهم ف ي

ون  ، يومية 2016-07-24رهاب االلكي 

 www.alfajr.com/339439الفجر، عىل الموقع 

ي يوقف -
ون  ي الجزائر"،  160مقال بعنوان" الجيش االلكي 

 
ي 2016-12-25داعشيا ف

ون  ، أخبار اليوم، عىل الموقع االلكي 

 www.akhbarelyoum.com . 

: رابعا: ا  لقواني  

ي 172/19المرسوم الرئاسي -
 
للوقاية من الجرائم المتصلة  المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية2019جوان06المؤرخ ف

 .بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

http://www.akhbarelyoum.com/
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 " و تأثيره على األمن القانوني19-"كوفيد

 

The effects of nuclear security on human security 
 

 مسعود بورغدةط.د. رقية 
عمال، اإلخوةالبحث: العقود وقانون  مخبر

 
 كلية الحقوق 1منتوري قسنطينة ال

 
 ملخص: 

ي وهو          
ي ذو بعد صىحي يرتبط بأحد أوجه األمن اإلنسان 

تعالج هذه الورقة البحثية موضوع قانون 
ي يتعلق بنموذج "كوفيد

، وإن استحوذت 19-األمن القانون  ي
ورة للتوقع القانون  " كصورة تعير عن رص 

" بما له صلة باألمن الصىحي فإن الهدف األساسي من هذه الورقة 19-دراسة عىل موضوع " كوفيدال
ة أهمية  ز بطريقة غير مباشر ي القوانير  مايير

 
ي يكتسيها مطلب إمكانية التوقع  ف

البحثية هو إبراز القيمة الت 
ي 
 .األمن القانون 

" كنموذج عن 19-ية التالية: هل "كوفيدولقد اعتمدنا تحليل المعطيات العلمية لإلجابة عىل اإلشكال
ي مؤقت أم أننا بأمس الحاجة 

ي المستقبل هو وضع متفسر
 
ي تعتير صورة عما يمكن أن يصادفنا ف

الجوائح الت 
ي عىل إمكانية التوقع؟

ي مبت 
 إىل نظام قانون 

ي ظل الجوائح و"كوفيد
 
يقة " كنموذجا وصورة دق19-لنخلص إىل أن اإلنتقال من التنبؤ إىل التوقع ف

وع روحه وقيمة للقانون الغت  عنها ي الذي يعد التوقع المشر
 .وواقعية يرشد إىل حتمية األمن القانون 

. 19-الكلمات المفتاحية: التنبؤ ، "كوفيد ي
 " ، التوقع، األمن القانون 

Abstract  

        This research paper deals with a legal topic with a health dimension related to one of 

the aspects of human security, which is legal security related to the "Covid-19" model as 

an image of a current mother who expresses the necessity for legal expectation, even if 

the study includes the topic of "Covid-19" with regard to health security The main 

objective of this research paper is to highlight the value of the predictability requirement 

in laws, which indirectly highlights the importance of legal security. 

We have adopted the analysis of scientific data to answer the following problem: Is "Covid-

19" as a model for pandemics that are considered a picture of what we may encounter in 

the future, a temporary outbreak situation, or are we in dire need of a legal system based 

on predictability? 

Let's conclude that the transition from forecasting to forecasting in light of pandemics and 

"Covid-19" as a model and an accurate and realistic picture guides the inevitability of legal 

security, for which legitimate expectation is the spirit and indispensable value of the law. 

key words: Forecasting, "Covid-19", forecasting, legal security. 
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ية عىل فكرة وضع التوقعات وهي أحد عالمات التطور، بحيث        تعتمد المجتمعات البشر

ي بناء توقعاته، وبــهذا يهيمن عىل عدة مطالب كاألمن، اإلستقرار، الوقت 
 
تتفاوت بما لإلنسان من قدرات ف

ها، وطالما أن هذه ال ي الذي  يخوض تحديات عديدة إال أن ...وغير
مطالب هي المغزى من األمن اإلنسان 

ي ظل جائحة "كوفيد
 
ي األوبئة واألمراض وخاصة ف

ي تعد أخطر عىل مستوى 19-أبرزها هو تفسر
" الت 

ها المباشر بحياة اإلنسان قبل غذائه وبيئته وماله ....، مايدق ناقوص الخطر لتكاثف الجهود  تأثير

من هذه الوضعية المتأزمة، وضمن التوجهات العلمية األكاديمية اختلج لدى الباحث  وتضافرها للخروج

 :  اإلشكال التاىلي

ي المستقبل هو 19-هل "كوفيد
 
ي تعتير صورة عما يمكن أن يصادفنا ف

" كنموذج عن الجوائح الت 

ي عىل إمكانية التوقع؟. 
ي مبت 

ي مؤقت أم أننا بأمس الحاجة إىل نظام قانون 
 وضع متفسر

ي منأى. إن أ
 
ي التضع القانون ف

 همية الموضوع يفرضها الواقع قبل المنطق وتحديات األمن اإلنسان 

سلة.   لإلجابة عىل اإلشكالية اعتمدنا عىل المعالجة المسي 

وس كورونا؟ .1  ماهو فت 

ي تواجه التصنيف الحيوي فهي التمثل كائنات حية 
وسات إحدى أهم المعضالت الت  تعتير الفير

الجسيمات المعدية لكنها بالمقابل تبدي بعض خصائص الحياة مثل القدرة عىل لذلك توصف غالبا ب

وسات باإلستعانة بآليات  ي تم السيطرة عليها، تقوم الفير
التضاعف والتكاثر باإلستعانة بخاليا المضيف الت 

وسي ضمن المادة الوراثية للخاليا الحية، لكن بالمقابل  الخاليا الحيوية عن طريق دس الدنا أو الرنا الفير

ي منطقة وسظ بير  
 
وسات التتحرك والتقوم بعمليات استقالب أو تحلل من تلقاء نفسها، إنها ف الفير

 . 1الحياة والالحياة

ه من المواد الضارة،  virusأصل كلمة  من اللغة العربية الشيانية القديمة تشير إىل سم قاتل وغير

ية كان سنة  ي اإلنجلير 
 
معناها "العامل المسبب لألمراض المعدية" فاستعمل  ، أما 1392أول استعمال لها ف

ي عام 1728ألول مرة سنة 
 
ي إيفانوفسكي ف

وسات من قبل ديمي  ي األخير 1892وذلك قبل اكتشاف الفير
 
، ف

( تعود لعام  viralصفة  وسي  . 19482)فير

                                                           
، ص 2020سوريا  -طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلميةناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا  -1

37. 
، ص 2020سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 2

36. 
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وس اسم ي لكلمة تاج، وقد استمد الفير
ه من شكله الجدير بالذكر أن كلمة كورونا هي المقابل الالتيت 

ي الذي يحتوي عىل مادته الوراثية
وتيت  ي تغظي غالفه الير

ي المغظ بالنتوءات الشبيهة بالتاج الت 
 . 3الحلف 

ي 
 
ي تسبب األمراض ف

ي والت  وسات الحمض النووي الريتر وسات كورونا هي ساللة واسعة من فير فير

ي الجهاز التنفسي 
 
اوح حدتها من 4اإلنسان والحيوان، تسبب التهابات ف د الذي لم نجد له  تي  نزالت الير

لقاحا فعاال أو عالجا شافيا حت  اآلن، إىل متالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحادة والفتاكة)سارس(، 

س(، وآخرها مرض كوفيد  ق األوسط التنفسية )مير  . 195-ومتالزمة الشر

ي رتبة  ي علم التشكل المورفولوجر
 
،  coronaviridaeتتألف ضمنها عائلة  Nidoviralesف

ي  ي جزيء الحمض النووي الريتر
يط  RNAالجسيمات أعضاء هذه الرتبة مغلفة بغشاء بروتيت  أحادي الشر

موجب اإلتجاه الواسعة اإلنتشار ذات البنيات المختلفة، وهذا الشكل المرافق للهيكل التخطيظي 

يو 1)الشكل  Nidoviralesللجسيمات أعضاء رتبة  ي إطار دراسة خصائص فير
 
ن أو ( الذي جاء ف

وسات 2009النوكليوكابسيد حسب تصنيف  ي التقرير التاسع للجنة الدولية لتصنيف الفير
 
 . 6الصادر ف

ي جزيء 
وسات فهي مغلفة بغشاء بروتيت  إذا أردنا وصف الهيكل الجينومي لهذا النوع من الفير

ي  ي وفق نظ RNAالحمض النووي الريتر
ام التناظر أحادي السلسلة موجبة اإلتجاه، ونيوكليوكابسيد مبت 

ي 
وسات كورونا مايقارب  الحلزون  اوح حجم فير

، يي  ي
كيلو قاعدة وهي   32إىل  26فهي ذات شكل حلف 

ي  وسات الحمض النووي الريتر ب عىل طول سطحها كما 7واحدة من أكير فير ي شكل مرص 
 
، تنتشر مسامير ف

ي الصورة المرفقة )الشكل 
 
 (، 1هو موضح ف

الذي يمثل مادته الوراثية وخالفا لل  RNAنووي الريبوزي ويتضمن هذا الغالف الشائك الحمض ال

DNA  وس التحور وراثيا بشعة، وهذا يساعده عىل اكتساب ، فإن الحمض النووي الريبوزي يتيح للفير

القدرة عىل التنقل من الحيوان للبشر أو العكس، أو تغيير خصائصه مثل قدرته عىل اإلنتشار وحدة 

ي يسببها...... 
ي األعراض الت 

 
وس كورونا، الذي يظهر بير  الحير  واآلخر ف ......ولهذا يصعب محاربة فير

 . 8صورة سالالت جديدة ألن اللقاحات واألدوية تعجز عن القضاء عىل عدو دائم التغير 

                                                           
، ص 2020سوريا  -ر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلميةناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العص - 3

81. 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus (accessed on 15september 2020). 
5 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
6 ICTV 9th Report (2011). Coronaviridae. Available online: https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_ 

report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/222/coronaviridae (accessed on 15september 2020). 

https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-

2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales https://talk.ictvonline.org 
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus  (accessed on 15september 2020). 

، ص 2020سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 8

82. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales
https://talk.ictvonline.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
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 : ي
كيب الجزين   التر

Coronavirinae ونية التقليدية المنقولة، فإن ي الصورة المجهرية اإللكي 
 
: كما هو موضح ف

وسات كورو  -15نانومي  ، مع هامش ممير  من  160-120نا عبارة عن جزيئات كروية تقريًبا ، قطرها فير

وسات بيتاكورون  20 ي مجموعة فرعية من فير
 
نانومي  نتوءات سطحية عىل شكل بتالت )بيبلومرات(. ف

ا حافة داخلية ثانية من إسقاطات سطحية من 
ً
رى أيض

ُ
وس كورونا ) 7-5، ت . جسيمات فير

( CoVنانومي 

ة )قطر  ي الحجم وكروية ممير 
 
ي متجانسة ف

ون  يد اإللكي  كما تمت دراستها بواسطة التصوير المقطغي بالتير

ي  ا غير عادي ) 5±  85الغالف الخارجر
ً
(. ُيظهر الغالف سمك ( ، تقريًبا ضعف  0.7±  7.8نانومي  نانومي 

ي ومطوي بإحكام 
. نيوكليوكابسيد هو حلزون  ي ي النموذجر لتشكيل هيكل مضغوط سمك الغشاء البيولوجر

  . 9يميل إىل متابعة الغالف عن كثب

 ؟19-مرض كوفيد ماهو  .2

وسات كورونا أو  19-مرض كوفيد  وس تم اكتشافه من فصيلة فير هو مرض معد يسببه آخر فير

ي ديسمير 
 
ي مدينة ووهان الصينية ف

 
وسات التاجية بعد تفشيه ف وس كورونا 2019الفير  2، ويسبب فير

المكتشف مؤخرا مرض   )CoV-virus SARS-2لتهاب الرئوي الحاد الوخيم )المسبب لمتالزمة اإل

ي مرجع التصنيف )19-كوفيد (
 
، وهو االسم الرسمي للمرض المحدد من طرف منظمة الصحة العالمية ف

وساتICDالدوىلي لألمراض ) ي حير  تضطلع اللجنة الدولية لتصنيف الفير
 
وس، ICTV) ( ، ف ( بتسمية الفير

وس كورونا الذي سبب فاشية متالزمة  حيث تم اختيار  وس بهذا االسم الرتباطه جينيا بفير اسم الفير

ي عام 
 
، 2003االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس( ف ي

وسير  مختلفان رغم ارتباطهما الجيت  ، غير أن الفير

ىل ومن منظور متعلق بالمخاطر وتداعيات التسمية والمصطلح العلمي غير المقصود تشير المنظمة ا

وس المسبب لمرض كوفيد  وس باسم"الفير  . 10"19-الفير

 ولما يتم استخدام هذا المصطلح؟  Covid-19مالذي يعنيه اسم   .3

ي المشتق بحيث يمكن تقسيم مصطلح  تسمية المرض الحالية ماهي إال ترجمة لالسم اإلنجلير 

Covid-19   إىلCO  اختصارا لCorona و ،VI اختصارا لVirus و ،D  اختصارا لDisease فيما يرمز ،

 . nCoV11-2019،  بعد أن كان العلماء يطلقون عليه 2019إىل سنة ظهور المرض  19الرقم 

                                                           
9 https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-

2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales  
10 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-

coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it 
11 https://www.unicef.org/mena/ar/coronavirus  

https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.unicef.org/mena/ar/coronavirus
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وس .4  كورونا؟ ماهو تصنيف فت 

وسات عىل طريقتير  يستعمالن بالتوازي هما:  ي تصنيف الفير
 
 يعتمد ف

حه ديفيد بالتيمور الحائز عىل جائزة  -1 طريقة بالتيمور: وهو التصنيف الذي اقي 

ي عام نو 
 
وسات )1975بل للطب ف (، RNAأو DNA، والذي يعتمد عىل نوع الحمض النووي للفير

ي هذا التصنيف عىل سبع مجموعات، أما عن  RNAوطريق صنع 
 
المرسال ، ويعتمد أساسا ف

ي  وسات اإليجابية ذات الحمض النووي الريتر وس كورونا فهو ينتمي إىل مجموعة الفير تصنيف فير

 أحادي السلسلة. 

وسات اللج -2 : وهو التصنيف الذي يستخدم (ICTA)نة الدولية لتصنيف الفير

وسات حسب  طريقة مشابهة تماما لتلك المستخدمة للكائنات الحية، حيث يتم تصنيف الفير

ي ألمانيا جويلية  35تحديثات اإلصدار رقم 
 
وسات الصادر ف ،وقد تمت  2019لتصنيف الفير

ات التصنيفية من قبل ي مارس  ICTVعضوية  الموافقة عىل التغيير
 
مرتبة  15، وهو من 202012ف

،  55، السالالت36، الفئات 2، الشعب الفرعية 16، الشعب 9، الممالك 4:)العوالم  منها

، األجناس الفرعية  1421، األجناس 103، العائالت الفرعية 168، العائالت 8السالالت الفرعية 

:     )CoV-virus SARS-2(، ووفقه يصنف )6590، النوع 68  كالتاىلي

Realm: Riboviria, kingdom: Orthornavirae, phylum: Pisuviricota, class:Pisoniviricetes, order: 

Nidovirales, suborder : Cornidovirineae, family: Coronaviridae, subfamily: 

Orthocoronavirinae, genus : Betacoronavirus, subgenus : Sarbecovirus, and  species SARS-

CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus).13)02 الشكل(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 35سية الجديدة # ، وقائمة األنواع الرئي https://ictv.global/taxonomyالجديد متاح اآلن عبر اإلنترنت على  ICTV 2019تصنيف  - 12

 .Excelمتاحة للتنزيل كجدول بيانات 
13 https://talk.ictvonline.org/taxonomy  (accessed on 15september 2020).   

https://talk.ictvonline.org/taxonomy
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وسات لسنة 02الشكل      Nidovirales15: الهيكل التخطيطي للجسيمات أعضاء رتبة 01الشكل               14 2020: هيكل مراتب تصنيف الفت 

Figure 24.1. Schematic structure of particles of members of the order Nidovirales. 

From King, A.M., Adams, M.J., Carstens, E.B., Lefkowitz, E.J. (Eds.), Virus Taxonomy: Ninth 

Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, p. 785. Copyright © Elsevier 

(2012), with permission. https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/torovirinae  

 ماهو مصدر العدوى؟ .5

ي مصدر انتقال المرض فتعددت اآلراء بير  الخفافيش و الثعابير  و آكل النمل 
 
بينما اختلف العلماء ف

وسات ي المهدد باإلنقراض ومنهم من رجح اختالط الفير
ي 16الحرشف 

، ولم يؤكد بعد المصدر الحيوان 

وس كورونا ، وبينما سجلت حاالت ا17واليزال البحث مستمرا 19-المحتمل لكوفيد  لعدوى األوىل بفير

ة المصابة  ة، فإن معظم الحاالت األخير المستجد بير  البشر الذين يخالطون الحيوانات المصابة مباشر

وس نتجت عن انتقال العدوى بير  البشر  ي طور 18بالفير
 
ي يتم إجرائها ف

ية الت  ، ومازالت التجارب المختير

ذا اإلنتقال من الحيوان إىل اإلنسان، إال أن عدوى جمع البيانات واستعراضها للتوصل إىل فهم نطاق ه

ي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى من أنفه أو  19-كوفيد 
ات الت  تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القطير

                                                           
14 International Committee on Taxonomy of Viruses Executive Committee(ICTV) The new scope of virus 

taxonomy: partitioning the virosphere into 15 hierarchical ranks, Nature Microbiology , VOL 5 ,May 2020 

page669 -670 ( 668–674) https://www.nature.com/articles/s41564-020-0709-x  (accessed on 15september 

2020).   
15 https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-

2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales  
، ص 2020سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 16

80. 
17 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  

، ص 0202سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 18

80. 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/torovirinae
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/torovirinae
https://www.nature.com/articles/s41564-020-0709-x
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/219/nidovirales
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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إذا تنفسوا هذه  19-فمه عندما يسعل يعطس أو يتكلم، فيمكن أن يلتقط األشخاص مرض الكوفيد 

وس ك ات من شخص مصاب بعدوى الفير ات عىل األشياء واألسطح القطير ما قد تحط هذه القطير

، 19المحيطة بالشخص، فيصاب الناس بالعدوى عند مالمستهم لها ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم

ي ماإذا كان الشفاء منه 
 
وس عىل األسطح وحت  ف ي مدة حياة الفير

 
ي اإلشارة إىل اختالف العلماء ف

هذا وينبغ 

 صابة الواحدة تحصن الشخص من العدوى مرة أخرى. يكون بصورة كلية وتامة، وهل اإل 

 ماهي طريقة انتقال العدوى؟ .6

وسات بالمركز و  يا عموًما، قال أحمد محمد قنديل، باحث الفير وسات والبكتير عن طرق انتقال الفير

وسات، أوالهما العدوى المنتقلة عمودًيا ي مرص: إن هناك طريقتير  النتقال الفير
 
 القومي للبحوث ف

) l TransmissionVertica( ا ً ي أثناء الحمل أو عند الوالدة، وأخير
 
 إىل الجنير  أو الطفل ف

ً
ة من األم مباشر

ا يا  )Horizontal Transmission (العدوى المنتقلة أفقيًّ هي انتقال العامل الممرض مثل البكتير

وسات المعدية بير  أفراد من النوع نفسه ليست بينهم عالقة أبوة أو بنوة، وذل ك عير المخالطة أو والفير

وسات الجهاز التنفسي كـ"كورونا" ، بالنسبة لفير  . 20مالمسة الرذاذ وإفرازات الجهاز التنفسي

ي انتشار المرض، أما بالنسبة لإلنتقال العمودي 
 
ي هو اآللية األكير شيوعا ف

والواضح أن اإلنتقال األفف 

وس من األم المصابة إىل الجنير  أثناء الحمل أو  ي الوقت الذي توجد فيه دراسات )انتقال الفير
 
الوالدة(، ف

، إال أن الصير  بعلمائها أبت إال أن تدحض  21أثبتت أن عائلة كورونا المتحورة التنتقل من األم إىل الجنير  

وس إىل جنينها عير المشيمة خالل الثلث األخير 19-فرضية أن "كوفيد  " الينتقل من األم المصابة بالفير

ة تحديدا لعدة متطلبات عىل أمل تمديدها إىل مراحل أخرى ، حيث تم العم22من الحمل ل عىل هذه الفي 

ي قادم البحوث، وقد ارتأينا تدعيم هذه الدراسة بنقد بعض المتخصصير  
 
ي  المحددات فعن، 23ف

 يمكن الت 

ي  دوًرا  تؤدي أن
 
وسات انتقال ف ، إىل األم من كورونا   عائلة فير  أولها  أن إىل قنديل أحمد  محمد  أشار  الجنير 

                                                           
19 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
20 https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-corona-infection-transmitted-from-mother-to-

fetus-during-pregnancy/  
21 David A. Schwartz and Ashley L. Graham: Potential Maternal and Infant Outcomes from Coronavirus 2019-

nCoV (SARS-CoV-2) Infecting Pregnant Women: Lessons from SARS, MERS, and Other Human Coronavirus 

Infections,Viruses2020, Vol 12,Issue2, 194, page16    https://doi.org/10.3390/v12020194     

22 Huijun Chen*, Juanjuan Guo*, Chen Wang*, Fan Luo, Xuechen Yu, Wei Zhang, Jiafu Li, Dongchi Zhao, Dan 

Xu, Qing Gong, Jing Liao, Huixia Yang, Wei Hou, Yuanzhen Zhang  : Clinical characteristics and intrauterine 

vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of 

medical records, The Lancet, Vol: 395,2020, Page: 811 ( 809-815), https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(20)30360-3    

https://secure.jbs.elsevierhealth.com -  
23 https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-corona-infection-transmitted-from-mother-to-

fetus-during-pregnancy/  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-corona-infection-transmitted-from-mother-to-fetus-during-pregnancy/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-corona-infection-transmitted-from-mother-to-fetus-during-pregnancy/
https://www.mdpi.com/journal/viruses
https://www.mdpi.com/1999-4915/12
https://doi.org/10.3390/v12020194
https://secure.jbs.elsevierhealth.com/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-corona-infection-transmitted-from-mother-to-fetus-during-pregnancy/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-corona-infection-transmitted-from-mother-to-fetus-during-pregnancy/
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وسية، العوامل إىل يرجع وس كحجم  الفير ، إىل واالنتقال المشيمة إىل عبوره وإمكانية الفير  وثانيها  الجنير 

وسي  الحمل وس( )كمية الفير ي  الفير
 
وس تكاثر  مكان وثالثها  وارتفاعه، انخفاضه ومدى األم جسم ف  الفير

ي 
 
ي  هو  هل الجسم، ف

 
وس  التنفسي  الجهاز  ف ي  أو  كورونا   كفير

 
وس  الدم ف ية المناعة نقص كفير  )اإليدز(، البشر

 المثال.  سبيل عىل

ي  أنه "قنديل" وتابع
 
وس يمكن "،19 "كوفيد  حالة ف  إذا  الجنير   إىل األم من الدم عير  ينتقل أن للفير

وسي  الحمل كان ا  الفير
ً
 إىل المشيمة حاجز  عير  ثم األم، دم إىل الرئتير   من االنتقال يمكنه كي   للغاية؛ شديد

 .  الجنير 

" همع واتفق كة، كلية الطب البيطري، جامعة  "سمير وسات بقسم األمراض المشي  مدرس علم الفير

ا الزقازيق 
ً
وس أن مضيف   "كورونا" فير

ً
ي  يوجد  ال  عادة

 
ي  يكون وإنما  الدم، ف

 
، الجهاز  ف  أن يمكن لكن التنفسي

ي  مضادة أجسام هناك تكون
 
، الجهاز  يفرزها  الدم، ف وسية.  عدوى وجود  إىل تشير  المناىعي  أنه وأضاف فير

وس وفيات جميع إىل بالنظر   عالقة وال  شديدة، تنفسية أعراض نتيجة جاءت فقد  اآلن حت   "كورونا" فير

وس بوجود  لها  ي  الفير
 
 لم التناسىلي  الجهاز  عدوى نتيجة "كورونا" انتقال احتماالت  أن إىل أشار  كما  ،الدم ف

ثبت
ُ
ي  الوالدات ألن بعد، ت

 يمكن ما  وهو  طبيعية، وليست قيرصية تكان  الجديدة الدراسة تابعتها  الت 

ي  اختباره
 
 مستقبلية.  دراسات ف

" وأضاف ا  هناك أن "سمير
ً
، إىل األم من تنتقل أن يمكن أخرى تنفسية أمراض ط لكن الجنير   الشر

اوة، عالية العدوى تكون أن النتقالها  الوحيد  وس ينتقل إذ  الرص   الدم، خاليا  إىل التنفسي  الجهاز  من الفير

، إىل ينتقل أن مكني وبالتاىلي  ي  األمراض أن إىل وأشار  الجنير 
 تداعياتها  تختلف الجنير   إىل األم تنقلها  الت 

ا 
ً
 أو  الثالث الثلث عىل فقط ركزت الدراسة لكن مراحل، أو  أثالث 3 إىل تقسيمه الذي الحمل لتوقيت وفق

ا.  الحاصل الوباء لظروف وذلك الحمل، من األخير   حاليًّ

" بأن الجهاز  ي أضعف حاالته خالل األشهر األوىل من الحمل،  ونوه"سمير
 
المناىعي لألم يكون ف

ة عىل الجنير  قد تصل إىل حد  ويمكن أن تؤدي إصابتها بالعدوى خالل هذه المرحلة إىل مضاعفات خطير

وس "كوفيد  " عىل األجنة خالل 19اإلجهاض، وبالتاىلي من المهم أن يختير فريق البحث تداعيات فير

ي الدراسة. جميع مراحل الحم
 
 ل، وليس الثلث األخير كما جاء ف

 ؟19-ماهي أعراض كوفيد  .7

وس كورونا  الجهاز التنفسي العلوي ويسبب مجموعة أمراض، قد تتضمن االلتهاب  2يصيب فير

ي المركزي ويسبب اضطرابات  ي الجسم فيصيب الجهاز العصتر
 
الرئوي، لكن ثمة أدلة تثبت أنه قد يتوغل ف
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إذا لم يودي بحياة اإلنسان، واإلصابة تختلف حسب اإلستجابة المناعية لكل عصبية طويلة األمد هذا 

ي بعض األحيان التظهر مطلقا، وتتمثل األعراض األكير شيوعا 
 
شخص فقد يخلف أعراض ظاهرة وف

ي الحم واإلرهاق والسعال الجاف، وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعا ولكن 19–لمرض "كوفيد 
 
" ف

: اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف، الصداع، التهاب الملتحمة، ألم الحلق، قد يصاب بها بعض  المرض 

، وعادة  اإلسهال، فقدان حاسة الذوق أو الشم، ظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمير 

ي ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إال  ماتكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريىحر

 معظم الناس )نحو راض خفيفة جدا، بأع
 
الحاجة إىل عالج خاص. ولكن %( من المرض دون 80ويتعاف

 من بير  كل األعراض تشتد 
ً
ي من  19-مصابير  بمرض كوفيدأشخاص  5لدى شخص واحد تقريبا

فيعان 

ي 
 
وس كورونا المستجدصعوبة ف  ، إال 2019-التنفس، يمكن أن ُيصاب األشخاص من جميع األعمار بفير

أن األشخاص المصابير  بنقص المناعة وعلل الشيخوخة أو المصابير  بحاالت مرضية أو مشاكل صحية 

رّي، وأمراض القلب والرئة وارتفاع ضغط الدم أو الشطان( هم 
َّ
سابقة الوجود )مثل الَرْبو، وداء الُسك

وس ي حال العدوى بالفير
 
 . 24األكير ُعرضة لإلصابة بمضاعفات وخيمة ف

(عىل لسان مديرها 11/03/2020الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة األربعاء ) أعلنت منظمة

ييسوس ، أنها خلصت  العام تيدروس أدهانوم غيير ي
ي مؤتمر صحف 

 
األمير  العام للمنظمة )مقرها جنيف(، ف

ينطبق عليه وصف  "وباء عالميا"الذي يتفسر حول العالم  19-كوفيد   إىل تقييم مفاده أن عدوى

ي المرض ومستوياته المفزعة وإنما بسبب التقاعس "جائح
ة" وهذا الرأي اليقترص سببه عىل وخامة تفسر

وس كورونا إال أنها قابلة لإلحتواء والسيطرة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة ، وهي أول جائحة بسبب فير

اتيجية شاملة للوقاية منها وتقليص آثارها، وبالسغي إليج اد توازن دقيق بير  باعتماد نهج يقوم عىل اسي 

حماية الصحة والحد من التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية وحماية حقوق اإلنسان، حت  ال تتمادى 

ي القطاعات
 
 . 25تداعيات هذه األزمة لباف

 

 

 

                                                           
24 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
25 https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-

covid-19---11-march-2020  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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 ماهي سبل العالج والوقاية من المرض؟ .8

وس يتوقف عىل عوامل عديدة منها  : قد تتفاوت قدرة المريض عىل نقل المرض فنشر الفير

ي يعيشون فيها و أعراض المرض
وس والبيئة الت  ي ظل غياب 26الخصائص البيولوجية، ونوع الفير

 
، هذا وف

 . 27اللقاح لكش سلسلة العدوى يمكن للتطهير الصىحي أن يكون فعاال

وس كورونا وكبح انتشاره حول العالم فقد استعان  ويبذل العلماء جهودا حثيثة للتصدي لفير

وس والتنبؤ بهابعضهم بنماذج محاكاة حا ، ومن بير  التدابير 28سوبية معقدة لمتابعة أنماط انتشار الفير

ي المرض: 
ي احتواء تفسر

 
ي قد تساهم ف

 الوقائية الت 

  التباعد الجسدي، غسل اليدين ، ي
، العزل الذان  التدابير الوقائية العامة الحجر الصىحي

 . 29الدوري وارتداء أقنعة الوجه

  :تقنية كريسير للتعديل –تحليل الحمض النووي  - التشخيص المبكر الذي يعتمد عىل

ي 
 -الجيت 

فاليوجد حاليا أدوية مرخصة تثبت أن من شأنها الوقاية من هذا المرض أو عالجه والتوضي منظمة  

ي ذلك المضادات الحيوية 
 
ي بأي أدوية بما ف

ي وصفها معالجة -الصحة العالمية بالتطبيب الذان 
 
يتقيد ف

ية ف وسات" حيث جرت األبحاث عىل 30-قطحاالت العدوى البكتير ، ويقترص العالج عىل "مضادات الفير

وس  ي انتظار اللقاح يبف  هاجس تطور فير
 
"، ف " و "هيدروكسي كلوروكير  "، "ريمديسفير عقار"أفيفافير

ي يتحور بها وتغيير شكله باستمرار مايكسبه مناعة ضد مضادات 
ة الت  كورونا بالنظر إىل الشعة الكبير

وسات و  ل انفالته من أنظمتنا المناعية، بإنتاج ساللة جديدةالفير  . 31من ثم يَسهِّ

وس كورونا الذي تسبب إىل تاريــــخ  يسغ عدد من الدول إىل التوصل إىل لقاح فعال لفير

ي وفاة حواىل  30/11/2020
 
ي العالم 62862137شخص من  1461571ف

 
ي   حالة إصابة ف

 
منذ ظهوره ف

/كانون األول  ي الصير   2019ديسمير
 
ي الواليات المتحدة 32دولة 191 ويكتسح ف

 
ات ف ، وتعمل مختير

                                                           
، ص 2020سوريا  -صر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلميةناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون الع - 26

82. 
، ص 2020سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 27

55 . 
، ص 2020سوريا  -أسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلميةناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة ر -28

79. 
29 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
30 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  

، ص 2020سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 31

84-85 . 
32https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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ي وقت أعلنت خالله منظمة 
 
و وروسيا والصير  بهدف العثور عىل اللقاح المنشود ف ازيل والبير وأوروبا والير

ي مختلف أنحاء العالم 35الصحة العالمية أن 
 
   .33"لقاحا مرشحا" يتم اختباره شيريا عىل اإلنسان ف

ي حير  أعلنت و 
 
بدء توزيــــع أول دفعة من اللقاح  12/09/2020زارة الصحة الروسية بتاريــــخ ف

ي السياق ذاته، قال مراسل 
 
وس كورونا عىل األقاليم الروسية. وف الروسي "سبوتنيك" المضاد لفير

ي توزيــــع هذا اللقاح داخليا، وكانت المرحلة األوىل قد بدأت  24فرانس
 
"بدأت موسكو المرحلة الثانية ف

، حيث تممنذ نحو أس ي موسكو لكن  بوعير 
 
توزيــــع اللقاح عىل الفئات األكير تعرضا للخطر وخصوصا ف

ي توفير اللقاح بـ
 
عت وزارة الصحة ف .. واليوم شر إقليما وسيكون ذلك بالتدريــــج أي عىل  85 بشكل طوىعي

ي 
را والطواقم الطبية". وأضاف رائد جير "هذا ال يعت  تجاريا.. اآلن  متوفر أن اللقاح الفئات األكير ترص 

ي الصيدليات"
 
ي غضون شهر سيكون موجودا ف

 
 . 34لكن ف

اتيجية القضاء  ي اسي 
 
اك الجميع ف ي تكاثف كل الجهود وإشر

ية صار يقتض  إن المصير الموحد للبشر

وس ككتلة واحدة، وقد بدأت بعض المبادرات منها مبادرة تشيــــع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد -عىل الفير

19"35  

وس وال مدة حياته وال حت  نطاق  -كثافة البحوث  رغم-واليزال العلم  ي مصدر الفير
 
لم يفصل ف

ي تشير إليها تقارير اإلصابة فإن 
وس الت  ي وإن كانت الحقيقة المرعبة للفير

ه عىل اإلنسان بشكل يقيت  تأثير

وس عىل التحور خاصة وأن نطاقه امتد وبلغ كل شير من هذا  األمر الذي يرهب الباحثير  هو قدرة الفير

 لعالم. ا

                                                           
33 https://www.france24.com/ar/20200910-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-

%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7  
34 https://www.france24.com/ar/20200912-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-

%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-

%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-

%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7  
35 https://www.who.int/ar/news-room/detail/22-01-1442-statement-from-the-first-act-accelerator-facilitation-

council-meeting  

https://www.france24.com/ar/20200910-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.france24.com/ar/20200910-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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وسات تستخدم المسارات اإلستقالبية الحيوية داخل الخاليا المضيفة من أجل  وطالما أن الفير

ي آثار سامة للخاليا المضيفة 
 
تكاثرها فالقضاء عليها يكون صعب من دون استخدام عقاقير تتسبب ف

وسية هو التلقيح من أجل  ي األكير فعالية ضد األمراض الفير توفير الحصانة بصفة عامة، فالنهج الطتر

وس ي مع تكاثر الفير
ي تتدخل بشكل انتقان 

وسات الت   . 36ومضادات الفير

ي تستند بالدرجة األوىل إىل الطبيعة المورفولوجية 
وإىل جانب ماسبق عرضه من مخاطر المرض الت 

ي الشيــــع مما يساعده عىل اكتساب القدرة عىل التنقل من الحيوان 
وس بحيث تتيح له التحور الورانر للفير

للبشر أو العكس أو بير  ذات النوع الواحد، أو تغيير خصائصه مثل قدرته عىل اإلنتشار وحدة األعراض 

ي صورة سالالت جديدة 
 
وس كورونا، الذي يظهر بير  الحير  واآلخر ف ي يسببها ولهذا يصعب محاربة فير

الت 

 . 37ألن اللقاحات واألدوية تعجز عن القضاء عىل عدو دائم التغير 

وس ماهو إال سالح من أسلحة فهناك جانب آخ ر أين نجد من الباحثير  من يرجح فرضية كون الفير

ي ما إذا كانت حرب 
 
ارة الوباء هي مقاطعة ووهان رغم اختالفهم ف الدمار الشامل وأن بؤرة انطالق شر

ي تقنية انتشاره بير  تقنيات الهندسة الوراثية وتقنيات 
 
كيميائية أم بيولوجية بامتياز مع اختالفهم ف

 . 38النانو

ية بيولوجية، نانوية أم كيميائية ألن الحقائق  وس صناعة بشر بعيدا عن الحكم عما إذا كان هذا الفير

ي دراستنا 
 
والوقائع تصطدم ويكتنفها الكثير من الغموض، فقد حاولنا تسليط الضوء عىل هذا الجانب  ف

ي حت  نتمكن من إيصال فكرة جوهرية لإلجابة عىل تساؤالتنا  بإبراز و 
ة، الت  ي هذه الفي 

 
قائع حالة الوفاة ف

ي يجمع البعض إن صح التعبير عىل 19-تكون  إما بسبب اإلصابة بال "كوفيد 
ي ظل الجائحة الت 

 
" أو ف

ي الوضع وإن لم يكن كذلك  يبف  
 
ي تحديد كتلها، إال أن الغالب ف

 
اعتبارها حرب إقتصادية رغم اختالفهم ف

ي بؤرة موبوءة مازالت مخيفا إن لم يكن مميتا، كما أن الف
 
وس اليمير  المستهدفير  فما الوضع ونحن ف ير

ي ظل غياب اللقاح. 
 
ي ذروتها، وتداعيات األزمة تشتد كلما انفلت الوباء وزاد حدة ف

 
 مستويات اإلصابة ف

                                                           
، ص 2020سوريا  -أسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلميةناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة ر - 36

62. 
، ص 2020سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 37

82. 
، ص 2020سوريا  -وعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلميةناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شي - 38

100 ،207 ،208. 
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ي ظل استمرارية عملية رصد )
 
ي   )CoV-SARS-2هذا وف

وس هانتا الصيت  فقد بدأ بالظهور وباء فير

ي إصاباته أكير من  الذي نسبة الوفيات
 
وس كورونا  39 %35ف تداعياته إذا ماانتشر عالميا أخطر من فير

 ، فهل يمكن تصور عالم دون جوائح؟%3الذي نسبة وفياته

ورة اإلنتقال من مرحلة التنبؤ بالمستقبل ووضع تصور له  ي تدفعنا لرص 
هو السؤال بل الحقيقة الت 

ي إىل مرحلة توقعه، فاألزمة ليست وليدة اليوم و 
 
ي العالم ف

لن تتوقف والفاشيات إحدى حقائق الحياة تبف 

وضع الخطر،  وطالما هذا الخطر محدق وآثاره وخيمة عىل مختلف القطاعات فالضمان هو تقوية النظام 

وسات، ألنه عندها ستستضيف هذه  ي أمل يركن إىل تثبيط الفير
 
 نقف عىل هشاشة العالم ف

ّ
ي وأال

القانون 

ي 
ة خاليانا وتبت  .   األخير  نظامها عىل حسابنا ولن تتوان 

ي نتائجهم عىل 
 
وس كورونا يؤكدون ف ي قام بها الباحثير  حول فير

إن أهم وأحدث الدراسات الت 

اتيجية  تستند إىل اتخاذ التدابير الوقائية طالما أن 
ورة تطبيق نهج النظام الصىحي الموحد وفق اسي  رص 

ي 
 
ي محاولة الحتواء 40الكائنات صحة اإلنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة وباف

 
، إال أنها تبف  مجرد توصيات ف

ارة جوائحها الزالت خامدة.  ي شر
وسات الت  ي األمراض ألن هذا العالم اليخلو من الفير

 تفسر

 الخاتمة: 

ي ظل جائحة "كوفيد
 
"، فهذا يفتح لنا آفاق 19-طالما أن واقعة الوفاة هي حالة يختلجها الالأمن ف

ي المواضيع الق
 
ي الذي يعد البحث ف

ي جانب تكريس األمن القانون 
 
ي تتأثر بهذا التفصيل سواء ف

انونية الت 

ي يكون اإلنسان محوريا فيها أو من جانب 
ي والذي يؤثر ويتأثر بكل العوامل الت 

أحد أوجه األمن اإلنسان 

وري إعادة ضبطها وتدقيقها خاصة مع  ي أصبح أكير من رص 
إعطاء نفس جديد لألحكام القانونية الت 

ي ظل الرهانات المبنية ا
 
ي كل مرة اإلنتقال الحتمي من التنبؤ اىل التوقع خاصة ف

 
ي تفرض علينا ف

ات الت  لتغير

 عىل أسس منطقية وواقعية. 

 

                                                           
، ص 2020سوريا  -ناصر محي الدين ملوحي: فيروس كورونا طاعون العصر صناعة رأسمالية شيوعية صهيونية، دار الغسق للنشر،سلمية - 39

210. 
40 Priscilla Gomes da Silva , João Rodrigo Mesquita ,Maria de São José Nascimento, Vanessa Andreia Martins 

Ferreiral, Viral, host and environmental factors that favor anthropozoonotic spillover of coronaviruses: An 

opinionated review, focusing on SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2, Science of the Total Environment 

750 (2021) 141483 page 6 (1-9). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141483  

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141483
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 التنظيم القانوني ألمن المعلومات في فلسطين

 
 

 ناريمان أبو دقة
 

 

 مقدمة: 

 
ورية ومهمة لتنظيم العقد االجتماىعي بير      االفراد والجماعات وعالقتهم يشكل القانون حاجة رص 

ي ظل تطور المجتمعات 
 
بالسلطة من ناحية، وعالقات االفراد ببعضهم البعض من ناحية أخرى، وف

ي تواجه 
نت ظهرت أنماط جديدة للتحديات الت  ايد لألني  الحديثة من خالل العولمة واالستخدام المي  

، وتحويل  عرص اليوم، مختلفة عن تحديات العصور السابقة، السيما فيما  ي يتعلق بالتطورات التكنولوجر

، وتحويل ساحة الحروب او  ي
ون  اغلب مظاهر الحياة من الفضاء الواقغي اىل ما يعرف بالفضاء االلكي 

ي من اشهر مالمحها الحرب 
عات اىل هذا الفضاء، وظهور ما يعرف بحروب الجيل الخامس والت  الي  

ونية وامن المعلومات، االمر الذي أدى اىل ، والذي دعا االلكي  ي
ان   ظهور حقول امنية متفردة كاألمن السيير

ي تواجه الدول 
المجتمع الدوىلي اىل إرساء قواعد وقوانير  فعالة للمحاولة من الحد للمخاطر الت 

انية وصوال اىل ضمان حماية االفراد، بما يكفل تعزيز الحقوق والحريات  والمؤسسات من الهجمات السيير

ي تستخدمها العامة وعدم االنقاص او 
المساس بها بشكل متعسف خاصة من قبل اإلجراءات الت 

ي الخصوصية الشخصية، وإيجاد عقوبات رادعة 
 
الحكومات لتقييد من حريات االفراد، خاصة الحق ف

ي حقوق االنسان 
 
نت بما ال يناف ونية،، ووضع الضوابط اإلجرائية الستخدام االني  ي الجرائم االلكي  لمرتكتر

ي الت
 
ها من الحقوق اللصيقة باألفراد ورفاههم، وذلك عير مجموعة خاصة الحق ف عبير عن الرأي وغير

القوانير  واألنظمة واللوائح للبلدان وأيضا من خالل االتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالنظر اىل الحالة 

ي حقل ا
 
ي اإلشكاليات القانونية ف

 
ي تمر بها، السيما ف

لقانون الجنائية الفلسطينية والظروف االستثنائية الت 

ي لعام 
 1960وازدواجية قوانير  العقوبات بير  الضفة الغربية وقطاع غزة، فيطبق قانون العقوبات األردن 

ي عام 
 
ي حصلت عليه ف

ي الضفة الغربية )المحافظات الشمالية(، 1967الغير مشمول عىل التعديالت الت 
 
ف

" رقم  ي ي "االنتدانر
ي قطاع غزة )المحافظات الجنوبية(،  1936لعام  74ويتم تطبيق العقوبات الفلسطيت 

 
ف

يغي 
ي بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وانتخاب مجلس تشر

يغي فلسطيت  وبالرغم من انتخاب مجلس تشر

ي العام 1994عام 
 
ي انشاء قانون عقوبات موحد،  1996،  إال أن المجلس والذي أعيد انتخابه ف

 
لم يتوفق ف

وع قانون العقوبات ال ي بقراءته األوىل بعام فاكتف  بأقرار مشر
، وصوال بعدها اىل االنقسام 2003فلسطيت 

ي 
ي اصدار 2007السياسي الفلسطيت 

 
يغي السلطة االصيلة ف ، االمر الذي أدى اىل تعطيل المجلس التشر

ي وبموجب الصالحيات الدستورية الممنوحة له بإصدار مجموعة من 
، قام الرئيس الفلسطيت  القوانير 

العجز أمام الفراغات القانونية، غير انه ولخصوصية قانون العقوبات السيما لكون القرارات  بقانون لسد 

يتعلق بحقوق تمس حريات األشخاص والعقوبات عليها، تم االتفاق عىل ان ال يصدر قانون عقوبات 

، وتطرقا لموضوع فضاء امن المعلومات وتنظيمه الحديث  يغي ي اال لحير  انعقاد المجلس التشر
فلسطيت 

ي منظومة القوانير  الفلسطينية، فمنه ما نضمه قانون العقوبات، ومنها ما نظم بشكل مستقل والمتا
 
بير  ف

ي 
 
ي أصدرت من قبل الرئيس، وال يمكن اغفال دور االحتالل اإلشائيىلي ف

السيما عير القرارات بقانون الت 

ي خاصة وانه المسيطر ع
ي وامن المعلومات الفلسطيت 

ان  ىل قطاع االتصاالت الهيمنة عىل الفضاء السيير

نت وصعوبة االنعتاق عنه جراء ذلك  واالني 
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وعليه ستحاول الدراسة بناءا عىل استخدام المقاربات القانونية والمنهج التحليىلي الذي المنهجية: 

ض من خالله تحليل المواد القانونية والظروف المحاطة إلصدار القوانير  وأسباب واليات إصدارها
 يفي 

ي  إشكالية الدراسة: 
 
ي ف

ع الفلسطيت  : اىل أي مدى وفق المشر ي السؤال التاىلي
 
تم صياغة إشكالية الدراسة ف

ي إطار نصوصه المختلفة؟
 
ي حماية االفراد ف

 
انية خاصة ف  تنظيم الظاهرة السيير

ي فهم الواقع امن األهمية: 
 
تعتير هذه الدراسة مساهمة بحثية بسيطة لتكون مرجع يفيد القارئ ف

ي فلسطير  
 
ي سد الفجوة الحاصلة جراء التعامالت اليومية لألفراد  المعلومات ف

 
ومساعدة صناع القرار ف

ي 
 
ونية تؤثر عىل أمن وسالمة وخصوصية االفراد ف تب عليها من مخاطر الكي  ي وما يي 

ون  ي الفضاء االلكي 
 
ف

 فلسطير  

 تقسيم الدراسة: 

 الفرع األول: ماهية امن المعلومات والجهود الدولية لتنظيمه

ي وقعت عليها فلسطير  لتنظيم امن المعلوماتالفرع ال
: االتفاقيات الت  ي

 ثان 

يعات الفلسطينية  ي التشر
 
ي ألمن المعلومات ف

 الفرع الثالث: الوضع القانون 

 

 الفرع األول: ماهية امن المعلومات والجهود الدولية لتنظيمه

الرقمية، السمات الرئيسية تعتير الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات والتطور المتسارع للتقنيات  

نت ومواقع التواصل  للحقبة الحالية، فبعد أن أصبح أكير من نصف سكان العالم يستخدمون إلني 

 للتواصل بير  األفراد 
، وأصبحت وسائل التواصل االجتماىعي هي الطريقة األسهل والرائجة اكير االجتماىعي

نها او االجتماعية، حيث أصبح النشاط الرقمي والجمعات وتبادل المعلومات عىل كافة األصعدة المهنية م

ي السيطرة عىل الفضاء الرقمي 
 
ي مقابل رغبة الدول ف

 
ي الخصوصية واألمان ف

 
مالصق بالحريات والحق ف

ي نشاطاتهم أو عىل صعيد آخر المراقبة المخابراتية لرصد نشاط 
 
والتجسس عىل مواطنيها أو التحكم ف

اق حساباتهم، ور  بما تكون عمليات تهديد السالمة من أفراد وعصابات للوصول إىل بعض األفراد أو اخي 

 معلومات تهدد صاحبها ويمكن استغاللها. 

ي ظل كل تلك الفوض  واإلتاحة ورصاعات القوى واألنظمة الدائمة مع الحقوق والحريات اإلنسانية نشأ 
 
ف

ي قد يواجهونها مفهوم األمن الرقمي لحماية األفراد والجماعات والمنظمات من التهديدات و 
المخاطر الت 

نت  عند استخدام شبكة اإلني 

هو عملية يتم من خاللها توفير نظام لحماية وتأمير  البيانات ومن هذا يعرف امن المعلومات: 

اقها وتخزينها وصوال اىل العبث بها او فقدانها، وهنالك ثالث  معايت  يمكن والمعلومات المتداولة من اخي 

اء االمنيير  والتقنيير  االمريكان بداية تم انتقلت اىل  1الرقمي  من خاللها تنظيم العمل حسبما اتفق الخير

                                                           
1 -the-is-Debbie Walkowski, what is the CIA Triad, F5 Labs, https://www.f5.com/labs/articles/education/what

cia-triad  
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 : ي البلدان عىل ثالث معايير او عنارص اساسية لضمان امن المعلومات وهي
 
ي باف

 
اء األمنيير  ف ي الخير

 
باف

اهة والتوافر، ويشار لها بثالوث :  CIA(2 (الشية والي    وتعرف عىل النحو التاىلي

حدث من خالل عدم كشف المعلومات لغير أطرافها بما يأمن الخصوصية والشية الشية: وت -1

ي تضمن سالمة الحق 
، من خالل الخطوات الحمائية الت  للمعلومات المتداولة عىل الفضاء الرقمي

يعية  ي الخصوصية وذلك عىل كافة األصعدة الذاتية منها والمؤسساتية والتشر
 
 ف

اهة: عدم التالعب بالمعلومات -2 أو حذفها أو تعديلها بحيث يضمن المستخدم دقة نقل ما  الي  

ي أثناء النقل أو التخزين أو المعالجة تشمل اإلجراءات المضادة 
 
يريد من معلومات دون تدخل ف

ي تحمي سالمة البيانات التشفير والتجزئة والتوقيعات الرقمية شهادات رقمية تصدر المراجع 
الت 

مية للمؤسسات للتحقق من هويتهم لمستخدمي مواقع ( شهادات رقCAsالمصدقة الموثوقة )

ي يمكن بها استخدام جواز السفر أو رخصة القيادة للتحقق من هوية 
الويب، عىل غرار الطريقة الت 

ي اإلصدار وآليات المصادقة القوية وضوابط 
 
الفرد. وأنظمة كشف التطفل والتدقيق والتحكم ف

 الوصول. 

ي يسمح لها المستخدم باالطالع التوافر: هو استمرار توفر واتاحة  -3
المعلومة للشخص أو الجهة الت 

وعة من قبل الجهات  عليها عند الحاجة دون المنع او الحجب بطرق متعسفة وغير مشر

 المسيطرة 

 

نت  الخصوصية عت  شبكة اإلنتر

ي المادة )
 
ي حياته الخا3( ١٢ينص اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ف

 
ي ف

صة "ال يعرض أحد لتدخل تعسف 

ي حماية القانون من 
 
فه وسمعته، ولكل شخص الحق ف أو أشته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت عىل شر

ي حماية حياة ومعلومات أي فرد 
 
مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت"، فيظهر من هذه المادة ان الحق ف

ي المواثيق الدولية وحق أصيل من حقوق اإلنسان ال يمكن التفريط او ال
 
تنازل عنه، وتعد مكفول ف

الخصوصية هي الخط الفاصل بير  ما يحق لآلخرين أو المجتمع معرفته عن حياتنا الخاصة وما ال يحق 

ي تحدد معلومات 
نت الت  لآلخرين أو المجتمع معرفته، ويكلف أيضا هذه الحق الخصوصية عير اإلني 

ي والصورة الشخصية وعنوان الشخص أو رق
م جواز، وصوال اىل شية شخصية المستخدم كاالسم الحقيف 

 المحادثات الشخصية أو بيانات حساسة للغاية. 

 

 الجهود الدولية لتعزيز وحماية امن المعلومات 

ان من اهم مالمح العرص الحاىلي رقمنة الحياة المجتمعية بكافة اشكالها بحيث اصبح تنظيم الفضاء 

، السيما وان هذا الفضاء أصبح ملتف  التجمع األساسي للبشر كافة،  الواقغي من خالل الفضاء الرقمي

ويصعب الحديث عن تنظيمه دون وجود منظومة تعمل عىل حماية الحقوق اإلنسانية تخضع لمعايير 

ي الخصوصية وحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية 
 
ي حق اإلنسان األصيل ف

 
األمن الرقمي السيما ف

ظمه منظومة القوانير  وحقوق االنسان عىل األرض البد اعتناق اآلراء أو العقائد، بحيث اصبح كل ما تن

                                                           
2 CIA: the three foundational information security principles: confidentiality, integrity, and availability h المبادئ ،

 األساسية الثالثة ألمن المعلومات: السرية والنزاهة والتوافر
 r.org/ar/udhr/Pages/UDHRIndex.aspxhttps://www.ohch، 12موقع األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة  3
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نت خاصة وان هذا الفضاء تواجهه تحديات ادق ويصعب مواجهتها عن تلك  ويتم تنظيمه عىل االني 

ونية( وصعوبة الوصول اىل مصدر الخطر  انية )االلكي  ، كالهجمات السيير ي
ي الواقع الحقيف 

 
الموجودة ف

ه الظاهرة وتنظيمه وعهدت عىل ابرام العديد من المواثيق الدولية فيها، وقد اهتم حكومات الدول بهذ

 :  ألجل ذلك وسنعرض أهمها عىل النحو التاىلي

نت لجمعية االتصاالت المتقدمة   أوال: ميثاق حقوق اإلنتر

اير  ي براغ فير
 
نت عىل يد جمعية االتصاالت المتقدمة ف وذلك من خالل  2001تم وضع ميثاق حقوق اإلني 

ي جمعية االتصاالت المتقدمة بأوروبا، وجاء هذ ا الميثاق ليقوم عىل ورشة عمل 
 
نت ف حقوق شبكة اإلني 

نت وذلك من خالل  ي تعزير وتنظيم األمور االني 
 
ي الذي يساهم إىل حد كبير ف ميثاق االتصاالت الشعتر

نت للجميع، وحرية التعبير وحرية التنظيم، والو  صول إىل ضمانات عديدة ومنها: الوصول إىل اإلني 

مجيات مفتوحة المصدر المجانية وتطوير  ك والتأليف، إضافة اىل اتاحة الير المعارف والتعليم المشي 

نت، وحماية الوىعي وإعمال الحقوق.  ، وحوكمة اإلني   التقنيات، والخصوصية والمراقبة والتشفير

واصل بحرية باستخدام وتسغ ايضا جمعية االتصاالت المتقدمة أن القدرة عىل مشاركة المعلومات والت 

ي اإلعالن العالمي لحقوق 
 
وري من أجل إعمال حقوق اإلنسان عىل النحو المجسد ف نت أمر رص  شبكة اإلني 

اإلنسان والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدوىلي الخاص 

 ل التميير  ضد المرأة. بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء عىل جميع أشكا

 ثانيا: القمة العالمية حول مجتمع المعلومات

ي 4تم عقد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات تحت رعاية األمم المتحد
 
ي دورتير  حدثت األوىل ف

 
ة ف

ي تونس 2003جنيف عام 
 
ي إعالن مبادئ القمة العالمية حول مجتمع 52005، والثانية ف

، لتبت 

كات والذي المعلومات، بعد المف ي والشر
 حكومات الدول وممثىلي المجتمع المدن 

اوضات والجهود بير 

: "إننا نعيد تأكيدنا عىل شمولية كل حقوق  يأكد عىل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان عىل النحو التاىلي

ي ذلك حق التطوير عىل النحو الموضح 
 
ابط بينها، بما ف اإلنسان والحريات األساسية وعدم تجزئتها والي 

ي 
 
ام حقوق اإلنسان ف إعالن فيينا. كما أننا نعيد تأكيدنا كذلك عىل أن الديمقراطية والتطوير المستدام واحي 

ابطة ويقوي بعضها  والحريات األساسية باإلضافة إىل الحوكمة الرشيدة عىل كل المستويات هي عوامل مي 

ي الشئون
 
ا. كما أننا نعقد العزم كذلك عىل تقوية سيادة القانون ف

ً
 الدولية وكذلك الشئون القومية" بعض

ي 
 
كما يشير إعالن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بشكل خاص إىل أهمية حق حرية التعبير ف

ي لتدعيم هذه الحق: 
ون  ي الفضاء اإللكي 

 
 مجتمع المعلومات، والضمانات المكفولة ف

، ك ي حرية الرأي والتعبير
 
ا عىل أن للجميع الحق ف

ً
وري لمجتمع المعلومات، " نحن نؤكد مجدد أساس رص 

ي البند 
 
ي  ١٩وكما هو موضح ف

 
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وأن هذ ا الحق يشتمل عىل الحرية ف

ي البحث عن المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها عير أية 
 
ي اآلراء بدون تدخل، باإلضافة إىل الحق ف

تبت 

ية أساسية، كما أنها وسيط بغض النظر عن الحدود. ويعد االتصال  عملية اجتماعية جوهرية، وحاجة بشر

ي مجتمع المعلومات. ويجب أن تتاح 
 
تعد بمثابة األساس لكل المنظمات االجتماعية. وهو أمر مركزي ف

                                                           
 2017وحماية المعلومات الحق في استخدام شبكة امنة، القاهرة  األمن الرقمي، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي 4

5 World Summit on the Information Society (WSIS), BASIC INFORMATION, 

https://web.archive.org/web/20150919172550/http://www.itu.int/wsis/basic/about.html   



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

25 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي يوفرها 
ي كل مكان للمشاركة، ويجب أال يتم استثناء أي شخص من االمتيازات الت 

 
الفرصة للجميع ف

 مجتمع المعلومات". 

نت لألغراض الجنائية كما أقر  ورة المنع من استخدام موارد وتقنيات المعلومات عير االني  ت القمة عىل رص 

 واإلرهابية، االمر الذي يعد انتهاك خطير لحقوق االنسان 

 ثالثا: إجراءات األمم المتحدة بشأن امن المعلومات وحماية الخصوصية الرقمية

ي قامت األمم المتحدة بأجهزتها المختلفة بأبد
ون  ي لها عالقة بالفضاء اإللكي 

اء االهتمام بالموضوعات الت 

ي 
 
ي الخصوصية ف

 
ي من شأنها ان تنظم وتعزز الحق ف

وذلك من خالل العديد من اإلجراءات والقرارات الت 

العرص الرقمي وذلك عير التأكيد من جديد عىل مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه، وعىل حقوق 

ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان والحريات األس
 
اسية بصيغتها المكرسة ف

اإلنسان الدولية ذات العالقة، السيما العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدوىلي 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك من خالل التصدي بفعالية للتحديات 

ي سياق تكنولوجيا االتصاالت الحديثة سيتطلب التعاون المتواصل  المرتبطة
 
ي الخصوصية ف

 
بالحق ف

ي العالم 
 
ي تمكن األشخاص ف والعمل المتضافر من جميع األطراف المعنية، السيما وان التطور التكنولوجر

ي نفس الو 
 
قت قدرة بأشه من استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الجديدة، االمر الذي يتيح ف

اقها وجمع البيانات، مما قد يؤدي إىل  كات واألشخاص عىل مراقبة هذه العمليات واخي  الحكومات والشر

ي المادة 
 
ي الخصوصية، وهذه مخالف لما جاء ف

 
 ١٢6انتهاك حقوق اإلنسان أو الحد منها، خاصة الحق ف

ص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدوىلي الخا7 ١٧من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 

ي 
 
ي ف

ي أو غير قانون 
الكفيلتان بحق الخصوصية لإلنسان وانه ال يسمح بتعريض أي شخص لتدخل تعسف 

ي التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل، 
 
ي شؤون أشته أو بيته أو مراسالته، وحقه ف

 
خصوصياته أو ف

ي الخصوصية أمر مهم 
 
ي اعتناق اآلراء وإذ تسلم بأن ممارسة الحق ف

 
ي حرية التعبير والحق ف

 
إلعمال الحق ف

ي هذه كله ليعير عن هي إحدى 
ي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويأن 

 
دون مضايقة والحق ف

ام التام لحرية استقاء  ، وذلك من خالل االحي  ي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي
الدعائم األساسية الت 

ي ذلك األهمية األساسية للوصول إىل المعلومات والمشاركة  المعلومات وتلقيها ونقلها 
 
، بما ف للغير

 الديمقراطية

 ومن اهم هذه اإلجراءات: 

الناتج عن مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء حيث وضع  1990 8قرار هافانا

ورة  ي دوىلي مالئم لضمان إطار دوليا لمكافحة لجرائم الكمبيوتر وقد اكد القرار عىل رص 
وضع إطار قانون 

ونية من خالل الجهد الجماىعي بير  الدول وذلك من خالل تحديث القوانير  من قبل  منع الجرائم اإللكي 

ي مجال التحقيق وقبول األدلة واإلجراءات القضائية، وتحسير  
 
الدول االعضاء لمواكبة المرحلة خصوصا ف

ب مع مراعاة الخصوصية وحقوق اإلنسان، والعمل عىل زيادة تدابير األمن و الوقاية المتعلقة بالحاسو 

الوىعي لدى الجماهير من خالل إبراز أهمية مكافحة جرائم ذات صلة بالحاسوب، كما شدد القرار عىل 

                                                           
 https://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspxموقع األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق االنسان،  6
موقع األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  7

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
المعقود في  اعتمدها مؤتمر األمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامةاألمم المتحدة،  8

 1990أيلول/سبتمبر  7آب/أغسطس إلى  27هافانا من 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx 
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ا زيادة  ورة اعتماد تدابير خاصة لتدريب القضاة و الضبطية القضائية لمواكبة متطلبات المرحلة، وأخير رص 

 ات ذات العالقة ووضع قواعد لألخالق للتعامل بها التعاون بير  المنظم

، وإعالن رقم 2014لعام  69\ 166، وإعالن رقم 3٢٠١لعام  68\ 168العام رقم  9إعالنات الجمعية

ي أعربت الجمعية العامة من خالل هذه االعالنات عن القلق البالغ إزاء األثر  2016لعام  71\ 199
والت 

ي الذي يمكن أن تخلفه مراقب اضها عىل حقوق اإلنسان، وأكدت أن حقوق السلتر ة االتصاالت واعي 

، وأهابت بجميع  ي
ون  ي الفضاء اإللكي 

 
 ف
ً
ي يجب أن تحظ  بالحماية أيضا

ون  األشخاص خارج الفضاء اإللكي 

ورة أن  ي االتصاالت الرقمية، ودعت أيضا جميع الدول رص 
 
ي الخصوصية ف

 
م وتحمي الحق ف الدول أن تحي 

ي إجراء
 
اضها وجمع البيانات تعيد النظر ف يعاتها المتعلقة بمراقبة االتصاالت واعي  اتها وممارساتها وتشر

اماتها بموجب القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان  ورة أن تضمن الدول تنفيذ الي   الشخصية، وشددت عىل رص 

 
ً
 وفعاال

ً
 كامال

ً
 تنفيذا

، واللذان اكدا 2016ام لع 32\ 13، وقرار رقم 2015لعام  81\ 16رقم  10قراري مجلس حقوق االنسان

ي العرص الرقمي وذلك من خالل تعزيز وحماية حقوق 
 
ورة وحساسية موضوع الخصوصية ف عىل رص 

نت  ي الفضاء الرقمي والتمتع عير االني 
 
 االنسان ف

ي العرص الرقمي 
 
ي الخصوصية ف

 
ي أيضا جهود مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن الحق ف

وتأن 

ي هذا الموضوع وحلقة النقاش المعقودة خالل الدورة السابعة وذلك من خالل تقرير 
 
ي أعدته ف

ها الت 

ين لمجلس حقوق اإلنسان ي بتعزيز 11والعشر
ي ارعب المقرر الخاص لمجلس حقوق اإلنسان المعت 

، والت 

ي القضايا المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، وتعزيز 
 
وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية تركير  الحديث ف

، كما وان التعليق العام رقم وحم ي حرية الرأي والتعبير
 
الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق  ١٦اية الحق ف

ي التمتع 
 
م خصوصياته وشؤون أشته وبيته ومراسالته وف حي 

ُ
ي أن ت

 
اإلنسان أكد عىل حق الشخص ف

ورة االستناد إىل القانون الدوىلي لحقوق اإلنس
فه وسمعته، ورص  ان بمناقشة وتحليل بالحماية الالزمة لشر

، والضمانات اإلجرائية والرقابة  ي العرص الرقمي
 
ي الخصوصية ف

 
المسائل المتصلة بتعزيز وحماية الحق ف

ي 
 
يعات الداخلية المختلفة، وأثر المراقبة عىل الحق ف وسبل االنصاف المحلية الفعالة عير التشر

ه من حقوق اإلنسان، والحاجة إىل دراسة مبادئ ع وعية، وجدوى الخصوصية وغير دم التعسف والمشر

ورة والتناسب فيما يتعلق بممارسات المراقبة  تقييمات الرص 

  لمكافحة الجرائم المعلوماتية:  2001رابعا اتفاقية بودابست 

ي 12جاءت هذا االتفاقية 
ي من شانها ان تجد عقوبات رادعة للجرائم الت 

للمناداة ببعض الضمانات الت 

ي و 
ي الفضاء المعلومان 

 
يعية بير  الدول للوقاية من هذه الجرائم، تحدث ف منها السغي لتوحيد التدابير التشر

ي الفضاء 
 
ي للحد من الظواهر السلبية ف

ورة تفعيل خطة العمل عىل الجانب الموضوىعي واإلجران  و رص 

ي تتعرض لها الخصوصية الفردية للخطر، وأكدت االتفاقية ايضا عىل أهمية العمل 
الرقمي السيما تلك الت 

ونية، وذلك من خالل العمل عىل تحقيق التوازن بشك ي إقليمي ودوىلي للوقاية من الجرائم االلكي 
ل تعاون 

ي 
 
بير  حقوق اإلنسان األساسية و حرية الرأي وحرية الوصول للمعلومة وحرية البحث والحق ف

                                                           
  2017يناير  15، الدورة الحادية والسابعين، الجمعية العامة، 2016ديسمبر  19 قرار اتخذته الجمعية العامة في 9

 المرجع السابق 10
 2014أغسطس  5، الجمعية العامة، مجلس حقوق اإلنسان، شروح جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان 11

12 Council of Europe, Convention on Cybercrime, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/185   
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ي العالقات الدولية بير  الدول، وأيضا داخ
 
ها من الحقوق األساسية الثابتة ف ل الدول الخصوصية وغير

 نفسها ومؤسساتها المختلفة

 

ي انضمت لها فلسطي   لتنظيم امن المعلومات 
: االتفاقيات النر ي

 
 الفرع الثاب

اف  ي وحت  االعي 
شهدت الحركة الفلسطينية العديد من التطورات عير التاريــــخ وصوال اىل سلطة حكم ذان 

ي األمم المتحدة، االمر الذى دعا اىل تنظيم 
 
العالقات بير  الدول، وتم التوقيع عىل بها كدولة غير عضو ف

امات المتقابلة، وأيضا مراعاة مواءمة  ي توجب عليها االلي  
مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات الت 

يعاتها الداخلية مع هذه االتفاقيات ومالحظة ذلك من خالل التطبيع الفعىلي لهذه الحالة الجديدة 
تشر

ونية خاصة عىل ارض الواقع، وتضمن هذه االتفاقيات ا لجرائم العابرة للحدود ومن بينها الجرائم االلكي 

ي اصبح بيئة خصبة لمثل هذه الجرائم، ويمكن الحديث عن االتفاقيات اإلقليمية 
ون  وان الفضاء اإللكي 

ي وقعت 
ي وقعت عليها فلسطير  بير  دول المجاورة لها خاصة العربية، وبير  تلك االتفاقيات الدولية الت 

الت 

 دوىلي وعالمي عليها بشكل 

 

 : ي وقعت عليها فلسطي  
 أوال: االتفاقيات اإلقليمية النر

ي وذلك من خالل اعداد العديد من 
ون  سعت الدول العربية عىل إيجاد نوع من التنظيم للفضاء االلكي 

 االتفاقيات بير  دول المنطقة، وقد انضمت فلسطير  اىل بعض منها ومن اهم هذه االتفاقيات: 

 2010لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة االتفاقية العربية 

جرى التوقيع عىل االتفاقية العربية لمكافحة الجرائم تقنية المعلومات بموجب مرسوم من الرئيس 

ي محمود عباس، الصادر بتاريــــخ 
م بشأن المصادقة عىل االتفاقية العربية 19/05/2010الفلسطيت 

م بشأن المصادقة عىل 2011( لسنة 9ار مرسوم رقم )، وتم أيضا اصد13لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

تعديل االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتعديل تضمن إضافة فقرة جديدة لألحكام 

ح أي نص من نصوص هذه  : )يجوز للدولة الطرف أن تقي  ي
ي االتفاقية تنص عىل اآلن 

 
الختامية الواردة ف

ي االتفاقية االتفاقية وتحيله إىل األم
 
ير  العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبالغه إىل الدول األطراف ف

 من 
ً
ي ثالثير  يوما

 بعد مض 
ً
ي الدول األطراف ويصبح هذا التعديل نافذا

التخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلتر

مة لجامعة الدول تاريــــخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار من سبع دول أطراف لدى األمانة العا

 14العربية(

مادة وديباجتها وأحكامها الختامية، ويتكون  43من خمسة فصول مكونة من 15وتتألف هذه االتفاقية 

مواد ومنها األحكام العامة واألهداف، وتعريفات، ومجاالت تطبيق هذه االتفاقية  7الفصل األول من 

ونية من بير  المصطلحات االمر الذي وصون سيادة الدول، ولكن قد لوحظ عدم تعريف الجرائم اال
لكي 

ي االتفاقية، االمر الذي 
 
ها وتأويلها إىل لألجهزة القضائية والتنفيذية لدى الدول األطراف ف ك تفسير

سيي 

                                                           
، م بشأن المصادقة على تعديل االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات2011( لسنة 9مرسوم رقم )موقع المقتفي،  13

http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=16274 
 المرجع السابق  14
 https://cutt.us/uXkls، 2010االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة جامعة الدول العربية،  15
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ي تطبيق القانون بعد التحقق والتأكد 
 
ي كان يقترص دورها فقط ف

سيوسع من صالحيات هذه السلطات والت 

ي من ارتكاب الجرم من عدمه، االم 
 
ر الذي سيعرض المحالة اىل تهديد حقوق االفراد بعد التعسف ف

 استخدام هذه السلطات لهذه الصالحية 

ي والذي يتكون من 
ي الفصل الثان 

ي تتحدث عن مطالبة الدول األطراف إىل تجريم األفعال  16ويأن 
مادة والت 

ي المادة 
 
يعاتها الداخلية و  5المبينة ف مؤامتها مع االتفاقية، وذلك عىل من هذا الفصل ضمن قوانينها وتشر

 :  النحو التاىلي

ي حاالت  -1
 
وع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات مع تشديد العقوبة ف جريمة الدخول غير المشر

ق عىل معلومات حكومية شية ي يسببها الدخول أو إذا حصل المخي 
 األذية الت 

وع بشكل متعمد لخط سير البيانات وا  -2 اض غير المشر  العتداء عىل سالمة البيانات. جريمة االعي 

ي أوردتها هذه المادة -3
 جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات وفقا للتفاصيل الت 

وير للبيانات.  -4  جريمة الي  

وط الواردة فيها.  -5  جريمة االحتيال وفقا للشر

وطها والجرائم االخرى المرتبطة بها.  -6  جريمة اإلباحية بشر

 حياة الخاصة. جريمة االعتداء عىل حرمة ال  -7

 الجرائم المتعلقة باإلرهاب وبالجرائم المنظمة والمرتكبة عير وسائل تقنية المعلومات.   -8

 الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.  -9

ي ارتكاب هذه الجرائم وهذه المادة اختيارية للدول األطراف لها أن   -10
 
اك ف وع واالشي  الشر

م.  م بها أو ال تلي    تلي  

ي موضوع المسؤولية الجنائية فلألشخاص الطبيعية والمعنوية تشديد العقوبات عىل الجرائم العادية 
 
وف

 إذا ما ارتكبت بواسطة تقنية المعلومات. 

امات الفلسطينية بموجب االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فعىل  اما فيما يتعلق بااللي  

ام ببعض األمور  ورة مؤامة مواعد االتفاقية مع قوانينها  فلسطير  االلي   من خالل االتفاقية ومنها رص 

الداخلية،  إطالق يد السلطات المختصة بالتحفظ الشيــــع عىل المعلومات المخزنة وهذا نابع من أهمية 

ي لمعلومات 
ي كشفها وضبط األدلة، التحفظ العاجل والكشف الجزن 

 
ي هذه الجرائم وف

 
عامل الوقت ف

ير  من خالل بتمكير  السلطات المختصة من صالحيات الحصول عىل أية معلومات تتبع المستخدم

مخزنة لدى أي كان أو لدى مزودي الخدمة أو تحت سيطرتهم، وتمكير  تلك السلطات من تفتيش 

ي وتسليم المجرمير  بير  
المعلومات المخزنة، كما تنادي االتفاقية بتعزيز وتدعيم أسس التعاون القضان 

والمساعدة المتبادلة أو رفض المساعدة ومعالجة المعلومات العرضية المتلقاة، والشية الدول االطراف 

ورة أن يكفل  ي حدود االستخدام والحفظ العاجل للمعلومات المخزنة عىل أنظمة المعلومات وكذلك رص 
 
ف

ي وجود جهاز متخصص عىل مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية. 
 الطرف الفلسطيت 

 2010ة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عت  الحدود الوطنية لسنة االتفاقي

نظرا ألهمية التصدي للجريمة المنظمة عير الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد ألمن 

القومي واستقراره وما يؤدي اىل عرقلة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وحرصا من الدول العربية عىل 

ي الحقلير  تعزيز ا
 
ي مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عير الحدود الوطنية السيما ف

 
ي ف لتعاون العرنر

ي وتجريم األفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها 
ي واألمت 

القضان 
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2021 

ام القوانير  الوطنية ومراعاة النظام ا
كائهم مع احي  لعام لهذه الدول، وذلك ومالحقة ومعاقبة مرتكبيها وشر

ي عير  االعتبار عدم تعارض أحكام االتفاقية مع دساتير الدول األطراف أو أنظمتها 
 
من خالل االخذ ف

األساسية، وقد نظمت االتفاقية العديد من الجرائم ومنها جرائم امن المعلومات وذلك من خالل المادة 

وع لت 21 ي تنص عىل:  16قنية أنظمة المعلوماتلالتفاقية، والمعنونة ب االستعمال غير المشر
 والت 

ي 
 
، لتجريم ارتكاب أو المشاركة ف ي إطار قانونها الداخىلي

 
"تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير ف

وع لتقنية  ي نطاق االستعمال غير المشر
 
ي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة ف

ارتكاب األفعال التالية الت 

 أنظمة المعلومات: 

ا  -1 ي ألحد نظم االخي 
وع عىل نحو كىلي أو جزن 

اق غير المشر
وع أو تسهيل االخي  ق غير المشر

 المعلومات. 

 تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات.  -2

ي أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر  -4
 
وعة ف إدخال بيانات بطرق غير مشر

وع.  ي يحتويــها هذا النظام بطريق غير مشر
 البيانات الت 

اد، أو حيازة، أو عرض، أو ترك، أو اتاحة إحدى المعدات أو األدوات أو برامج تقنية اس -5 تير

ي الفقرات 
 
وع بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها ف المعلومات، بدون سبب مشر

 الثالث السابقة. 

 أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب بإحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات" -6

، بشأن المصادقة عىل االتفاقية 201017حزايرن19طير  عىل المرسوم الصادر بتاريــــخ وقد وقعت فلس

العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمصادقة أيضا عىل تعديل االتفاقية العربية لمكافحة جرائم 

ي القاهرة بتاريــــ
 
خ تقنية المعلومات الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدين ف

: 2011ديمسير 21 ي
ي االتفاقية تنص عىل اآلن 

 
، وذلك بإضافة فقرة جديدة لألحكام الختامية الواردة ف

ح أي نص من نصوص هذه االتفاقية وتحيله إىل األمير  العام لجامعة الدول  "يجوز للدولة الطرف أن تقي 

ي االتفاقية التخاذ قرار با
 
ي الدول العربية الذي يقوم بإبالغه إىل الدول األطراف ف

عتماده بأغلبية ثلتر

 من تاريــــخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو 
ً
ي ثالثير  يوما

 بعد مض 
ً
األطراف ويصبح هذا التعديل نافذا

 اإلقرار من سبع دول أطراف لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية."

ي وقعت عليها فلسطي   لتنظيم امن المعلوم
 ات: ثانيا: االتفاقيات الدولية النر

ي للدول 
ون  ي مختلف الفضاء االلكي 

 
ات الجرائم المعلوماتية صفة العالمية فهي تنتشر ف ان من اهم ممير 

المختلفة وتخرج عن نطاق الحدود الجغرافية للدولة، كما ان من صفاتها مجهولية المصدر وشعة ارتكاب 

ي الدول المختلفة وتحتاج ايضا إىل
 
 وقت طويل الكتشافها، مع الجرم مما يصعب  العثور عىل أدلتها ف

وتوكولية لهذه الدول مما يسمح للمجرمير  باإلفالت أو بعرقلة العثور عىل  مرعاه التعقيدات اإلدارية والير

                                                           
، 2010االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة جامعة الدول العربية،  16

https://www.courts.gov.ps/userfiles/file/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%

D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D

9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A

%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D

8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9

%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 
، م بشأن المصادقة على تعديل االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات2011( لسنة 9مرسوم رقم )المقتفي،  17

http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=16274 
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ورة التعاون واالتصال المباشر بير   ي رص 
 
ونية، األمر الذي دعا المجتمع الدوىلي ان يفكر جديا ف

األدلة االلكي 

كات وحت   كة لتنظيم هذا الحقل  ومعالجة جميع األطراف من دول وشر افراد لوضع األسس المشي 

ي بصورة تحد من ارتكاب الجرائم داخله بشكل رادع، وقد انضمت فلسطير  
إشكاليات الفضاء المعلومان 

ونية:  ي الفضاء اإللكي 
 
ي تنظم الحالة المعلوماتية ف

 للعديد من األجهزة والمواثيق الدولية الت 

بول: أوال: انضمام فلسطي   اىل اال   نتر

طة الجنائية بول بالمنظمة الدولية للشر دولة  194، وهي منظمة حكومية دولية تتكون من 18يعرف االني 

ي كل دولة منضمة له للعمل معا لجعل العالم مكانا أكير أمانا، وذلك من 
 
طة ف عضو، وتقوم بمساعدة الشر

بول من خالل تمكينهم من المشاركة والوصول إىل البيانات المتعلقة بالجرا ، ويتشكل االني  ئم والمجرمير 

ي ليون، ويتكون أيضا من المكاتب المركزية 
 
ي يديرها األمير  العام، وتتخذ مقرا رئيسيا لها ف

األمانة العامة الت 

بول المعلومات  ي لإلني 
ي كل بلد، ويوفر المكتب المركزي الوطت 

 
طة ف الوطنية وتتكون من مسؤوىلي الشر

ي العام التخاذ القرارات. اما عن ربط الدول األطراف المطلوبة وتجتمع جميع البلدا
 
ن معا مرة واحدة ف

بول فيتم ذلك عير نظام اتصاالت يسم 
. تستخدم الدول هذه الشبكة اآلمنة لالتصال I-24/7باإلني 

ي الوقت 
 
ببعضها البعض واألمانة العامة، كما يتيح لهم الوصول إىل قواعد البيانات والخدمات الخاصة ف

بول بتنسيق شبكات من الفعىلي  ي كال من المواقع المركزية والنائية عىل حد سواء، ويشمل عمل االني 
 
، ف

ي 
 
ي مجاالت الجريمة المختلفة، الذين يجتمعون مًعا من خالل مجموعات العمل وف

 
اء ف طة والخير الشر

ات والخدما ات واألفكار وتقدم األمانة العامة مجموعة من الخير ت للدول المؤتمرات لتبادل الخير

طة تحتوي عىل معلومات عن الجرائم والمجرمير  )من  18األعضاء، حيث تدير  قاعدة بيانات للشر

األسماء وبصمات األصابع إىل جوازات السفر المشوقة(، ويمكن الوصول إليها من قبل األعضاء 

ي التحقيقات مث
 
بول تقديم الدعم ف ، ويشمل أيضا عمل االني  ي المجرمير 

ي تقض 
 
ل الطب للمساعدة ف

ي جميع أنحاء العالم، والعمل عىل ثالثة مجاالت 
 
ي تحديد مكان الهاربير  ف

 
ىعي والتحليل والمساعدة ف

الشر

ونية  ي عالم الجريمة اليوم، وهي اإلرهاب والجرائم اإللكي 
 
ي تعتير األكير اهمية وإلحاحا ف

عالمية والت 

بول البلدان األعضاء  19ونيةوالجريمة المنظمة، وبالحديث عن الجرائم المعلوماتية وااللكي   يساعد اإلني 

كاء  ونية( من خالل التعاون مع شر انية )االلكي  عىل تحديد وترتيب وتنسيق االستجابة للتهديدات السيير

ي الخاص الذين يشاركون البيانات المحدثة حول التهديدات واالتجاهات والمخاطر، 
ان  األمن السيير

اتيجيات ي تطوير اسي 
 
الوقاية والتعطيل الستهداف التهديدات األكير إلحاًحا مع  ومساعدة البلدان ف

ي تم تحديدها 
التطلع إىل األمام لالستعداد للتهديدات الناشئة، ومن خالل التقارير المقدمة للتهديدات الت 

ي الهندسة 
 
قة واالحتيال ف امج الضارة والتصيد االحتياىلي والمواقع الحكومية المخي  ي تتضمن الير

والت 

ي أكير من  800تم رصد أكير من  2017ة الخ، يظهر انه منذ عام االجتماعي
 
طة ف  دولة 150بالغ للشر

 من تاريــــخ 
ً
طة الجنائية اعتبارا ي هذه المنظمة الدولية للشر

 
 ف
ً
سبتمير 27وقد أصبحت فلسطير  عضوا فاعال

ي إرساء التعاون عىل أوسع نطاق ممكن بير  جميع سلطات 2017
 
بول هنا ف ز دور االني  طة ، ويير الشر

ي الجرائم العير وطنية، اما فيما يتعلق بالجرائم 
 
ي فلسطير  ومنع جرائم القانون العام وأيضا ف

 
الجنائية ف

ات المرور الدولية ) ونية مثل تزوير الشهادات وتزوير تأشير
( وشقة البطاقات االئتمانية VISAااللكي 

(Credit Card( نت ان ونشر اعالنات ممولة دون و  (IP address( وعناوين بروتوكوالت اإلني  تذاكر الطير

ة مثل الفيس بوك وتويي  ويوتيوب  ها عىل مواقعها الشهير ي تنشر
دفع رسومها المالية المقررة للجهة الت 

                                                           
18 INTERPOL, what is INTERPOL, https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL  
19 INTERPOL, Cybercrime threat response, https://www.interpol.int/Crimes/Cybercrime/Cybercrime-threat-

response   
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2021 

ونية المنظمة وعىل قدر كبير من الخطورة 
ها، باإلضافة اىل ارتكاب آالف عمليات الشقة االلكي  وغير

ي ا
، الجنائية بمنظور القانون الجنان  ي

ونية بطبعها الجنان  لدوىلي والمحىلي وأجهزة مكافحة الجريمة االلكي 

، وهذا ما يتعارض مع القانون األساسي  ام دولة فلسطير  بتسليم المطلوبير   
ورة الي  وفيما يتعلق برص 

ي المادة 
 
ي خاصة ف

ي ألي جهة أجنبية"، كان عىل  28الفلسطيت 
ي تنص عىل "رفض تسليم أي فلسطيت 

والت 

ونية وتقديمهم لمحاكمات وطنية السلطات الفلس طينية مالحقة األشخاص المتهمتير  بجرائم الكي 

 ، ي
بول والنائب العام الفلسطيت  ي يقدمها االني 

ي وادانتهم بموجب األدلة الت 
داخلية وفق القانون الفلسطيت 

رين أو  داد تم قرصنته وتعويض المترص  اصدار مما يعرضهم لمحاكمات قانونية قد ينتج عنها أحكام باسي 

رة سواء أفراد أو مؤسسات  بول والجهات المترص  أحكام بالسجن الفعىلي تحت رقابة ومتابعة من االني 

 دولية واقليمية. 

 ثانيا: انضمام فلسطي   للمحكمة الجنائية: 

ي 
 
دولة عىل معاهدة المحكمة الجنائية الدولية  120وبعد شهر من المداوالت، صادقت  1998يوليو  17ف

ي  )المعروفة باسم
 
( وف ، عقب قرار األمم المتحدة دخل دستور المحكمة 2002يوليو  1نظام روما األساسي

ي تاريــــخ القانون الدوىلي محكمة جنائية دولية دائمة
 
، ويعتير ميثاق 20حير  التنفيذ، وبــهذا يكون ألول مرة ف

ستور آلية تحدد من الد 9روما النظام األساسي او الدستور للمحكمة الجنائية الدولية وقد نظمت المادة 

ي اختصاص المحكمة، وتضع المادة 
 
ي قد تدخل ف

ي قمة التسلسل  21أركان الجرائم الت 
 
"أركان الجريمة" ف

ا للدستور بعنوان 
ً
ت المحكمة ملحق الهرمي المعياري إىل جانب القواعد اإلجرائية وقواعد األثبات، وقد نشر

ي تشكل جريمة"أركان الجرائم"، يفصل فيه جملة أمور ومنها التعريف ب
 األفعال الت 

ي تهم المجتمع الدوىلي ككل  5ووفقا للمادة 
يقترص اختصاص المحكمة عىل الجرائم األكير خطورة الت 

 : 21وللمحكمة اختصاص بموجب هذا النظام األساسي فيما يتعلق بالجرائم التالية

 )أ( جريمة اإلبادة الجماعية 

 )ب( الجرائم ضد اإلنسانية 

 )ج( جرائم الحرب 

 د( جريمة العدوان. )

اء إىل تقدير أن استخدام القدرات  ونية بالعديد من الخير
ي الحرب اإللكي 

 
ة ف وقد أدت التطورات األخير

اعات المستقبلية، وقد أثبت ذلك العديد من الدول والمنظمات  ي الي  
 
داد ف ي الحرب سير 

 
ونية ف اإللكي 

ونية مختلفة وتحتل الحرب اإللكي   ي نزاعات الكي 
 
انيات األمنية للعديد قدراتها ف ي المير 

 
ونية مكانة مركزية ف

ي تطور مختلف التخصصات 
من البلدان، هذه التطورات ليست غائبة عن األوساط األكاديمية الت 

ات الواقع  ،  يتخلفان كالعادة مع تفسير ي
ي والقانون 

 
ام األخالف المحيطة بالموضوع، اما عن المعيار وااللي  

ورة تنظيم الفضاء السياسي والمصالح بير  الدول  ي خضم التطورات التكنولوجية، االمر الذي يظهر رص 
 
ف

ي القانون الدوىلي 
 
ونية ف ي وخاصة فيما يتعلق بمسائل الجرائم االلكي 

ون  ي وااللكي 
 المعلومان 

                                                           
criminal-law/international-and-https://www.icrc.org/ar/war-الجنائية الدولية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، المحكمة  20

jurisdiction/international-criminal-court 
 المرجع السابق 21
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي تهدد 
ي تختص بها المحكمة الجنائية السيما تلك الت 

ويمكن اسقاط ذلك عىل أنواع الجرائم األربعة الت 

اق األنظمة الحاسوبية لدولة ما وتعطيل تقديم الخدمات المدنيير  وال بنية التحتية لهم، كمحاولة اخي 

كات الطاقة والكهرباء والطرق  ورية كالمستشفيات وشر ي المجاالت الحيوية والرص 
 
للمدنيير  وقتها خاصة ف

ها  والموصالت وغير

هنالك خصوصية لتنظيم الظاهرة ونظرا للحالة الفريدة لفلسطير  ووقوعها تحت االحتالل االشائيل، كان 

ونية لها وامن المعلومات والسيما ان االحتالل يعمل عىل السيطرة عىل اغلب إجراءات وأجهزة  اإللكي 

ي تقديم دعاوي اىل 
 
 اىلي المحكمة الجنائية الدولية الدور ف

هذه المنظومة، لهذا كان النضمام فلسطير 

ي ذات الصلة والعمل عىل متابع
ي القاض 

 
ي المحكمة ف

 
ة المجرمير  وإلحاق العقوبة المستحقة السيما ف

ونيا كالدرون وموقف القانون  ة الكي   منها قطاع غزة، واستخدام الطائرات المسير
ي عان 

الحروب الثالث الت 

 الدوىلي منها 

  

يعات الفلسطينية ي الترسر
 
ي ألمن المعلومات ف

 
 الفرع الثالث: الوضع القانوب

ي الفلسطينية بظروف ا 
ستثنائية، وذلك استنادا لعدة أسباب ومنها االحتالل االشائيل منذ تمر األراض 

توقيع اتفاقية أوسلو وملحقها االقتصادي او ما يعرف باتفاقية باريس االمر الذي أدى اىل الهيمنة 

ي كافة المجاالت الحيوية، السيما مجاالت االتصاالت 
 
ي ف

اإلشائيلية عىل االقتصاد الفلسطيت 

والذي يعكس تأخر فلسطير   201722سب تقرير االتحاد الدوىلي لالتصاالت للعام والتكنولوجيا، فبح

ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  123بسبب االحتالل االشائيىلي حيث تحتل المرتبة 
 
عالمًيا ف

كما ويذكر أن االتحاد الدوىلي لالتصاالت 
، تستخدم  60خصص  23 تز للطيف الكهرومغناطيسي ميجا هير

ي الفلسطينية، إضافة إىل عدم سماح االحتالل االشائيىلي  10ميجا، و 50منها  إشائيل
ميجا فقط لألراض 

ي الضفة الغربية، إال أن 
 
ي قطاع غزة، مع اتاحتها للمشغلير  الفلسطينيير  ف

 
بإطالق ترددات الجيل الثالث ف

كات  خدماتها غير متاحة بالكامل، وجودتها ضعيفة،  ومراقبة امنيا عىل عكس الخدمات ي توفرها الشر
الت 

ي الفلسطينية 
ويد األراض  ي تشمل ترددات الجيل الرابع، هذا اىل جانب عدم السماح بي  

اإلشائيلية الت 

ي العالك وذلك لحجج 
 
ي الحاصل ف بالتقنيات الحديثة لبناء بنية تحتية رقمية تواكب التطور التكنولوجر

ي 
 
ام امنية من قبل االحتالل االشائيل، االمر الذي يفرض ف  نفس الوقت رقابة شاملة عىل الخصوصية واحي 

، كما ان الوضع السياسي  ي
حقوق االنسان الرقمية من قبل االحتالل اإلشائيىلي عىل المواطن الفلسطيت 

، االمر الذي انعكس بالسلب  ي الداخىلي
ي ظل االنقسام السياسي الفلسطيت 

 
ي المضطرب السيما ف

الفلسطيت 

ي تنظ
ي كال من الضفة الغربية وقطاع غزة، االمر الذي عىل منظومة القوانير  الت 

 
م حقل امن المعلومات ف

ي سن القوانير  وتعديلها من قبل رئيس السلطة الفلسطينية نظرا للظروف 
 
أدى اىل السيولة غير المسبوقة ف

، ومن هنا سيتم التطرق  ي مهمة سن القوانير 
 
يغي السلطة االصيلة ف ي حالت دون عقد المجلس التشر

الت 

ي فلسطير  وذلك من خالل تقسيمها اىل القوانير  العامة اىل ا
 
ي تنظم فضاء امن المعلومات ف

لقوانير  الت 

ي وامن 
ون  ي اقرت خصيصا لتنظيم الفضاء اإللكي 

الموجودة داخل قانون العقوبات، والقوانير  الخاصة الت 

 :  المعلومات وذلك عىل النحو التاىلي

                                                           
22 The ICT Development Index 2017, https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html  
23 Unctad, Palestinian socioeconomic crisis now at breaking point, https://unctad.org/news/palestinian-

socioeconomic-crisis-now-breaking-point   
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي تصني
 
 الدراسة بالنموذج األمريكي ف

وع ستستعير  ي استخدام معايير المشر
 
ونية السيما ف ف الجريمة االلكي 

ي المسم ب  وسيتم اسقاط هذه المعايير عىل  24Model State Computer Crime Codeالنموذجر

ي ورد من خاللها تنظيم الجرائم والعقوبات الالزم لها: 
ي والت 

 مواد قانون العقوبات الفلسطيت 

ي تستهدف  الجرائم الواقعة عىل األشخاص: تنقسم -1
هذا اىل الجرائم غير الجنسية الت 

ي 25األشخاص
، وتشمل هذه الطائفة جرائم القتل  وجرائم اإلهمال المرتبط بالحاسوب والت 

نت وهنالك جرائم التحرش عير وسائل االتصال  تسبب الوفاة والتحريض عىل االنتحار عير اإلني 

، والجرائم الجنسية وتشم ل مجموعة الجرائم القائمة عىل أنشطة والقدح والذم والشتم والتحقير

وعة وإفساد القارصين والغير قارصين بأنشطة جنسية والتحرش الجنسي عير  جنسية غير مشر

ي رقم 
، وبالرجوع إىل قانون العقوبات الفلسطيت  ي

ون  ي الفضاء االلكي 
 
لسنة  16الوسائل المختلفة ف

ي عرفت  190، والمادة 189دة الذي جاء فيه تعريف كال من الذم والقدح وفقا للما 261960
الت 

ي تضمنتها المادة 
، وفيما يتعلق بالجرائم الجنسية الت  من قانون العقوبات بعض  319التحقير

حاالت التعرض لألخالق العامة من خالل نشر مطبوعات وصور بهدف التشجيع عىل الممارسة 

وعة، تم وضع العقوبة التالية: يعاقب بالحبس مدة  ال تزيد عىل ثالثة أشهر الجنسية غير المشر

 أو بغرامة ال تزيد عىل خمسير  

عىل العديد من المواد  1960لسنة  16الجرائم الواقعة عىل األموال: نص قانون العقوبات رقم   -2

ي الفقرة األوىل من المادة 
 
ي تتعلق بالجرائم الواقعة عىل األموال واهما ما جاء ف

حيث 27 204الت 

 أو وثائق أودعت خزائن جاء فيها بإن كل من أخذ أو نزع 
ً
 أوراقا

ً
 أو جزئيا

ً
 تاما

ً
أو أتلف إتالفا

المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إىل وديع عام بصفته هذه، 

 عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات. 

ء من ذات القانون فإن كل من أخف  أو أتلف قصدا وثيقة أو مستند 222ووفق المادة   ي
ا أو أي سر

آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو 

ي معرض 
 
 بعمله هذا أن يحول دون استعماله ف

ً
ي أية إجراءات قضائية قاصدا

 
وري ف يعلم أنه رص 

. البينة، يعاقب بالحبس حت  سنة واحدة أو بالغرامة حت  خمسير  دينارا أو بكلتا العق  وبتير 

من ذات القانون فإن كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن  224ووفق المادة  

تؤثر عىل أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من اإلفضاء بما لديه من المعلومات ألوىلي األمر 

 .
ً
 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسير  دينارا

ث يمكن اسقاط هذا المواد السيما فيما يتعلق بكل فعل يؤذي اىل تشويش أو تخريب أو حي

ي 
ون  ي الفضاء االلكي 

 
 إتالف للمستندات ف

وير والمقامرة والجرائم المنافية لآلداب: يشمل هذا التصنيف عىل سبيل المثال ال  -3 جرائم الي  

 للمقامرة عىل28الحرص الجرائم التالية
ً
وعا نت أو استخدام الحاسب اآلىلي : تملك وإدارة مشر  اإلني 

ويــــج للكحول ومواد اإلدمان األخرى كالحشيش واألفيون وسائر المخدرات  نت للي  وشبكة اإلني 

                                                           
24 NCSL, Model State Computer Crime Code, https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-

information-technology/computer-hacking-and-unauthorized-access-laws.aspx   
 2014، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع، القسم الخاص )الجرائم الواقعة على االشخاص( العقوبات:قانون ، خليل سالم احمد ابو سليم 25
، 1960لعام  16مقام )موسوعة القوانين واالحكام الفلسطينية(، قانون العقوبات الفلسطيني رقم  26

https://maqam.najah.edu/legislation/33/ 
 المرجع السابق 27
 كلية الحقوق/ جامعة جيجل، آليات مكافحة الجرائم الماسة باألخالق واآلداب العامة على االنترنت، عبد الحليم بوشكيوه 28
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2021 

من قانون العقوبات فإن كل  397من المادة  29المعروفة عالميا ومحليا، وبالنظر للفقرة الثانية

ي طبع أو نشر أية إذاعة أو إع
 
الن عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن من طبع أو نشر أو تسبب ف

ي تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو 
 
بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة ف

، والفقرة الثالثة 
ً
عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسير  دينارا

ي هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع  من ذات المادة فإن لفظة )اليانصيب( الواردة
 
ف

مال أو هبته أو الترصف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي 

حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو األرقام، ومن هنا يمكن اسقاط 

ونية أو اإلعالن عن بيعها يعد جريمة النصوص السابقة عىل أوراق اليانصيب عير  الوسائل االلكي 

ويــــج للكحول والحشيش والمخدرات عير الوسائل  يعاقب عليها قانون العقوبات، أما جرائم الي 

ونية فإنه وفق قانون العقوبات ال نستطيع ايقاع العقاب عليها   االلكي 

جرائم قطاع واسع بحيث تضم الجرائم الماسة بالمصالح الحكومية: تشمل هذه الطائفة من ال  -4

، 30كافة جرائم تعطيل األعمال الحكومية، أو تعطيل تنفيذ القانون، أو تهديد السالمة العامة

ي واألنشطة الثأرية وأنشطة 
ون  ي الفضاء الرقمي الجرائم التالية: اإلرهاب اإللكي 

 
ويشمل عىل ذلك ف

ي 
ون  اق اإللكي  لسنة  16من قانون العقوبات رقم  131والمادة   130، وفق المادة 31التدمير واالخي 

ي زمن الحرب أو عند توقع نشوبــها بدعاية ترمي إىل إضعاف الشعور القومي  1960
 
فإنه من قام ف

أو إيقاظ النعرات العنرصية أو المذهبية عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة او أذاع أنباء يعرف أنها 

مة. وإذا كان الفاعل قد أذاع هذه األنباء وهو كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األ 

 يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر. 

من ذات القانون فإن كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه  150ووفق المادة 

اع بير  الطوائف ومختلف عنارص األ   
مة إثارة النعرات المذهبية أو العنرصية والحض عىل الي 

 .
ً
 يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عىل خمسير  دينارا

ونية   ومن هذه المواد السابق ذكرها يالحظ ان أي عمل أو تحريض يتم من خالل الوسائل االلكي 

 يكون الهدف منه النيل من أمن البالد داخليا وخارجيا يعتير جريمة يعاقب عليها القانون

 

ي تنظم مجال امن ب_ 
ي القوانير  الخاصة، حيث تم إقرار العديد من القوانير  الت 

 
تنظيم امن المعلومات ف

ي فلسطير  ومن اهمها: 
 
 المعلومات ف

 . 1996لسنة  3أوال: قانون االتصاالت السلكية والالسلكية رقم 

ي تعريف االتصاالت 
أو إرسال أو بث  : بأنها نقل32وضع قانون االتصاالت السلكية والالسلكية الفلسطيت 

أو استقبال اإلشارات أو األصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو 

                                                           
 ، مرجع سابق  1960لعام  6قانون العقوبات الفلسطيني رقم   29
الجرائم المضرة بأمن الدولة والمصلحة العامة في الفلسطيني، ورقة عمل بعنوان: ات مشروع قانون العقوبالهيئة المستقلة لحقوق االنسان،  30

  الفلسطيني العقوبات مشروع قانون
االستخبارات العسكرية الفلسطينية، أنواع الجرائم االلكترونية التي يعاقب عليها القانون،  31

https://www.pmi.pna.ps/pmia/pmia/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7/ 
 edu/pg/getleg.asp?id=http://muqtafi.birzeit.12114 1996لسنة  3المقتفي، قانون االتصاالت السلكية والالسلكية رقم  32
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الراديوية أو البرصية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى لالتصاالت، حيث برز من هذا التعريف انه 

ي تقع ضمن هذا القانون ومنها: 
 ينظم الجرائم الت 

ريمة التجسس: لقد عاقب قانون االتصاالت السلكية والالسلكية كل من قام بالتجسس عىل ج -1

ها، من خالل المادة  ي وضحت عىل أن كل من نشر أو أشاع  86محادثات الغير وعمل عىل نشر
والت 

مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت عامة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو 

ي يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تزيد عىل )قام بتسجيله
( 300ا دون سند قانون 

 عىل 
ً
 مؤتمنا

ً
، وقد بينت أيضا عىل ان كل من حرض بطريق الخداع شخصا دينار أو بكلتا العقوبتير 

دينار  300دينار وال تزيد عىل  100ش المخابرات عىل خرق هذا الش يعاقب بغرامة ال تقل عن 

. وبال  حبس لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل سنة أو بإحدى هاتير  العقوبتير 

جريمة التهديد واإلهانة عير وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية: وضح القانون بانه كل من  -2

 بأي وسيلة من وسائل االتصاالت بقصد إثارة 
ً
 مختلقا

ً
ا قام بتهديد أي شخص أو إهانته أو نقل خير

دينار وال  50حبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عن الفزع يعاقب بال

. 200تزيد عىل )  ( دينار أو بكلتا العقوبتير 

ي ترتكب مخالفة للنظام العام واآلداب العامة: وفق الفقرة الثانية من المادة  -3
من  91الجرائم الت 

مراسلة أو مكالمة أو أية صورة مخلة قانون االتصاالت السلكية والالسلكية فإن أية محادثة أو 

ونية تعد جريمة معاقب عليها بمقتض   باآلداب العامة يتم إرسالها أو إجرائها عير أية وسيلة الكي 

 هذا القانون

ونية: وقد ذكر القانون ان كل من  -4 جريمة االعتداء عىل مراسالت اآلخرين عير الوسائل اإللكي 

ض أو أعاق أو حور أو شطب محتويا ه عىل اعي  ت رسالة بواسطة شبكات االتصاالت أو شجع غير

القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عىل شهر وال تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامة ال تقل 

. 200دينار وال تزيد عىل ) 50عن   ( دينار أو بكلتا العقوبتير 

ة -5 ي الجريمة األخير
 
: وف كير 

ي نظمها هذا القانون يرى  جريمة العبث بالبيانات المتعلقة بالمشي 
الت 

ض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات االتصاالت أو شجع  ان كل من اعي 

ه عىل القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عىل شهر وال تزيد عىل ستة أشهر أو  غير

. ( دينار أو بكلتا الع200دينار وال تزيد عىل ) 50بغرامة ال تقل عن   قوبتير 

 

ونية 2017لسنة  16ثانيا: قرار بقانون رقم   : م بشأن الجرائم االلكتر

ي وامن المعلومات وذلك من خالل تجريم طيف من األفعال 
ون  ينظم القرار بقانون االستخدام االلكي 

الناتجة عن ذلك االستخدام، ويضع العقوبات عليها، كما يحمل العديد من الصيغ والمصطلحات 

ي تحمل أكير من داللة، االمر الذي ثار الخشية من أن يتم التوسع الفضفاضة ذا
ت التفسير المتعدد، والت 

 عىل حقوق المواطنير  وحرياتهم 
ً
ي استخدامها، بما يؤثر سلبيا

 
ي صالحيات النيابة العامة أو التعسف ف

 
ف

ي المعدل لعام 
نسان ، واتفاقيات حقوق اال 332003المكفولة بموجب القانون األساسي الفلسطيت 

ي الخصوصية وعدم جواز 
 
ام الحق ف ي دعت اىل احي 

 فيها، والت 
ً
ي أصبحت فلسطير  طرفا

التعاقدية الت 

                                                           
 2017مركز الميزان لحقوق االنسان، ورقة موقف حول )التشريعي االلكتروني ومدى مراعاة الحقوق والحريات العامة(  33
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ي خصوصيات األفراد أو أشهم أو ديارهم أو المرسالت الخاصة، وسيتم الحديث عىل 
 
ي ف

التدخل التعسف 

 :  القرار من خالل التاىلي

يــــع  -1  من حيث آلية التشر

ي 
يعية وجعلها 2003 المعدل لعام أحال القانون األساسي الفلسطيت  م، مهمة سن القوانير  إىل السلطة التشر

ي ال تحتمل التأخير 
ورة الت  ي حاالت الرص 

 
صاحبة االختصاص األصيل، كما أحال لرئيس السلطة الوطنية ف

يغي إصدار قرارات لها قوة القانون، عىل أن يتم عرضها عىل المجلس  ي غير أدوار انعقاد المجلس التشر
 
ف

ي أول جلسة يعقدهاالتشر 
 
ي مقدمتها عىل أنها بتنسيب 34يغي ف

 
،  حيث ان معظم القرارات بقانون نصت ف

وع القرار بقانون أن النائب العام شارك  ز من خالل المذكرة اإليضاحية لمشر من مجلس الوزراء، كما ويير

وع القانون إىل مجلس الوزراء، عىل الرغ يــــع حيث قدم مشر ي عملية التشر
 
م من أنه ُيعد بشكل رئيس ف

ي الدعوى الجزائية، والمختص بتحريكها نيابة عن المجتمع أو الدولة، لدى وقوع أية 
 
خصما أساسيا ف

 جريمة، وبالتاىلي فإن تضاربا للمصالح ينشأ عن ذلك الدور يؤثر عىل مصالح االفراد بصورة متعسفة 

و مع أصحاب العالقة، االمر الذي وكما ولم يخضع القانون المذكور قبل إصداره لنقاش مجتمغي واسع، أ 

، بل عىل العكس من  ي إىل إصدار قانون عرصي يراىعي كافة المصالح سيما حقوق وحريات المواطنير 
ُيفض 

يــــع القانون المذكور الطابع الشي، وفوجئت كافة األطراف به وبما ورد فيه ال سيما ما  ذلك أخذ تشر

 تأثير عىل الحقوق والحريات العامة. تضمنه من مصطلحات واسعة الداللة سوف تكون ذات 

 المصطلحات الفضفاضة:   -2

اط علم المخاطب  ي تتعارض مع مبدأ اشي 
، والت  حملت مواد القانون مصطلحات متعددة الداللة والتفسير

ه بصورة واضحة غير غامضة ي الجريدة الرسمية 35بالقانون وشفافية نشر
 
ي النشر ف

ي هذا المقام ال يكف 
 
، وف

الدقيق والواضح للمخاطب "المواطن" بطبيعة األفعال الُمجرمة، والذي يتطلب  فحسب، إنما الفهم

ي هذا اإلطار حمل 
 
، كونه يتضمن إيقاع الجزاء عىل من يتم تجريم أفعاله، وف ي

يــــع الجنان  ي التشر
 
توافره ف

ي يمكن تكييفها وتطبيقها عىل نطاق واسع، ومثالها: اآلداب العا
مة، القانون العديد من المصطلحات الت 

ار بالوحدة الوطنية، النعرات العنرصية  ، سالمة الدولة والنظام العام، اإلرص   السالم االجتماىعي

ي الخصوصية:   -3
 
 انتهاك الحق ف

يعظي القانون تؤثر عىل خصوصية المواطن وتمس بسالمة الحقوق والحريات ومنها: مراقبة االتصاالت 

ونية وتسجيلها بدون وجه حق، وتف تيش األشخاص واألماكن ووسائل تكنولوجيا والمحادثات االلكي 

ي المادة 
 
كما تنطوي تلك المادة    33المعلومات، واخطرها ما يتعلق بعدم تحديد مدة الرقابة المذكورة ف

امات فلسطير  بموجب العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما المادة   
عىل مساس بااللي 

ن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث نصتا عىل عدم جواز تعريض أحد من اإلعال 12، وكذلك مع المادة 17

ي شؤون أشته أو مسكنه أو مرسالته، وأوجبتا حماية القانون من 
 
ي حياته الخاصة أو ف

 
ي ف

لتدخل تعسف 

 مثل هكذا تدخالت

 

                                                           
  2019شريف بعلوشة وعمر التركماني، الوجيز في القانون الدستوري الفلسطيني، الطبعة األولى  34
 ، صحيفة االتحاد ر االستغاللشفافية القانون ومخاط، علي القحيص 35
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ي الحصول عىل المعلومات:  -4
 
 انتهاك الحق ف

ونية وذلك  بموجب طلب يقدمه النائب العام إىل يتيح القانون للسلطة القضائية حجب مواقع إلكي 

 إىل ما ترصده جهات التحري والضبط من تهديدات لألمن القومي والسلم األهىلي والنظام 
ً
ي استنادا

القاض 

ي 
ز مشكلة المصطلحات الفضفاضة الغير واضحة لنصوص القانون والت  العام واآلداب العامة، ومن هنا تير

، األمر  ها عىل أكير من معت  ي الحصول عىل يمكن تفسير
 
الذي ينطوي عىل مساس بحق المواطنير  ف

ي المادة 36المعلومات والخصوصية، وهي الحقوق الذي كفلها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 
منه  19، ف

، كما أن ذلك ينطوي  ي التماس األنباء واألفكار وتلقيها، وحرية الراي والتعبير
 
ي تكفل حق المواطنير  ف

الت 

امات  فلسطير  بموجب العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  عىل مساس بالي  

ونية2018( لسنة 10ثالثا قرار بقانون رقم )  م بشأن الجرائم اإللكتر

ونية بعد االنتقادات المتوجه  2017لسنة  16تم الغاء العمل بالقرار بقانون رقم  م بشأن الجرائم االلكي 

ي 
ومؤسسات حقوق االنسان، السيما بعد حجب ما يقارب  اليه السيما من مؤسسات المجتمع المدن 

ي العام 
 
ونيا ف ، كما 2017ثالثير  موقعا إلكي  ي وقضايا النشر

/ات عىل عملهم الصحف  ، ومحاكمة صحفيير 

ي حرية الرأي والتعبير )ديفيد كاي(
 
ي بتعزيز وحماية الحق ف

ي األمم المتحدة المعت 
 
 37وان المقرر الخاص ف

بناًء عىل بالغير  أرسلتهما مؤسسة "الحق، قام فيه  16مة الفلسطينية بتاريــــخ قام بتوجيه مذكرة للحكو 

ي وانتهاكات حرية الرأي واإلعالم والحقوق 
ونية الفلسطيت  بذكر مالحظاتها عىل قرار بقانون الجرائم اإللكي 

، االمر الذي ادىع اىل توقيف العمل بقرار  ي فلسطير 
 
ي تجري ف

عىل إقرار القديم والعمل  2017الرقمية الت 

ا عىل القرار سابقه، وعليه اغلب االنتقادات 2018لسنة  10القرار بقانون  رقم  ، اال انه لم ال يختلف كثير

ي استعمال الحق من قبل السلطة التنفيذية، وعدم مراعاته لمبادئ 
 
ي التعسف ف

 
الموجهة له، السيما ف

ي الحق الدوىلي الخاص بالحقوق 
 
 المدنية والسياسية حقوق االنسان السيما الواردة ف

ي قطاع غزة 
 
يعات ف  رابعا الترسر

ي المنفرد لفلسطير  وخاصة قطاع غزة نظرا لالنقسام 
ي االستثنان 

كما وسلف ذكره عن الواقع القانون 

ي قطاع غزة حيث 
 
ي مسالة الفضاء الرقمي وامن المعلومات ف

 
ي ف

ي  والقصور القانون 
السياسي الفلسطيت 

ي عىل ته
مة إساءة استخدام التكنولوجيا وذلك ضمن قانون العقوبات فقط، دون اقترص التنظيم القانون 

ي 
 
ي الضفة الغربية، وذلك من خالل ما أصدرته كتلة التغيير واإلصالح ف

 
وجود قانون خاص كما هو الحال ف

ي قانون رقم 
يغي الفلسطيت  ، 1936لسنة  74، المعدل لقانون العقوبات رقم 2009لسنة  3المجلس التشر

ي تتناول تهمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وبالرجوع إىل  38مكرر 262ليه المادة حيث أضاف ع
والت 

 استعمال أجهزة الخطوط  262المادة المذكورة 
ً
ي نصت عىل أن: "كل من أساء عمدا

مكرر فقرة ج والت 

نت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى بأن روج أو نقل أو طبع أو نسخ اية مواد إ باحية، أو الهاتفية أو االني 

 عىل الفسق والفجور 
ً
، أو وجه إليهم ألفاظ بذيئة مخلة بالحياء أو تضمن حديثه معهم تحريضا أزعج الغير

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة..."، ويرى من هذه المادة ان مصطلح ازعاج الغير له أكير من داللة 

، األمر الذي يمنح النيابة العامة إمكا  من تفسير
 بالتاىلي ويحتمل اكير

ي أكير
 
ه عىل أكير من وجه وف نية تفسير

يوسع من صالحياتها االمر الذي سيعمل عىل اظهار نوع من التعسف من قبل النيابة السيما وانها الطرف 

                                                           
 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، مرجع سابق  36
، ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الحق بشأن قرار بقانون الجرائم اإللكترونية وحجب مواقع إلكترونيةمؤسسة الحق،  37

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16110.html 
 مركز الميزان، مرجع سابق  38
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ويــــج للمواد االباحية أو الفسق  ي تتناول الي 
ي الغالب، كما وقد طابقت المادة بير  األمور الت 

 
ي ف السلتر

ي ينتقد المواطنون من خاللها الفاعلون والفجور وازعاج الغير مع 
التدوينات المكتوبة والمرئية الت 

، بل أنه حق دستوري  ي سياق إزعاج الغير
 
السياسيون وصناع القرار واألداء الحكومي وهذا االنتقاد يدخل ف

ي خانة حرية الراي والتعبير المكفول بموجب القانون األساسي المعدل لعام 
 
، وضمن ٢٠٠٣يدخل ف

ام  ات دولة فلسطير  بموجب انضمامها للعهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالي  

 الخاتمة: 

ي الحالة الفلسطينية يرجع لعدة 
 
ي حرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية ف

 
اجع ف ترى الدراسة ان الي 

ي ومنظومة حقوق اإلنسا
ي النظام السياسي الفلسطيت 

 
ن، نتيجة سياقات من أهمها التدهور الحاصل ف

ي تنفيذ 
 
غياب السلطات العامة الموحدة بير  شيق الوطن، وأيضا تفرد السلطة التنفيذية وأجهزتها ف

يغي سنوات، وفشل جهود إصالح السلطة القضائية  القرارات الرئيس، و أيضا استمرار غياب المجلس التشر

اإلصالح، وغياب المشاركة ومنظومة العدالة بفعل تدخالت وتعسفات السلطة التنفيذية، وغياب إرادة 

ي صناعة القرار، واستمرار سيل القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس منذ سنوات وإشكالياتها 
 
المجتمعية ف

يعية وضمان  امنة الرئاسية والتشر الدستورية، االمر الذي يتطلب العمل عىل إجراء االنتخابات العامة المي  

نونية موحدة تنظم عمل فضاء امن المعلومات والبيئة نزاهتها وشفافيتها لضمان وجود منظومة قا

ورة تعزيز الثقافة الرقمية وامن المعلومات للطلبة كافة وللمواطنير  من  الرقمية، وأيضا ترى الدراسة رص 

، والورش  خالل المناهج التعليمية ووسائل اإلعالمية المختلفة، واستخدام وسائل التواصل االجتماىعي

ها من ال ي االنعتاق الرقمي عن االحتالل اإلشائيىلي والندوات وغير
 
وسائل، والمحاولة إليجاد طرق تساعد ف

من خالل دعم رجال االعمال الفلسطينيير  والقطاع الخاص، والدول الصديقة، واالعتماد أيضا عىل 

ك ، واالفراد والمؤسسات الذين يي  ي الحقل الرقمي
 
بون المعاهدات واالتفاقية الدولية للمعاقبة االحتالل ف

ي محاولة حماية انفسنا وبيانات 
 
ي ف

ونية، لهذه كله أيضا ال يمكن اغفال الدور الفردي والذان  الجرائم اإللكي 

ي 
ون  ي الفضاء اإللكي 

 
 عير سبل الوقاية والحماية المتوافرة ف
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 االنتقال من امن الدولة الى االمن اإلنساني )المفهوم والنشاة(

 
 

 د. بن دعاس لمياء
ستاذ مح

 
 الجزائر -كلية الحقوق 1جامعة باتنة  اضربا

 
 

 ملخص: 

ي جميع المجاالت وتسهر الدولة عىل ضمان أمن واستقرار أفرادها أو 
 
يعتير األمن مطلبا أساسيا للفرد ف

مواطنيها، فال يمكن أن نتخيل بأي شكل من اإلشكال أن يستقل أمن الدولة عن أمن اإلنسان أو الفرد، 
ورة إىل عدم استقرار الدولةفغياب أمن الفرد يؤدي ب  .الرص 

وهذا ما جعل الدول تتخىل عن المفهوم التقليدي لألمن وتتبت  المفهوم الحديث وبروز مفهوم األمن 
، وما يحمله من ضمانات للفرد حت  يستطيع التمتع بكامل حقوقه دون أي انتهاكات ي

 .اإلنسان 

، الدولةالكلمات المفتاحية: المفهوم التقليدي لألمن، األمن اإل  ي
 نسان 

 Abstract  

Security is a basic requirement for the individual in all areas, and the state ensures the 

security and stability of its individuals or citizens. We cannot imagine in any way that the 

security of the state is independent of the security of a person or the individual, as the 

absence of individual security necessarily leads to instability of the state 

This is what made states abandon the traditional concept of security and adopt the 

modern concept and the emergence of the concept of human security, and the guarantees 

that it carries for the individual so that he can fully enjoy his rights without any violations. 

Key words: the traditional concept of security, human security. 

 
 

 مقدمة. 
ت المستجدات الدولية الجديدة بما فيها التكنولوجيا الكثير من المفاهيم والمصطلحات، بما  غير

فيها مصطلح أو مفهوم األمن، فلم يعد األمن مقترص عىل األمن العسكري والسياسي فقط بل تعداه إىل 

ي واألمن االجتماىعي واألمن اإللك
، واألمن البيت  ي

، حيث برزت العديد من األمن الصىحي واألمن الغذان  ي
ون  ي 

ي تغيير التوجه الذي كان سائدا ما قبل الحرب الباردة وبعد الحربير  العالميتير  
 
ي ساهمت ف

ات الت  المؤشر

 األوىل والثانية. 

ي واالبتعاد عن المفهوم 
ي بروز مفهوم األمن اإلنسان 

 
حيث ساهمت هذه المؤثرات بشكل كبير ف

ي تلك الحقبة وما التقليدي الذي كان سائدا آنذاك، وال
 
ي عاشتها الدول ف

ذي بدوره فرضته الظروف الت 

ي حماية وضمان أمنها من الناحية العسكرية، و التخىلي 
 
خلفته الحروب من دمار، جعل الدول تفكر فقط ف
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ي ضمان أمن األفراد، هذا ما جعل الفرد يفقد الشعور باألمان اتجاه 
 
إن صح التعبير عن قيامها بدورها ف

ي ج
 
 ميع المجاالت. الدولة ف

ي األمن القومي وعدم التوجه نحو أمن شامل 
ي السابق فرضت مجموعة من المؤثرات عىل الدول تبت 

 
ربما ف

ي الذي يعتير اإلنسان أو الفرد محوره، 
ي هذا المفهوم الحديث لألمن اإلنسان 

( فبعد تبت  ي
)األمن اإلنسان 

 نتساءل
ي جعل االشكالية ...   

؟ماهي العوامل الرئيسية الت  ي
ي مفهوم االمن االنسان 

ما هو مفهوم  ت الدولة تتبت 

؟ ي
ي مفهوم جديد لألمن؟ األمن اإلنسان 

 
 مت  بدا التفكير ف

 : ي
 
 المبحث األول: مفهوم األمن اإلنساب

ي حد ذاته، وإنما 
 
ي ليس فقط من أجل إبراز أمن اإلنسان ف

إن الحديث عن مفهوم األمن اإلنسان 

ات الدولية الراهنة، كذلك من أجل إبراز أمن الدولة أو أ ي فرضتها التغير
من العالم ككل، فالتحوالت الت 

ي ونحن من خالل 
ي مفهوم األمن اإلنسان 

 
ات كان لها األثر الكبير وانعكاسات ف والعولمة وما أفرزته من متغير

ات و تحليالت  واضحة.   هذا المبحث سنحاول إبراز هذا المصطلح الفضفاض، الذي يتطلب تفسير

ي المطلب األول
 
 : تعريف األمن اإلنساب

اعات ،  فلم  ة، أعطت مفهوم جديدا للحروب و الي   ي اآلونة األخير
 
ي عاشها العالم ف

إن األوضاع الت 

اعات أخذت توجها و صورا جديدة ،مما  ي عرفت عليه من قبل ، حيث أن الحروب و الي  
ي الت 

تعد بالمعت 

ي حد ذاته ، و نحن من 
 
خالل هذا المطلب سنحاول معالجة موضوع انعكس تلقائيا عىل مفهوم األمن ف

 . ي
 األمن اإلنسان 

 الفرع األول: تعريف األمن

 أوال: التعريف اللغوي لألمن: 

ي اللغة العربية: األمن هو مرادف لـ: االطمئنان من الخوف، قال تعاىل:"
 
  ف

ً
اَبة
َ
 َمث

َ
َبْيت

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
 َجَعل

ْ
َوِإذ

  " 
ً
ْمنا
َ
اِس َوأ

َّ
 1ِللن

ي أما وبقراءة اآلية الكريم ي البالد وحريتها من العدوان الخارجر
ة يتضح أن األمن معناه صيانة أراض 

 األمن الداخىلي فهو حفظ النظام داخل البالد. 

وكذلك األمن منبثق من االطمئنان الناتج عن الوثوق باهلل سبحانه وتعاىل، ومن هنا جاء مصطلح 

 نفسية. "اإليمان" وهو التصديق والوثوق، وما ينبعث عنهما من راحة 

 :  ثانيا: التعريف االصطالحي

                                                           
 .125البقرة، اآلية: سورة  - 1
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ي توازن القوى، تعددت التعريفات 
 
ات الدولية ف ي ظل النظام العالمي الجديد وخاصة بعد التغير

 
ف

لمصطلح األمن، فلم يتوصل المجتمع الدوىلي إىل تعريف موحد لألمن أو حت  لم يصل إىل توافق حول 

  2مضمونه

ي بدأ تناولها 
، من أجل مراجعة المفاهيم  فهو يعتير أحد المفاهيم الت  ي

مع نهايات القرن الماض 

ي مفاهيم 
 
ات والتطورات الدولية المعارصة، بالرغم من أن هذا المفهوم يجد جذوره ف ي ظل التغير

 
األمنية ف

ي القانون الدوىلي والعالقات الدولية مثل حقوق اإلنسان. 
 
 مختلفة ف

ي عىل التهديدات واسعة االنت ي تستهدف بقاء ويعرف األمن "األمن البشر
شار وشاملة لعدة مجاالت، والت 

 الناس وخاصة أضعف الفئات وسبل عيشهم وكرامتهم"

ي الدراسات 
 
ي هذا المجال لـ "باري بوزان" أحد أبرز المختصير  ف

 
كما يمكن التطرق ألحدث التعريفات ف

ي سياق النظام الدوىلي فهو "قدرة المجت
 
معات والدول األمنية "العمل عىل التحرر من التهديد"، وف

ها معادية، واألمن يمكن  ي تعتير
ي ضد قوى التغيير الت 

المحافظة عىل كيانها المستقل وتماسكها الوظيف 

  3فقط أن يكون نسبيا وال يمكن أن يكون مطلقا

ي جانب الغاية يقيس غياب التهديد عىل المبادئ 
 
كما يعرف "ارنولد ويلفرز" األمن بقوله: "األمن ف

ي الجانب الموضوىعي عىل غياب الخوف، بحيث هذه القيم األساسية ال تكون  األساسية المكتسبة،
 
وف

 عرضة للهجوم"

ي تعريف لألمن عىل الغاية والمقصود هنا من هو المستهدف من 
 
والمالحظ عىل هذا التعريف أنه ركز ف

كير  عىل أمن الدولة، ألن الدولة معرضة بشكل كامل إىل االعتداء عن طريق 
القوة العسكرية األمن، فجاء الي 

ي ظل 
 
ي كون العالقات الدولية كانت تدور ف

 
من طرف دولة أخرى، وبمعت  آخر فاألمر كان محصور ف

الحرب، فكل دولة تعتمد عىل نفسها للدفاع عن أمنها وسالمتها، وهو ما يصطلح عليه بنظام "الحماية 

" اآلىلي
" الذي ير  4 كز فيه مفهومه عىل أمن الدولة أكير وهذا االتجاه هو الذي جاء بما يعرف "األمن القومي

ه عىل أمن األفراد.   من تركير 

لكن هذا المفهوم التقليدي "لألمن" شعان ما تغير بسبب عدة اعتبارات، األمر الذي أدى إىل 

ي األمن العسكري واألمن النووي، واتسع مفهوم األمن ليشمل 
 
ي مفهوم األمن الذي ينحرص ف

 
إعادة النظر ف

ي األمن االقتصادي 
، أي األمن اإلنسان  ي والصىحي

 5واالجتماىعي والسياسي والبيت 

 :  وقد مير  "بوزان" بير  خمسة أبعاد أساسية لألمن وهي

 ويخص الهجوم المسلح، والقدرات الدفاعية وإدراك الدول لنوايا الدول األخرى.  *األمن العسكري: 

 : ي تمدها وتخص االستقرار التنظيمي للدول ونظم الحكومات واإل  * األمن السياسي
يديولوجيات الت 

عية.   بالشر

                                                           
ستير في انعام  عبد الكريم أبو مور، مفهوم األمن اإلنساني في حقل نظريات العالقات الدولية، "مقاربة معرفية"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماج - 2

 .25، ص 2013العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةـ جامعة األزهر، غزة، 
 .26المرجع نفسه، ص  - 3
 .162، 161، ص،ص، 2، جامعة سطيف5مراد لطالي، األمن اإلنساني ضمانة أساسية ألمن الدولة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد  - 4
 162المرجع نفسه، ص  - 5
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 وتخص الموارد المائية األمن االقتصادي: * 

 * : والمقصود هنا قدرة المجتمعات عىل إعادة إنتاج وتطوير خصوصيتها: اللغة والثقافة  األمن االجتماعي

 والهوية والدين. 

 : ي
 المحافظة عىل المحيط الحيوي.  * األمن البين 

 : ي
 
وب :  * األمن اإللكتر ي

أمير  وحماية الشبكة المعلوماتية وشبكة االتصاالت ونظم المعلومات ت ويعت 

ونية".    6وعمليات جمع المعلومات باستخدام أي من الوسائل اإللكي 

ي Mark duffieldوهو ما أكد عليه"
ايد السكان  ي والي  

" التهديدات لألمن القومي مثل التدهور البيت 

ي مفهوم األمن وزيادة العنف االجتماىعي أدى بالحكومات إىل ال
 
ربط بير  التنمية واألمن، وإعادة التفكير ف

ات الحاصلة ، ولكن شعان ما ظهرت تيارات معادية لهذا المفهوم الجديد  من أجل االستجابة للتغير

لألمن خاصة من قبل األنظمة المنغلقة وغير الديمقراطية، عىل أساس أنها تعتير وسيلة لزعزعة استقرارها 

ي شؤونها 
 
، ومن هنا ظهرت  والتدخل ف الداخلية، وأن هذا المفهوم الجديد لألمن هو نقيض لألمن القومي

ي وأمن الدولة، ومدى ارتباطه بأمن الدولة
 7العالقة بير  األمن اإلنسان 

ي تسود البشر بالطمأنينة والسكينة"
 وبصفة عامة يمكن القول أن األمن هو "تلك المشاعر واألحاسيس الت 

. وبذلك يعتير األمن شعو   ر قبل أن يكون تدابير ألجهزة أمنية، أو ضمانات تصنعها النظم والقوانير 

ي يهدف إليها الجميع، واألمن هو ضد ونقيض الخوف
، كما تؤكد 8فاإلحساس بالطمأنينة هو الغاية الت 

َعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآمَ 
ْ
ط
َ
ِذي أ

َّ
َبْيِت )*( ال

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا َربَّ ه

ُ
َيْعُبد

ْ
ل
َ
ْوٍف "هذه اآلية الكريمة "ف

َ
ُهْم ِمْن خ

َ
   9ن

وحت  يتم التأكيد بأن األمن هو أحاسيس ومشاعر يبحث عنها جميع األفراد، قبل أن تكون تدابير 

" وإجراءات أمنية قوله تعاىل:"
َ
ون

ُ
د
َ
ْم ُمْهت

ُ
ُهُم األمن َوه

َ
 ل
َ
ِئك

َ
ول
ُ
ٍم أ

ْ
ل
ُ
ُهْم ِبظ

َ
ِبُسوا ِإيَمان

ْ
ْم َيل

َ
وا َول

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
 10ال

ٍ "إِ  وقوله أيضا:"
ِمير 
َ
اٍم أ

َ
ي َمق ِ

 
ِقير َ ف

َّ
ُمت
ْ
 ال
َّ
   11ن

 من خالل ما سبق يتضح أن هناك عده جوانب متصلة بتعريف األمن يمكن التكلم عىل أهمها: 

ي المجتمع يرتبط بالقدرة عىل المحافظة عىل النظام العام  -
 
إن اإلحساس بالطمأنينة واألمان ف

ه ا، وبالتاىلي من المهم أن تمارس الجماعة ثالثة واآلداب و حمايه األرواح واألعراض واألموال وغير

ي  ، ودور عالجر ، دور جمغي ي
: دور وقان   . 12أدوار رئيسية وهي

ي 
 
 ثانيا: تعريف األمن اإلنساب

                                                           
لة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال نموذجا، بدرة إبراهيم لعور، األمن اإللكتروني وفقا للتشريع الجزائري: الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتص - 6

 .247، ص 2017جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .163، 162مراد لطالي، المرجع السابق، ص   - 7
 .30، ص 1991عماد حسين عبد هللا، إدارة األمن في المدن الكبرى، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، السعودية،  - 8
 .3،4سورة قريش، اآلية  - 9

 .82سورة األنعام، اآلية:  - 10
 .51سورة الدخان، اآلية:  - 11
 .30عماد حسين عبد هللا، المرجع السابق، ص  - 12
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ي أو حت  التوصل إىل توافق حول مضمونه، باعتباره      
لم يتم االتفاق عىل تعريف محدد لألمن اإلنسان 

ي 
 
ي تم تداولها حديثا ف

ي ظل من المفاهيم الت 
 
، بهدف مراجعة المفاهيم األمنية ف ي

نهايات القرن الماض 

 التطورات الدولية المعارصة. 

 فقد بدأت بالتبلور كمفهوم له كيانه المستقل وكمصطلح جديد بعد الحرب الباردة. 

ي 
ي مع وزير المالية الباكستان 

تعتير البداية الحقيقية لتصعيد النقاش حول مفهوم األمن واألمن  اإلنسان 

) 13السابق ي
( الذي اكد أن أساس ومحور UNDPوالخبير االقتصادي لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

األمن يجب أن ينتقل لحماية أمن األفراد من مخاطر متنوعة، مثل الفقر والمرض والجوع و المخدرات 

ات الدولية واإلرهاب، ووجود نظام عالمي غير عادل، ويتحقق ذلك عن طريق التنمية وإصالح المؤسس

 .  وعىل رأسها األمم المتحدة، والمنظمات االقتصادية العالمية كصندوق النقد الدوىلي

( ي
( السير عىل نفس الطريق مع صدور تقرير التنمية UNDPتابع برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ية سنة  ورة استحدا 1994البشر ث مؤكدا أن هناك تهديدات جديدة يجب أخذها بعير  االعتبار، ورص 

ي 
 
، سواء من ناحية االنتقال من األمن الذي ينحرص ف آليات لمواجهتها، فمفهوم األمن البد أن يتغير

السالمة اإلقليمية للدولة واالستقالل السياسي إىل األمن الذي يكون مضمونه األساسي هو أمن األفراد، 

يق التسلح إىل ضمان األمن أو من ناحية آليات تحقيقه، فالبد من االنتقال من فكرة ضمان األمن عن طر 

 14عن طريق تحقيق التنمية المستدامة

ي أن مفهوم األمن البد أن يرتكز عىل ضمان 
وقد أدرك العاملون عىل برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ي ظل بيئة آمنة تحقق استدامة نتائجها وتحسن حياة 
 
ية ف قدرة األفراد عىل التمتع بثمار التنمية البشر

ر برأس المال الطبيغي أو الموارد الطبيعية الالزمة لحياة األجيال القادمة"البشر دون الحا  15ق الرص 

ي 
،  16كما عرفت لجنة األمن اإلنسان  هذا المفهوم بـ "حماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر

بطرائق تعزز حريات اإلنسان وتحقيق اإلنسان لذاته، ورأت أن الجوهر الحيوي لحياة البشر هو مجموعة 

ي يتمتع بها األفراد، وضمان حمايتهم من أوضاع قاسية قد يجدون أنفسهم ا
لحقوق والحريات األولية الت 

فيها و من التهديدات واسعة النطاق" كما أصدرت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، تقريرها 

ي "أمن الناس أي  2001سنة 
سالمتهم البدنية، بخصوص مسؤولية الحماية، وعرفت األمن اإلنسان 

، و حماية حقوق اإلنسان المملوكة  ام كرامتهم وقدرتهم كبشر ورفاهيتهم االقتصادية واالجتماعية واحي 

  .17لهم و حرياتهم األساسية"

                                                           
 ،2، العدد28خولة محي الدين يوسف، األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد  - 13

 .526، ص 2012
 .527، 526المرجع نفسه، ص  - 14
 تقرير لجنة األمن اإلنساني بعنوان:"األمن اإلنساني اآلن: حماية الناس وتمكينهم، نيويورك - 15

                      al report/arabic/arabic report.pdfchsorg/fin-http://www.humansecurity 
بعنوان التحرر من الخوف، والتحرر من  2000، كإستجابة لتقرير األمين العام لألمم المتحدة الصادر في 2001تأسست هذه اللجنة سنة - 16

ل مستقلة بهدف ترسيخ دعائم األمن اإلنساني ورفع الوعي بأهمية هذا المفهوم، وتطويره وضرورة اقتراح برنامج عمل الحاجة"، بمبادرة اليابان، وتعم
 ملموس لمعالجة المخاطر المحرجة التي تهدد األمن االنساني.

 .527خولة محي الدين  يوسف، المرجع السابق، ص  - 17

http://www.humansecurity-chs/
http://www.humansecurity-chsorg/final%20report/arabic/arabic%20report.pdf
http://www.humansecurity-chsorg/final%20report/arabic/arabic%20report.pdf
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ية الصادر سنه  : األمن  1994ووفقا لتقرير التنمية البشر م، والذي حدد سبع أبعاد لألمن وهي

 ، ، الشخضي ، الصىحي ي
:" تحرر االقتصادي الغذان  ي

، المجتمغي والسياسي هناك تعريف لألمن اإلنسان  ي
البيت 

ي تتعرض لها حياته"
ة وواسعة النطاق الت   18اإلنسان من التهديدات الشديدة والمنتشر

ي أجندة جامعة الدول العربية سنه    
 
ي بالظهور ف

، حيث عملت هذه 2001فقد بدا مفهوم األمن اإلنسان 

ة عىل استضافة فعاليات إ ي لسنه األخير
، كما قامت بعقد 2004طالق النسخة العربية لتقرير األمن اإلنسان 

ي المنطقة العربية. 
 
ي ف

ي هذا الخصوص، كمؤتمر األمن اإلنسان 
 
 العديد من المؤتمرات ف

 : ي
ي اآلن 

 
ي تتمثل ف ي الوطن العرنر

 
ي تواجه اإلنسان ف

 ويرى عدد من الباحثير  أن أخطر التحديات الت 

ي جوانب الحياة. وضع حد لالحتالل الذي ال -
 
ي منه وما يخلفه ذلك من آثار ف

 تزال العديد من الدول تعان 

ي -
 
ي ظل تدهور وتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية ف

 
ورة تحقيق التنمية المستدامة ف رص 

  .19الدول العربية

ي أنه ينطوي عىل عنرصين أ
، بعد عرض مفهوم األمن اإلنسان  ي األخير

 
و عاملير  أساسيير  ويمكن القول ف

 هما: 

 : ي
حيث يسغ لتوفير األمن الذي يطال أبعادا متعددة متداخلة ومتكاملة فيما بينها.  األول: العامل األمن 

 : ي
 
: العامل اإلنساب ي

 
ي أي دراسة  الثاب

 
حيث يجعل من الفرد أو اإلنسان هو محور التحليل األساسي ف

ي ليس إضفاء الطابع التعبير عن هذا الم للسياسات األمنية، فالهدف من ، أو البشر ي
فهوم باألمن اإلنسان 

ي عليه فقط وإنما من أجل أن تتمحور عمليه تحقيق األمن دائما عىل الفرد أو اإلنسان
  20اإلنسان 

 : ي
 
ي : نشأة مفهوم األمن اإلنساب

 
 المطلب الثاب

ي عىل يد برنامج األمم المتح  
، كما سبقت اإلشارة، أعيد إحياء مفهوم األمن اإلنسان  ي

دة اإلنمان 

ية سنه  ي تقريره عن التنمية البشر
 
افا بأولوية أمن لإلنسان1994وذلك ف  .21 ، ويمثل اعي 

، التأكيد عىل  ي إطار محاولة حفظ السلم واألمن الدوليير 
 
كما صاحب إنشاء المنظمات الدولية، ف

ي مواثيق إنشاء تلك المنظمات و 
 
، و ذلك ما تبلور ف هو ما أكد عليه مندوبو إشباع الحاجات األساسية للبشر

بقوله: "  1945الدول المختلفة، منها ما ذكره وزير الخارجية األمريكي حول مؤتمر سان فرانسيسكو عام 

ي يقصد بها التحرر من الخوف، 
، األوىل هي جبهة األمن، الت  إن معركة السلم يتعير  خوضها عىل جبهتير 

ي يقصد بها ال
 تحرر من الحاجة" والثانية هي الجبهة االقتصادية، والت 

ي إىل تاريــــخ تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر سنه 
 1940ويمكن إرجاع مفهوم األمن اإلنسان 

ي إطار المبادئ العامة للمنظمة
 
ي  22وتجسد المفهوم فيما بعد تأسيس األمم المتحدة ف

 
وكذلك ما جاء ف

                                                           
 .44أنعام عبد الكريم، المرجع السابق، ص  - 18
 .530خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص  - 19
 .532، 531المرجع نفسه، ص  - 20
وط، محمد أحمد علي العدوي، األمن اإلنساني ومنظومة حقوق اإلنسان، دراسة المفاهيم والعالقات المتبادلة، مركز اإلعالم األمني، جامعة أسي - 21

 . 5دس، ص 
 .5المرجع نفسه، ص  - 22
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كير  عىل  1998اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنه 
إرساء بعض القواعد األساسية الذي حاول الي 

  23لحقوق اإلنسان

ي ظل الحركة الدولية لعمال المناجم والمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة 
 
وتجسد المفهوم أيضا ف

ي تعتير انتهاكا لقواعد اإلنسانية
  األفراد عىل جرائمهم الت 

هم، إلعطاء مفهوم كما ال يمكن إنكار ما قام به المفكرون من اجتهادات مثل بوزان وأولمان،  وغير

ي العالم، نتيجة سياسات الدول 
 
ي بعد انتهاء الحرب الباردة، توضح مدى معاناة البشر ف

لألمن اإلنسان 

ي العديد من الدول، وهذا ما أدى إىل 
 
ي التنمية ف

 
المختلفة خاصه الدول النامية، وكذلك نتيجة القصور ف

ي سبيل تأمير  الدولة، و تأكد أن إهمال األمن نقد المفهوم التقليدي لألمن، بسبب إهمال أمن اإلن
 
سان ف

ار بكيان الدولة ذاتها.  ورة إىل اإلرص  ي يؤدي بالرص 
 اإلنسان 

ووجد أن خروج الدولة من تلك األزمة ال يمكن أن يتحقق بالسالح، ولكن من خالل تنمية وتلبية 

 24احتياجات اإلنسان، لزيادة شعورهم باألمن

: االنتقال من ي
 
 أمن الدولة إىل أمن اإلنسان المبحث الثاب

ي 
 
 المطلب األول: عندما يصبح امن الدولة مصدر تهديد لألمن اإلنساب

ي موضوعه عىل التهديدات ذات الطابع 
 
، ارتكز ف كما سبق الذكر، أن مفهوم الدولة أو األمن القومي

ة ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا حت  ن ي في 
 
ين، العسكري المتأتية من الخارج ف هاية القرن العشر

نتيجة انعكاسات و مخلفات الحرب العالمية الثانية وبعدها الحرب الباردة، كذلك معظم الدول النامية 

كير  عىل تطوير 
ت هذه المرحلة بالي  عانت من االستعمار وما لبثت أن تخلصت منه، لذلك فقد تمير 

تكوين حت  ولو كان عىل حساب القدرات العسكرية للدول وما يستتبع ذلك من حيث التجهير  وال

ي إطار ضيق يشمل تأمير  نفسها دون 
 
القطاعات األخرى فقد سعت العديد من الدول لحرص فكرة األمن ف

ي مفهوم األمن الشامل، حيث صار المواطن يشعر أن هذه السياسات األمنية تعمل ضده و 
محاولة تبت 

ق يد أجهزة األمن وإعطائها كامل تشكل عبء عليه، مثل معالجة مسألة اإلرهاب، أدت إىل إطال

ي مواجهه اإلرهاب، مما ضيق الخناق عىل المواطنير  واألفراد، وصل إىل حد إنشاء 
 
الصالحيات ف

ي العراق، حيث أصبحت ميليشيات 
 
ميليشيات غير قانونية تعمل إىل جانب األجهزة األمنية مثلما حدث ف

ي الطائفية المدعومة من الحكومة المركز  ية تقتل وتعتقل وتهجر تحت مسم مكافحة الحشد الشعتر

  25اإلرهاب، وهو ما يعتير انتهاك صارخ ألمن اإلنسان

ات زمنية محدده كذلك لكن  كذلك يعتير إعالن حالة الطوارئ من إجراءات وقيود محدده ولفي 

ة إعالن حالة الطوارئ في ي الدول العربية يثبت عكس ذلك، فالعديد من الدول استمرت في 
 
ها الواقع ف

ات السنير  مثل سوريا منذ   2011إىل غاية سنة  1992والجزائر امتدت من  1981ومرص منذ  1963لعشر

 . 

                                                           
 .50م أبو مور، المرجع السابق، ص أنعام عبد الكري - 23
 .6، 5المرجع نفسه، ص   - 24
 .164مراد لطالي، المرجع السابق، ص  - 25



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

46 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ة حالة الطوارئ تمتاز بتشديد الخناق عىل الحريات وممارسة األجهزة األمنية  والمعلوم أن في 

 لصالحياتها بصورة موسعة وال يخضع عملها لرقابة مشددة. 

ه عىل أمن اإلنسان، وهو حجم كذلك هناك نقطة أخرى مهمة  كير  عىل أمن الدولة وتأثير
ي إطار الي 

 
ف

انية الدفاع  ي مير 
 
ي الجزائر مثال هناك ارتفاع ملحوظ ف

ي الدولة، فف 
 
النفقات المخصصة للجانب العسكري ف

ي بعدها
انية وزارة الداخلية وتأن  ي المرتبة األوىل، ثم تليها مير 

 
ي ف

ة متصاعدة، وتأن  ي وتير
 
 فهي ف

 
ي 
 
القطاعات التنموية مثل الفالحة والموارد المائية والصحة والبيئة، وهذا ما يدل أن الجزائر باف

  26مازالت تتبت  المقاربة التقليدية لألمن المرتكزة عىل أمن الدولة

كير  عىل أمن الدولة قد
ي أمن األفراد، لذلك وجب األخذ  مما سبق يتضح أن الي 

 
يؤدي إىل التفريط ف

ي الساحة الدولية لتغيير السياسة األمنية للدول. بعير  االعتبار ال
 
 مستجدات الراهنة ف

: أسباب االنتقال من أمن الدولة إىل أمن اإلنسان:  ي
 
 المطلب الثاب

، أهمها:  هناك عدة أسباب جعلت الدول تخرج من فكرة ي
 المفهوم الضيق لألمن اإلنسان 

ة ما بعد -1 الحرب الباردة بروز تهديدات أمنية جديدة  اتساع دائرة التهديدات األمنية، فقد حملت في 

أصبحت قادرة بفعل العولمة عىل تجاوز حدود الدول، مثل اإلجرام المنظم أو الجريمة المنظمة، اإلرهاب 

ي 
اع الحديثة الت  ها، وأشكال الي   ، التلوث، األوبئة وغير اإلتجار بالمخدرات واألسلحة، اإلتجار بالبشر

ي المواجهات العسكرية، كل هذا طرح  أصبحت ذات طابع داخىلي يتجاوز 
 
الصور الكالسيكية المتمثلة ف

  27العديد من التساؤالت حول مقدرة الدولة عىل ضمان أمنها واستقرارها

ي اتساع مستمر ويصعب حرصها، ويمكن تحديد خطورة هذه 
 
فإشكال تهديد أمن الدولة واألفراد ف

 :  التهديدات المستحدثة بأربعة عوامل هي

ي قدرة اإلنسان عىل البقاء وحرمانه من الحد األدن  من الحريات األساسية. *الشدة: تأ
 
ها ف  ثير

ة من المجتمع.   *المدى: حيث مست فئات كثير

ة زمنية طويلة.  ي استمرارها لفي 
: يعت  ي

 *اإلمتداد الزمت 

 * اتساع النطاق: حيث شملت وتوسعت عىل جميع منظومة نشاطات اإلنسان. 

 لفواعل األمنية: تعدد واتساع دائرة ا -2

فبعد أن كانت الدولة هي الفاعل األساسي لألمن، تغير الوضع وظهرت مجموعة واسعة من  

الفواعل، مثل الجماعات المحلية والجمعيات المدنية و المؤسسات المختصة بالدراسات األمنية و عىل 

ي المستوى الدوىلي نجد المنظمات الدولية عىل رأسها برنامج األمم المتحدة اإل 
السابق ذكره،  UNPDنمان 

  28و منظمات حقوق اإلنسان، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ... 

                                                           
 .168، 167المرجع نفسه، ص  - 26
إدري صفية، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، - 27

 .2، ص 2012، 2011الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية 
 .176، 175، 174أنظر: مراد لطالي، المرجع السابق، ص  - 28
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ورة الخروج من أمن الدولة والتوجه نحو أمن  ي تغيير مفهوم األمن ورص 
 
فكلها عملت وساهمت ف

  .اإلنسان أو الفرد

 

 

 الخاتمة 

ي 
 
ي األخير يمكن القول ان الطرح الذي كان سائدا لمفهوم االمن ف

 
ة الماضية وبالتحديد قبل ف  الفي 

ي ضمان امن االفراد ليس فقط لتخليه عن معالجة االمن باعتبار االنسان 
 
الحرب الباردة، اكد فشله ف

وز عنرص مهم وهو انه ال يمكن ان يتحقق امن الدولة بعيدا عن امن  محوره األساسي ولكن كذلك لير

، هذا  ي
 
وري التغيير ف الطرح فال بد من التخىلي عن االمن القومي والتوجه افرادها، لذلك اصبح من الرص 

ي المجتمع الدوىلي 
 
ات الحاصلة ف  نحو امن جديد يتناسب ويتالءم مع المعطيات الجديدة والمتغير

 تم التوصل اىل 

ي لضمان  -
 
ي كمفهوم حديث وحده غير كاف

ان التوجه نحو مفهوم جديد لألمن وبروز االمن اإلنسان 

ي كافة القطاعات عىل مستوى الدولة واعطائها األهمية امن االفراد، ال بد من تر 
 
كير  الجهود ف

ها عىل  كير 
الالزمة )االقتصاد، الفالحة، الزراعة،.( فبعض الدول تبنت هذا المفهوم شكال لي 

ي القطاعات حت  
 
ي القطاعات وال زالت بحاجه اىلي توجيه اهتمامها لباف

 
القطاع العسكري دون باف

 ألمان.    يحس الفرد بالطمأنينة وا
 

 

 . 
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 دوافع االهتمام باألمن اإلنساني في ظل التحوالت العالمية المعاصرة

 

Motives for concern for human security in light of 

contemporary international transformations 
 

 د ياسي   قوتال: 
ستاذ 
 
 خنشلة ا جامعةقسم  محاضر ا

 :  خنساء سهيلي
 02سطيف طالبة دك تورا بجامعة 

 
 ملخص: 

ي عدة مجاالت ولقد ظهرت   
 
ي مفهوم واسع وال يقترص عىل مجال واحد فقط بل يدخل ف

األمن اإلنسان 
الحاجة إليه بعد زوال الحرب الباردة ، حيث أصبحت األخطار والتهديدات أكير قربا من البشر وهذا 

ي مفهوم األمن الذي كان مقترصا فقط عىل
 
أمن الدولة األمر الذي جعل  أحدث ظهوره ، وكذا التوسع ف

ي 
ي شت 

 
ي الذي أهم موضوعاته اإلنسان والقضايا المتعلقة به ف

هذا األمن ناقص وانجر عنه األمن اإلنسان 
ي زمن الحرب والسلم ، وكذا يدعم التعاون بير  

 
المجاالت ، حيث يساعد عىل حماية كرامة اإلنسان ف

  . الحكوميةالدول والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير 

ي 
 . التحوالت الدولية المعارصة –الدوافع  –الفواعل  –الكلمات المفتاحية : األمن اإلنسان 

 Abstract  
Humane Security a concept of a Broad It Is not limited to a Field only one It also enters 

into several areas l have gotten the need after the cold war crown , Where did she become 

dangers and threats more of the humans this is the latest appearance , aso expansion in 

the concept of Security who was only imposed on the Security of the state  wiche made 

this seurity minus human security was released who has been the subject of human topics 

the issues relatinge to it in my area areas ,where it helps to protct the dignity of human in 

the time of war and peace , as well as supports cooperation among the states and 

international organizations interntional non-governmental organizations . 

Key words : Human Security –Actors - Motivation – Contemporary international 

transformations. 

 

 مقدمة. 

وا " ضمان    لقد شكل األمن عىل مر التاريــــخ الهاجس األكير لرجال الدولة وصناع السياسة ، اللذين اعتير

أولويات السياسة الخارجية والداخلية عىل حد سواء ، كما يمثل األمن "  ظروف البقاء واالستمرار" أوىل

مشكلة من نوع خاص" بالنسبة إىل الدارسير  واألكاديميير  ، فمع كونه عصيا عىل الصياغة الدقيقة 

وخالفيا باألساس ، فإنه يبف  مفهوما بالغ الداللة . ويعد اإلنتشار الواسع لمفاهيم متباينة حول األمن 

 . 1الحرب الباردة  غداة
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ي عىل أنه مفهوم هدفه الحلول محل األمن التقليدي لألمن ، بل 
حيث يجب عدم فهم األمن اإلنسان 

يجب اعتباره مكمال له وهو يعالج مسائل واهتمامات قد ال تتناولها بشكل مباشر الوسائل المبتكرة لضمان 

ي ال يهدف بأي حال من األحوال إىل 
تقويض سيادة الدولة ، بل العكس هو الصحيح األمن. واألمن اإلنسان 

  2، فمن غير الممكن تحقيقه إال من خالل مؤسسات الدولة الفعالة . 

ي تطرح عىل مستوى الدراسات األمنية اعتباره من 
ي من مواضيع الساعة الت 

ويعد موضوع األمن اإلنسان 

ي ظل التحوالت العالمية ا
 
ي تمس القانون الدوىلي ف

ي يكون الفرد جزء من أهم المواضيع الت 
لمعارصة والت 

 هذا التغير . 

ي توجيه وعىل هذا األساس نطرح اإلشكالية اآلتية 
 
ي ف

 
: ما مدى تأثت  دوافع اهتمام األمن اإلنساب

 التحوالت العالمية المعارصة ؟ . 

 تسغ الدراسة إىلي تحقيق األهداف التالية : : هدف الدراسة  -

ه . إلقاء الضوء عىل تعريف األمن اإل  - ي تمير 
ي وأهم الخصائص الت 

 نسان 

ي .   -
ي أدت إىل تكريس األمن اإلنسان 

 كذلك تحرير الدوافع واألسباب الت 

ي ظل التحوالت الدولية المعارصة .  -
 
ي ف

ي يمثلها األمن اإلنسان 
 وكذلك بيان دور األهمية الت 

ي وح: أهمية الدراسة  - اتيىحر ي كونها تهتم بمفهوم اسي 
 
ي الحياة اإلنسانية ، إذ تنبع أهمية الدراسة ف

 
يوي ف

ي باعتباره يحافظ ويحم الحقوق والحريات من 
تركز هذه الدراسة عىل تبيان مكانة األمن اإلنسان 

ية .  ي مست اإلنسان والبشر
ضها ، وكذا مختلف التهديدات الجديدة الت  ي تعي 

 اإلنتهاكات والخروقات الت 

 ور : وقد قسمت الدراسة إىل ثالث محاهيكل الدراسة  -

ي                     -
 المحور األول : تعريف األمن اإلنسان 

ي  -
ي أدت إىلي تكريس األمن اإلنسان 

ي : الدوافع واألسباب الت 
 المحور الثان 

ي من منظور التحوالت العالمية المعارصة -
 المحور الثالث : أهمية األمن اإلنسان 

ي  
 
 المحور األول : تعريف األمن اإلنساب

ي أو حت  لتوافق بير  مضمونه، لم يتوصل الم
جتمع الدوىلي إىل تعريف متفق عليه لمفهوم األمن اإلنسان 

ي ظل 
 
ي بهدف مراجعة المفاهيم األمنية ف

ي نهاية القرن الماض 
 
ي بدأ تدوالها ف

فهو أحد المفاهيم الت 

د الحرب التطورات الدولية المعارصة ، إال أنه أحذ بالتبلور كمفهوم له كيان مستقل وكمصطلح جديد بع

ي :   3الباردة . 
 
كز عىل جملة من التعاريف تمثلت ف ي سي 

ي محاولة لتعريف األمن اإلنسان 
 
 وف

ي من منظور األمم المتحدة : 
 
 أوال: األمن اإلنساب

ي األمم المتحدة لعام  -1
 
ي عنان ف

 
ي من مفهوم شامل ، ولعل تقرير كوف

 2000البعض يعرف األمن اإلنسان 

 بكثير من مجرد تحدث بشكل عام عن مفهوم ا
ي أكير

ي ، حيث عرفه بأنه : " األمن اإلنسان 
ألمن اإلنسان 

غياب العنف والرصاع ، أنه يشمل حقوق اإلنسان ، والحكم الراشد ، والحصول عىل التعليم والصحة 

 وضمان أمن كل فرد ، وتحقيق النمو االقتصادي ومنع نشوب الرصاعات " . 
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ي  -2
 يعرف أمن اإلنسان بأنه : " تحرر اإلنسان من التهديدات الشديدة ، أما برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ي تتعرض لها حمايته وحريته " . ويقوم هذا التعريف عىل 
ة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق الت  والمنتشر

ي العام 
 
 .  1994التحليل المعروف لمفهوم " أمن اإلنسان " الذي طرحه تقرير التنمية الصادر ف

من الصادر عن األمم المتحدة هو األشمل واألعم ، وأن غالبية األكادميير  والباحثير  يعتمدون إن مفهوم األ 

ي لعام  
ي الذي صدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ي دراساتهم  1994عىل مفهوم األمن اإلنسان 
 
، ف

ي التعريفات 
 
ي ومحتواه هذا ما سوف نلحظه ف

 . 4القادمة وتحليلهم وتأصيلهم لمفهوم األمن اإلنسان 

ي من منظور الفقه : 
 
 ثانيا: األمن اإلنساب

ي يركز عىل األفراد والمجتمعات بدل من الدول ، كما أنه يقوم عىل  -1
عرفه بول هينبيكر " األمن اإلنسان 

ي يركز عىل مصادر التهديد 
وري لكنه ليس كافيا لتحقيق بقاء البشر ، واألمن اإلنسان  فكرة أن أمن الدول رص 

وغير العسكرية ، إذ يعد أمن وبقاء األفراد جزء مكمل لتحقيق األمن العالمي ، كما يكمل وال العسكرية 

 يحل محل األمن القومي " . 

وعرفه محبوب الحق أنه " أمن اإلنسان بدل من أمن األرض ، وأمن األفراد بدل من أمن األمم ، واألمن  -2

ي وظائفهم " . من خالل التنمية وليس من خالل األسلحة ، وهو أمن ا
 
ي منازلهم وف

 
ي كل مكان ف

 
 ألفراد ف

وقد عرفه باري بوزان بأنه إىل جانب البعد العسكري هنالك قطاعات اقتصادية وسياسية وإجتماعية  -3

ي مرحلة مابعد الحرب الباردة ، ولهذا بوزان أكد أن " 
 
وبيئية هي عبارة عن ميادين أساسية لألمن خاصة ف

ية وال يمكن أن يقترص فقط عىل القوى العسكرية النها األمن ليس فقط للدول وإنم ا لكل الجماعات البشر

ية تتأثر بخمس قطاعات لألمن حيث أن أمن العالم و أمن الفرد  غير كافية وحدها كما أن الجماعات البشر

 األمن القومي واألمن العالمي من خالل التفكير من منطلقات 
وجها لعملة واحدة و أوجد للتوفيق بير 

ي ملزم " . ع
ي إطار تعاون 

 
 المية ف

ي من قبل الفقهاء والمختصير  ، أنها أخذت 
أن السر  المالحظ عىل التعريفات المقدمة حول األمن اإلنسان 

ي ، بمعت  أن كل تعريف تناول جانب معير  ومحدد لألمن 
ي تحديدها لتعريف األمن اإلنسان 

 
طابعا تعدديا ف

ي 
ي ، تارة تركز عىل األهداف الت 

ي تواجه تجسيد  اإلنسان 
يسغ لتحقيقها ، وتارة أخرى عىل األخطار الت 

ي . 
  5مفهوم األمن اإلنسان 

ي 
 
 ثالثا: خصائص األمن اإلنساب

ي جملة من الخصائص يتمير  بها نذكر أهمها : 
 لألمن اإلنسان 

ي بصفته مواطنا عالميا ، وكائنا إنسانيا ، وإقصائه لكل أشكال الت -1
ه عىل الفرد اإلنسان  ميير  . فالكل تركير 

ي وضع السياسات األمنية . 
 
 مطالب بضمان حقوقه وحرياته وكرامته ، فهو يتخذ اإلنسان كمرجعية له ف

أمام تزايد التهديدات وتنوعها ، وعجز األمم المتحدة عن تفادي المخاطر والتهديدات القضاء عليها  -2

 ة . ، يستلزم اصالح وتطوير المؤسسات السياسية . و إقامة أخرى جديد

ي مقاربة استباقية تمكينية ، تركز عىل التنبؤ باألحداث الحتواء المخاطر بدل من العمل  -3
األمن اإلنسان 

 6عىل معالجتها . ألن تكلفة التنبؤ بالتهديدات تكون أقل وأكير إنسانية . 
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ي 
 
ي أدت إىلي تكريس األمن اإلنساب

ي : الدوافع واألسباب النر
 
 المحور الثاب

ي حقل العالقات ال تزال المعضلة 
 
اتجية ف ي مجال الدراسات األمنية واالسي 

 
األمنية تشغل الباحثير  ف

الدولية ، كما تشغل بال األفراد والدول . فالجميع مايزال يبحث عىل المستويير  النظري والعلمي عىل 

ي ظل مايشهده العالم من انتشار للعديد من الظو 
 
ي تضمن األمن واالستقرار ف

اهر الطريقة المثىل الت 

ي خرجت عن نطاق سيطرة الدولة . 
ي  7الألمنية الت 

وعليه برزت عدة عوامل لكي تكرس األمن اإلنسان 

 وتتمثل فيمايىلي : 

اعات المسلحة غت  الدولية   
 أوال : ازدياد عدد الت 

اعات عىل أنها تهديد للسلم واألمن الدوليير  ، آخذا بحسباته   
عمل مجلس األمن عىل تكييف هذه الي 

ة منطوية عىل أعمال عنف وقتل للمدنيير  مدى جسام ة اآلثار الناجمة عنها المتمثلة بأزمات إنسانية خطير

ار مادية  ي وقانون حقوق اإلنسان وأرص 
يد داخىلي وهجرة جماعية وانتهاكات للقانون الدوىلي اإلنسان 

وتشر

اعات كا نت تزايد أعداد الضحايا وآثار سلبية ممتدة عىل الدول األخرى ، فالنتيجة األوىل النتشار هذه الي  

من المدنيير  ، خاصة النساء و األطفال ، وتهديد النسيج االجتماىعي واالقتصادي للدولة بما يحمله ذلك 

  8من آثار سلبية عىل نواج حياة األفراد كلها . 

 ثانيا : العولمة 

اتجيا ال مثيل له أدى إىل بروز نظام راجت ت سميته بالعولمة ، حيث تمثل نهاية الحرب الباردة تحوال اسي 

ي العالقات الدولية أضيفت إىل تلك الفواعل 
 
شهد هذا األخير ظهور فواعل جديدة ذات نفوذ واضح ف

السابقة وانطلقت مجموعة من المحاوالت الفكرية الهادفة إلعادة تشكيل العالقات الدولية بعيدا عن 

ي وما أحدثه من  انهيار االتحاد المبادئ التقليدية المؤسسة للقانون الدوىلي ، فمع انتصار ال معسكر الغرنر

ات جغرافية وسياسية زادت من تطور مفاهيم األمن الدوىلي واتساعها حينما امتد  ي من تغير
السوفيان 

مفهوم األمن واتسع مضمونه ومحتواه وكذا أهدافه وغاياته ، فلم يعد يركز عىل حماية الدولة من 

 أصبح يتضمن أبعادا تتعلق باالستقرار بمفهومه الشامل  التهديدات العسكرية الخارجية فحسب ، بل

ورة االهتمام بالحديث عن  كما شكل الدمار الهائل الذي لحق اإلنسانية نتيجة الحروب أول دعوة  إىل رص 

أنسنة الحرب وأنسنة األمن وكذا الحاجة إىل إعادة االعتبار لإلنسان بجانب الدول ، فكان المؤتمر العالمي 

ي لحقو 
ي جوان الثان 

 
منظمة  800الذي شهد حضور ممثلو أكير من  1993ق اإلنسان الذي انعقد بفيينا ف

ي العالمي من  172غير حكومية والذي أنتج إجماعا كونيا من 
 
دولة حول قراءة جديدة للنسق الحقوف

 خالل التأكيد عىل الطبيعة اإلنسانية كمصدر مرجغي لهذه الحقوق . 

ي عنان تماشيا مع هذا المنطق ، طرحت 
 
ي تقرير قمة األلفية المعتمد من طرف األمير  كوف

 
األمم المتحدة ف

ي هذا العرص هو كيفية االستفادة من العولمة عن طريق تدعيم البعد  2000سنة 
 
أن " التحدي األساسي ف

ي ، والذي يتم بتعلم كيف نحكم بشكل أفضل وخاصة كيف نحكم معا " ، وكانت أهم تلك المحاور 
اإلنسان 

ي تسمح بمعالجة كل القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان ، نزع السالح ، حماية المذكو 
ي التقرير والت 

 
رة ف

البيئة ، والتسيير الرشيد للمسائل العالمية : " العولمة والحكم ، العيش بمنأى عن الحاجة ، عالم متحرر 

ي 
 
العولمة  انطالقا من  من الخوف ومن أجل مستقل آمن". فالفكرة هنا هي األنسنة التحرص  والتحكم ف

ي : ) الحرية ، العدالة والتضامن ، التسامح 
 
ي تعكس روح ميثاق األمم المتحدة والمتمثلة ف

القيم الستة الت 

كة (.  ام الطبيعة والمسؤولية المشي   ، ال للعنف ، احي 
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لتقليدية زيادة عىل ماذكر ، فإن اهتمام الباحثير  والمختصير  بدأ يظهر عالمات عدم رضا عن األفكار ا

ي ظهرت بطريقة علمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . فاألمن أصبح يتعلق بعوامل 
حول األمن ، والت 

مختلفة منها العوامل االقتصادية ، التكنولوجية ، االجتماعية ، البيئية ، التنموية ، ال تقل أهمية عن تلك 

يبت  عىل فكرة التعاون عوض فكرة التنافس ، العسكرية ، إذ تنام الرأي القائل بأن األمن يجب أن 

ي المضامير  والمفاهيم ، أين ثبت قصور المقاربات األمنية 
 
فالتحديات األمنية الجديدة أحدثت تحوال ف

ي المتعلقة بأحداث 
،  2001سبتمير  11القائمة عىل الدولة كمرجعية للدراسات األمنية خاصة تلك الت 

ة لألمن تتخذ من الفرد وحدة للتحليل عوضا عن الدولة ، نظرا لما فكان السغي إىل بناء مقاربة جديد

أصبحت الدولة تواجهه من تهديدات جديدة تجاوزت عسكرية وتجاوزت حدودها ، بل وتفرض التعاون 

بينها لمواجهتها ، حيث أضىح من المستحيل تجاهل تأثير العولمة بتعقيداتها المتشابكة عىل أجندة 

ورة إعادة األمن المحلية و الوط " ، وهو واقع فرض نفسه وفرض معه رص  ي
نية والدولية " األمن اإلنسان 

صياغة شاملة لمفهوم األمن ، بالتأكيد الفرد كمرجعية وكموضوع للدراسات األمنية وهو ماتوج بظهور 

 . " ي
  9مفهوم " األمن اإلنسان 

 ظهور تهديدات جديدة ضد اإلنسانية  ثالثا : 

ين تقريبا عىل الساحة الدولية العديد من أشكال التهديدات  لقد ظهرت منذ بداية القرن الواحد والعشر

ات الحاصلة عىل مستوى العالقات الدولية ، حيث لم  ي لم تكن من قبل ، وذلك راجع للمتغير
األمنية الت 

يعد التهديد مقترص عىل الجانب العسكري والحروب بير  الدول فقط ، أو عدم وجود مثل هذا التهديد 

ي أمان . يجعل 
 
 الدول وشعوبــها ف

ي أصبحت حديث الساعة عىل المستوى الدوىلي ، نظرا لما 
ي عىل رأس هذه التهديدات البيئية والت 

يأن 

أصبحت تنتجه من أخطار تتسم بسعة االنتشار والشدة . منها مسألة الكوارث الطبيعية والتصحر وإزالة 

ها الناتجة عن التغير  ي وثقب األوزون وغير ي الحاصل للكرة األرضية . وقد أثرت هذه  النسيج الغانر
المناج 

ي سيل 
 
ي واالقتصادي والصىحي لإلنسان وحدت من قدراته ف

التهديدات شكل مباشر عىل األمن الغذان 

تحقيق فرص أفضل . ثم هناك تهديد جديد ظهر عىل السطح وهو اإلرهاب الدوىلي ، وظهور جماعات 

 .  متطرفة تستعمل السالح من أجل تحقيق أهدافها 

ي اتساع وانتشار مستمر ويصعب حرصها كلها وتحدد 
 
وعليه فأشكال التهديد عىل أمن الدولة واألفراد معا ف

 درجة خطورة هذه التهديدات المستحدثة أربعة عوامل : 

ي قدرة اإلنسان عىل البقاء وحرمانهم من الحد األدن  من الحرية األساسية .  الشدة :  -1
 
ها ف  تأثير

ة من المجتمع . : حيث مسالمدى  -2  ت فئات كثير

ي  -3
ي . اإلمتداد الزمن 

ات زمنية طويلة مثلما هو حال لتغير المناج 
 : استمرارها لفي 

 حيث شملت جميع منظومة نشاطات اإلنسان .  اتساع النطاق :  -4

ي من داخل اإلقليم ، وليس من خارجه ، فنقطة االنطالق 
وبالنظر لطبيعة هذه التهديدات نجد أغلبها يأن 

ي الداخل ثم تنتشر لتعير الحدود . ت
 
 10كون ف
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 رابعا : تعدد واتساع دائرة الفواعل األمنية 

ين هي الفاعل والموضوع والغاية الوحيدة لألمن ، تغير الوضع  بعد أن كانت الدولة طيلة القرن العشر

ة األمنية ولها وبرزت مجموعة واسعة من الفواعل ، سواء عىل المستوى الدوىلي أو الداخىلي تعت  بالمسأل

ي ذلك ، ومن بير  هذه الفواعل األمنية نجد الجماعات المحلية والجمعيات المدنية ومراكز 
 
دور بارز ف

 بالدراسات األمنية . هذا عىل الداخىلي أما عىل المستوى الدوىلي فنجد 
ي تعت 

البحث والمؤسسات الت 

ي ، ومنظمات بصفة بارزة المنظمات الدولية سواء الحكومية عىل رأسها برنامج 
األمم المتحدة اإلنمان 

ض  ي يفي 
ي أسسها أفراد وجهات خاصة والت 

حقوق اإلنسان ، أو المنظمات الدولية غير الحكومية الت 

ي 
ي ذلك المنظمات غير الحكومية الت 

 
ي اتخاذ قراراتها عن الدول ، ولعل أبرز مثال ف

 
تمتعها باالستقاللية ف

ي أصبح لها ث
ي هذا المجال . تعت  بحماية البيئة ، والت 

 
 قيل كبير ف

ي 
 
كير  عىل أمن الفرد ، كأولوية ألنه يؤدي ف

فكل هذه الفواعل عملت عىل تغيير مفهوم وغاية األمن والي 

     11األخير لتحقيق أمن الدولة . 

ي من منظور التحوالت العالمية المعارصة 
 
 المحور الثالث : أهمية األمن اإلنساب

ي يمثل تطورا 
اتجية بصفة  إن األمن اإلنسان  ي حقل الدارسات السياسية بوجه عام ، واألمنية واالسي 

 
ف

ض أن يكون المحور والغاية  خاصة ويرجع ذلك ألن االنسان يمثل الوحدة األساسية لقيام الدولة ، ويفي 

ي الدول وكذلك المجتمع الدوىلي . 
 
ي تطبق ف

وعىل هذا األساس يجب  12لجميع السياسات العامة الت 

ي مجال الدراسات األمنية .   توضيح األهمية
 
ي يحوزها ف

 الت 

 أوال : ضمان حقوق وحريات اإلنسان من اإلنتهاك

ام  ي ، فإذا كانت حقوق اإلنسان تعمل وتطالب باحي 
إن وجود التكامل بير  حقوق اإلنسان واألمن اإلنسان 

ي وجب عىل المجتمع 
اف بها الحريات األساسية لألفراد . هنا نتسائل عن مدلول الحريات الت  اإلعي 

ي يقدم إمكانية تحديد أهمية التحرر من أوجه انعدام األمن بكل مستوياته 
وتعزيزها ؟ هنا األمن اإلنسان 

ي هي فئة مهمة من فئات حقوق اإلنسان . حيث اعتير  
عىل اعتبار أن الحريات المرتبطة باألمن اإلنسان 

ي حقوق اإلنسان صندوق 
عام يمأل بمطالب حاجات اإلنسان . واألمن أماتيا سان عضو لجنة األمن اإلنسان 

ي مأل جزء معير  من الصندوق من خالل تبيان أهمية األمن وأهمية التغلب عىل 
 
ي يساعد ويسهم ف

اإلنسان 

  ال أمن اإلنسان .                                               

ي 
ط لتحقيق حقوق اإلنسان ، كما أن عموما هناك تناسق وترابط قوي بير  المفهومير  ، فاألمن اإلنسان  شر

ي هو غاية من غايات حقوق اإلنسان . 
 13تحقق بعض جوانب األمن اإلنسان 

ثانيا : تقرير التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية غت  الحكومية لخلق األمن 

ي 
 
 اإلنساب

ي ال يشتمل عىل الحكومات وحدها ، وإنم
ض توسيع المشاركة ليشتمل عىل إن تحقيق األمن اإلنسان  ا يفي 

مختلف الجهات الفاعلة . بمعت  ، المنظمات اإلقليمية والدولية ، والمنظمات غير الحكومية 

  14والمجتمعات المحلية . 

ي طالت النظام 
ات البنيوية الت  ي العالقات الدولية عن التغير

 
إن تأثر المنظمات غير الحكومية الدولية ف

ي ظل  الدوىلي وباألخص بعد 
 
انتهاء الحرب الباردة ، السيما مع  اكتساب مفهوم السيادة طابعا نسبيا ف
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ي كرست دور الفرد 
ي فرضت عىل الدولة أن تتنازل عن بعض سلطاتها للفاعلير  الجدد ، والت 

العولمة الت 

ز المنظمات غير الحكومية خاصة الدول ي لتير
ي منظومة العالقات الدولية عير مفهوم األمن اإلنسان 

 
ية ف

ي العالقات 
 
ي تحتلها الدولة بوصفها وحدة التحليل المركزية ف

كفاعل غير دوىلي منافس للمكانة التقليدية الت 

ي كالصحة ، البيئة ، 
الدولية.وهذه المنظمات تقوم بحماية مجاالت ذات صلة وطيدة باألمن اإلنسان 

ها من القضايا اإلنسانية ، حيث تجتهد  ها .  االقتصاد ومكافحة الفساد ، وغير ي تأطير
 
  15ف

 ثالثا : تعزيز األمن والسلم الدوليي   

ي مجتمع من المجتمعات 
 
ي يحيها بها الناس ف

ي باألفراد فهو يتعلق بالكيفية الت 
عندما يتعلق األمن اإلنسان 

ي الوصول إىل فرص السوق ، والفرص 
 
ي ممارسة خياراتهم المتعددة ، وقدرتهم ف

 
، ومدى حريتهم ف

ي سالم . االجتماعية ، وبما 
 
ي رصاع أم ف

 
 إذا كانوا يعيشون ف

ها من خالل تأكيده عىل ، أنه ليس أمن األرض  ي ينف  بعض المفاهيم ويؤكد غير
ولهذا فإن األمن اإلنسان 

فحسب وإنما أمن الناس ، حيث ليس األمن من خالل السالح فقط ، وإنما من خالل التنمية أيضا . ليس 

ي 
 
ا ، ليس األمن ضد الرصاعات بير  الدول أمن الدولة فقط ، بل أمن األفراد ف  بيوتهم ووظائفهم . وأخير

 16فحسب بل الدفاع ضد الرصاعات بير  الناس أيضا . 

 خاتمة : 

ي األخير وبعد دراسة الموضوع يمكن استخالص النتائج التالية : 
 
 وف

وتطورات  إن مفهوم األمن بشكل عام مفهوم شامل تعددت تعريفاته وأبعاده وطرأت عليه تحوالت  -

ي بسببها قد تغير الدول 
وذلك نتيجة طبيعة الفواعل الدولية واألحداث والرصاعات واألزمات الدولية الت 

ي تقسيمات مفهوم 
 
سياستها ومفهوم أمنها نتيجة لذلك . من هذا المنطلق أصبحت هناك تدرجات ف

ي . 
 األمن من عسكري إىل جماىعي إىل أمن إنسان 

ي هو أمن لك -
ي ال يحم فقط من األمن اإلنسان 

افة الناس وال يخص إنسان لوحده ، وكذلك األمن اإلنسان 

ي 
 
ي حماية األفراد ف

 
ي التنمية بمختلف أشكالها ، وكذلك يساهم ف

 
التهديدات بمختلف أنواعها بل يساهم ف

 بيوتهم ووظائفهم . 

ي مجال الدراسات األمنية فهو مفهوم واس -
 
ي يعتير نقلة نوعية ف

ع ويثير أبعاد عالمية لها إن األمن اإلنسان 

 تأثير مباشر عىل اإلنسانية . 

ي يهدف إىل حماية الحقوق والحريات وصيانتها والدفاع عنها من أي تهديدات قد تطرأ  -
األمن اإلنسان 

عليها كجرائم اإلبادة ، الفقر ، المجاعة ، العنف ضد النساء ) الجندر( ، األوبئة ، األمراض ، اإلجهاد ، 

عية .....إلخ الهجرة غير ا  . لشر
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 قائمة المراجع :  

ي العالقات الدولية ( ، مركز  -1
 
ي تطور مفهوم األمن ف

 
ي الدراسات األمنية ، ) دراسة ف

 
سليم قسوم ، االتجاهات الجديدة ف

اتجية ،   ( .  07، ص )  2018اإلمارات للدراسات والبحوث االسي 

ي تعزيز أمن األفراد ، مركز اإلمارات وولفجانج أماديوس برولهارت ومارك بروبست ، ا -2
 
ي دور القطاع الخاص ف

ألمن اإلنسان 

ي ، اإلمارات ،  اتجية ، الطبعة األوىل ، أبو ظتر
 ( .  05، ص ) 2009للدراسات والبحوث االسي 

ي القانون الدوىلي العام ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقت -3
 
ي وأبعاده ف

صادية خولة مىحي الدين يوسف ، األمن اإلنسان 

ي ،  28والقانونية ، المجلد 
 ( .  525، ص )  2012، العدد الثان 

ي العلوم  -4
 
ي حقل نظريات العالقات الدولية ، رسالة ماجستير ف

 
ي ف

إنعام عبد الكريم أبو مور ، مفهوم األمن اإلنسان 

 ( .  45إىل  43، ص )  2013السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة األزهر ، غزة ، 

ي : دراسة نظرية ) الجذور، المفهوم ، األبعاد ، المخاطر ( ، ص )  -5
 ( .  7و  6يوسف أزراول ، األمن اإلنسان 

ي ومبدأ عالمية حقوق اإلنسان ، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،  -6
فريدة حموم ، األمن اإلنسان 

ي ، العدد التاسع ، مارس 
 .  2018المجلد الثان 

ي ، مذكرة ماجستير ، تخصص  -7
ي ترقية األمن اإلنسان 

 
فاطمة الزهراء صاهد ، دور المنظمات غير الحكومية الدولية ف

ي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سطيف ، 
 ( .  54، ص )  2014 -2013حقوق اإلنسان واألمن اإلنسان 

 ( .  535- 534خولة مىحي الدين يوسف ، المرجع السابق ، ص )  -8

 ( .  56 -55فاطمة الزهراء صاهد ، المرجع السابق ، ص )  -9

ي ضمانة أساسية ألمن الدولة ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، العدد الخامس ، )  -10
مراد لطاىلي ، األمن اإلنسان 

168-169 -174  . ) 

 ( .  175 – 174مراد لطاىلي ، المرجع السابق ، ص )  -11

ي المفاهيم والعالقات المتبادلة ( ، محمد أحمد ع -12
 
ي ومنظومة حقوق اإلنسان ) دراسة ف

ىلي العدوي ، األمن اإلنسان 

ي ، ص ) 
 ( .  01مركز اإلعالم األمت 

امنية ، مجلة حقوق اإلنسان  -13 ي تقدير العالقة الي  
ي حقوق اإلنسان واألمن اإلنسان 

ي ، المجتمع المدن 
 
عدنان زروف

 ( .  58-57، ص )  2019، جوان  7، العدد  4ستغانم ، المجلد والحريات العامة ، جامعة م

ية وحقوق اإلنسان ، مجلة أهل البيت ، العدد  -14 ي وعالقته بالتنمية البشر
،  24حسير  باسم عبد األمير ، األمن اإلنسان 

 ( .  539ص ،) 

 ( .  01فاطمة الزهراء صاهد ، المرجع السابق ، ص )  -15

ي المفاهيمعادل عبد الحمزة ثج -16
 
ي دراسة ف

 . (340، مجلة العلوم السياسية ، ) يل ، األمن القومي واألمن اإلنسان 
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 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة

 

Human security in light of contemporary global challenges 
 

 ط.د فطيمة بن جدو
 ط.د أسماء حقاص

 لجزائرا -خنشلة -جامعة عباس لغرور 

 
 

 ملخص: 

ي الحفاظ عىل كرامة اإلنسان من اإلنتهاك، ونظرا إلرتباط هذا الحق بشخصية 
 
لما لها من أثر كبير ف

ي والرقمي الهائل الذي عرفه العالم خالل العقود الماضية،  األفراد كان البد لها ان تتأثر بالتطور التطنولوجر
رمة المكان الذي يعيش فيه الفرد بل إمتدت وان تتطور بدورها، حيث لم تعد الخصوصية مقترصة  بح

لتشمل ما يتم عن طريق وسائل اإلتصال السلكية أو الالسلكية، األحاديث الخاصة، الصور وجميع 
ي ظل التطور المستمر  لتكنولوجيا 

 
ونية، األمر الذي أدى صعوبة حمايتها خاصة ف معامالته اإللكي 

لخصوصية  واإلطالع عىل أشار األفراد إستغاللها بشت  المعلومات، حيث أصبح باإلمكان إنتهاك هذه ا
 .الطرق

، مخاطر التكنولوجيا ي ي الخصوصية، التقدم التكنولوجر
 
 الكلمات المفتاحية: الحق ف

Abstract  

The right to private life is one of the rights inherent in the lives of individuals and related 

to their person, because it has a great impact on the preservation of human dignity from 

abuse, and because of the association of this right with the personality of individuals, it 

must be influenced by the enormous technological and digital development that the world 

has known over the past decades Where privacy is no longer limited to the sanctity of the 

place where the individual lives but extended to include what is done through the means 

of wire or wireless communication, private conversations, pictures and all his electronic 

transactions, which made it difficult to protect them, especially in light of the continuous 

development of information technology, where it is possible to violate this privacy and see 

the secrets of individuals to exploit them in various ways 

Keywords: Right to Privacy, Technological Advances, Technology Risks. 

 
 

 مقدمة. 
إن الفرد وحت  يعيش حياة إجتماعية آمنة، البد من حماية خصوصياته من جميع   

، سواء تعلق األمر بمستوع شه كمسكنه أو األجهزة المستعملة من قبله، أو ما يتعلق  النواجي
بنشطاته اإلجتماعية من مكالمات وأحاديث خاصة، لذلك تسغ كل دولة إىل تكريسها وصيانتها 

ي مختلف 
 
ي والرقمي المذهل الذي يشهده ف ها وقوانينها المختلفة، مع التطور التكنولوجر دساتير

العالم اليوم أصبح حماية هذا الجانب من الحياة أكير أهمية، إذ انه ومع زيادة التقنيات الحديثة 
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ي وعلمي له إنعكاسات عىل حياة األفرا
ي خصوصياته، إذ أن كل تطور تقت 

 
د، زادت المخاطر حق اإلنسان ف

، إال اننا ال يمكن ان  ي ي أن  بها التقدم التكنولوجر
ة الت  وإن كان ال أحد يمكن له أن ينكر اإليجابيات الكثير

ي بروز أساليب إجرامية بتقنيات 
 
ي قد ساهم ف ي نتجت عنه، فالتقدم التكنولوجر

نتغاض  عن السلبيات الت 
 و الحياة الخاصة لألفراد، حيثحديثة أثرت بشكل كبير عىل خصوصية األفراد، إذ أصبح من يسير عز 

ي  التطور خلق ي  الذي یرغب اإلنسان أمام التحدي من جدیدا نوعا التكنولوجر
 
 حیاته  تظل أن األحوال كل ف

ي والرقمي عىل الحياة  الخاصة محمية ، وتظهر أهمية هذا الموضوع  إبراز خطورة التقدم التكنولوجر
ي الخاصة لألفراد، حيث عرف العالم اليوم إرتفاع  

 
ي عدد األشخاص الذين أنتهك حقهم ف

 
كبير ف

ي أماكن 
 
الخصوصية سواء تعلق األمر بمساكنهم، مكالماتهم الهاتفية، أحاديثهم الخاصة سواء تمت ف

ونية االمر الذي يدفعنا إىل   العامة أو الخاصة، أو تعامالتهم اإللكي 
 اإلشكالية: 

 التكنولوجيا الحديثة؟ أو ماهي  ماهي أهم مظاهر اإلعتداء عل الحياة الخاصة بإستعمال
ي والرقمي عل الحياة الخاصة لألفراد؟  إنعكاسات التقدم التكنولوح 

، ذلك ان طبيعة الموضوع  ي
ولإلجابة عىل اإلشكلية المطروحة تم اإلعتماد عىل المنهج الوصف 

عتها تتطلب منا ذلك، كون أن هذا المنهج سيساعدنا عىل تحديد مفهوم الحياة الخاصة وبيان طبي
ي والرقمي عىل الحياة الخاصة لألفراد، وإظار  ي تحديد أثر التقدم التكنولوجر

 
الخاصة، كما أنه سيساعد ف

ي تطال هذا الجانب من الحياة. 
 أهم اإلنتهاكات الت 

، حيث جاء  أما بالنسبة للخطة المعتمدة فقد تم تقسيم هذه  الدراسة إىل مطلبير  أساسير 
حرمة الحياة الخاصة، إذ سيتم التطرق إىل تعريفها، طبيعتها القانونية، المطلب األول تحت عنوان مفهوم 

ي  ي فسنتناول فيه مخاطر التقدم التكنولوجر
ي ثالث فروع أساسية، أما المطلب الثان 

 
كذلك صورها، وذلك ف

ع الجزائري منها، حيث سيتم تخصيص الفرع األول  والرقمي عىل الحياة الخاصة لألفراد موقف المشر
ي فإلتقاط وتسجيل ونقل الصور بدون لجريمة ا

لتنصت وتسجيل المكالمات واألحاديث الخاصة، أما الثان 
ونية لحرمة الحياة الخاصة، إذن  . أما الفرع الثالث فسنتطرق إىل اإلعتداءات اإللكي 
 

ي الحياة الخاصة. 
 
  المطلب األول: مفهوم الحقة ف

ي حياة الفرد كان البد من ت 
 
حديد مفهومه من خالل بيان التعريفات نظرا ألهمية هذا الحق ف

ي جاء بها، باإلضافة إىل توضيح طبيعته القانونية، وتعداد صوره، وذلك من خالل ثالث 
المختلفة الت 

 فروع أساسيه. 
 

ي حرمة الحياة الخاصة. 
 
 الفرع األول: تعريف الحق ف

ي الحياة الخاصة 
 
يعات المقارنة خالية من تعريف الحق ف رغم أن حماية هذا يكاد يجزم أن التشر

ة ال تختلف بشأن  ي العهود الدولية، والدساتير الوطنية، والقوانير  المقارنة، هذه األخير
 
ة ف الحق منتشر

ي تعدد مجاالته وتشعبها. 
 
ي الحياة الخاصة لكن اإلختالف وقع ف

 
 حماية الحق ف

عنها بعدة ألفاظ يعرف بعض الفقه الحياة الخاصة بأنها الشية وما تحمله من معان يمكن التعبير 
منها: العزلة و اإلنطواء والخلوة وعدم تدخل اآلخرين وغير ذلك من المرادفات، ولهذا كان هذا المفهوم 
ي زمان آخر، وما يمكن أن 

 
ي زمان، وال يكون كذلك ف

 
نسبيا وظل كذلك إىل حد اآلن، ألن ما يعد خاصا ف
ي مكان آخر. 

 
ي مكان، قد ال يكون كذلك ف

 
 يكون خاصا ف
ي الخلوة كما ي

 
ي الحياة الخاصة بأنه الحق ف

 
ذهب جانب من الفقه األمريكي إىل تعريف  الحق ف

فمن حق الشخص ان يظل مجهوال غير معروف عند الناس، بعيدا عن حب إستطالعهم ونظراتهم، ومن 
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ي يرتضيها مع أدن  
كه يعيش وحده، يعيش الحياة الت  ي أن تي 

 
ثم تعريفه كذلك بانه: حق الشخص ف

 التدخل. حد من 
ي الحياة الخاصة بأنه المجال الشي الذي يملك 

 
ويعرف الفقيه الفرنسي كاربونيه الحق ف

ام الذاتية الشخصية.  ي إحي 
 
، وهوحق الشخص ف  1الفرد بشأنه سلطة إستبعاد أي تدخل من الغير

ي الخصوصية.  -1
 
ي الحياة الخاصة والحق ف

 
 2الفرق بي   الحق ف

ي تطلق عىل هذا 
ي الحياة الخاصة، وبير  تتعدد التسميات الت 

 
الحق بير  من يعتمد عىل مصطلح الحق ف

ي الحياة الخاصة هو المصطلح األول 
 
ي الخصوصية، وإن كان الحق ف

 
من يعتمد عىل مصطلح الحق ف

ي الخصوصية، وغالبا ما يجمع الباحثون بير  
 
والتقليدي إال أن المصطلح السائد والشائع اليوم هو الحق ف

 جود بعض الفروق بينهما. المصطلحير  بالرغم من و 

ام الحياة الخاصة:  -أ ي احتر
 
 الحق ف

ام الحياة الخاصة أو   ي احي 
 
إن أغلب الدراسات تناولت الموضوع تحت عنوان الحق ف

ي حرمة الحياة الخاصة وهو المصطلح األول والتقليدي الذي ظهر به الحق والذي ارتبط 
 
الحق ف

ي تحمي حياته بالفهم والتصور الذي كان سائدا وهو أن سكن اإل 
نسان هو القلعة الحصينة الت 

الخاصة من التطفل واالنتهاك، وكانت جل الدساتير تقترص عىل مبدأي حرمة المسكن وشية 
المراسالت كمظهرين لهذا الحق، مما جعل مصطلح الحياة الخاصة يربط الذهن بأنها تلك الحياة 

ي األماكن الخاصة
 
ي يمارسها األفراد ف

ي كما أن القان .الت 
 
ون الفرنسي هو الذي كان له السبق ف
ي ذلك عىل معيار 

 
ي الحياة الخاصة مستندا ف

 
اف بهذا الحق قد اعتمد عىل مصطلح الحق ف االعي 

ي تدور خلف الجدران ، وهو ما يؤكد عىل أن 
المكان، أي أن الحياةالخاصة هي تلك األحداث الت 

ي الحياة الخاصة مرتبط بالمكان أكير من ال
 
 . شخصمصطلح الحق ف

ي الخصوصية :  -ب
 
 الحق ف

إن تطور حقوق اإلنسان بعد صدور الكثير من االتفاقيات الدولية العالمية منها والمتخصصة، 
ي مجال اإلعالم واالتصال، كان لها األثر البالغ 

 
وما صاحبه من تطورات تكنولوجية وعلمية حديثة ف

ي الحياة الخاصة بصف
 
ة خاصة، فقد ساهم هذا التطور عىل حقوق اإلنسان بصفة عامة وعىل الحق ف

ي زيادة االنتهاكات وسهولتها عىل العديد من مظاهر هذا الحق كحرمة األحاديث الخاصة أو 
 
ف

المكالمات الهاتفية والبيانات والمعلومات الشخصية ليتوسع نطاق الحماية بدوره وينتقل بذلك من 
 حماية المكان إىل حماية األشخاص

 
: الطبيعة ا  ي

 
ي الحياة الخاصة. الفرع الثاب

 
 لقانونية للحق ف

ي الحياة الخاصة؛ حيث ظهرت عدة 
 
اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للحق ف

ي اتجاهير  
 
ي تحديد الطبيعة القانونية لهذا الحق، ويمكن حرص هذا اإلختالف ف

 
  :3اتجاهات ف

                                                           
  .155، ص 2011، 12عبد الرحمن خلفي: الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري، مجلة البحوث و الدراسات، العدد - 1
أحمد دراية،  ق في الخصوصية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، الجامعة اإلفريقية العقيدمحمد بن حيدة: الح- 2

   23ــ 22، ص 2009/2010
   316ـ - 315، ص 2019، جوان 15جريمة اإلعتداء اإللكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة واإلقتصاد، العدد  إبتسام مناع: - 3



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

59 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي الحياة الخاصة  أوال: اإلتجاه األول: 
 
شخص الدفاع عن هذا يمتلك ال -حق ملكية -يعتير الحق ف

وأسس هذا اإلتجاه رأيه عىل أساس فكرة  الحق ويشكل كل انتهاك لحرمة الخاصة مساسا بحق الملكية
ي الصورة ، فهي ختضع لما تخضع له حق الملكية من أحكام فكانت الفكرة السائدة هي أن إلنسان 

 
الحق ف

إال تجسيد لهذا الجسد، إال أن هذا حق ملكية عىل جسده وأن شكله جزء من هذا الجسد كالصورة ما هي 
ي الخصوصية هو من قبيل الحقوق 

 
الرأي انتقد من طرف أنصار التكييف القانون عىل اعتبار أن الحق ف

ي 
 
ي  الحياة الخاصة تتعارض مع خصائص الحق ف

 
ي ذلك أن خصائص الحق ف

 
الشخصية معتمدين  ف

ي الخصوصيةالملكية، وأن هذا األخير ال يوفر الحماية الكافية للحق 
 
 .ف

ي 
 
ي الشية يشبه الحقوق الشخصية ويذهب هؤالء للقول :إىل ثانيا: اإلتجاه الثاب

 
:يرى أن الحق ف

شخصيا ، فاعتبار  أن منظور حق الشية إنما يعد من خصائص الشخصية اإلنسانية، ومن ثم يؤلف حقا
ي مو 

 
ي الخصوصية من حقوق الشخصية يوفر الحماية القانونية للشخص ف

 
ي الحق ف

 
اجهة الكافة بحقه ف
ها و تنصب الحقوق الشخصية عىل مقومات  عدم التطفل والتجسس والتحري عن خصوصياته ونشر
ي مختلف مظاهرها الطبيعية و المعنوية  والفردية واإلجتماعية، حيث تنقسم هذه 

 
وعنارص الشخصية ف
 الحقوق إىل قسمير  : 

ية تستهدف الكيان المادي لإلنسان الحقوق الواردة عىل مقومات مادية شخص القسم األول :  -1
ي الحياة. 

 
ي سالمة الجسم والحق ف

 
 كالحق ف

2-  : ي
 
ي  القسم الثاب

 
ي تهدف اىل حماية المقومات المعنوية إلنسان ، كحق اإلنسان ف

الحقوق الت 
ف واإلعتبار والمعتقدات، وكذا مشاعره ورغبات.  وعليه فالحقوق الشخصية، هي   السمعة والشر

ارص المكونة لشخصية المرء. ومن اإلنتقادات الفقهية الموجهة اىل هذا حقوق يكون حملها العن
ي الخصوصية ضمن الذمة المعنوية، قد يؤدي ظهور هذه 

 
الرأي؛ أنه فيما يتعلق بإدراج الحق ف

 الذمة اىل اإلعتقاد بأن هذه الحقوق تتمتع بنفس خصائص الحقوق المالية. 
 

ي الحياة الخا
 
 صة. الفرع الثالث: مظاهر الحق ف
ي حرمة المسكن: 

 
 أوال: الحق ف

يعات المختلفة،  ي التشر
 
ي حرمة الحياة الخاصة ف

 
تعد حرمة المسكن من العنارص االساسية للحق ف

كما كفلته أغلب الدساتير ومن بينها الدستور الجزائري حيث نص الدستور عىل حرمة المنازل، فال يجوز 
ي ال

 
ي األحوال المبينة ف

 
من الدستور عىل: "تضمن  47قانون، حيث نصت المادة دخولها أو تفتيشها إال ف

ي إطار حرمته وال تفتيش إال بأمر 
 
الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فال تفتيش إال بمقتض  القانون ف

 4مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة". 
بدأ سمو وتعتير هذه المادة األساس الدستوري لحماية حرمة المسكن، فال يجوز استنادا إىل م

وط من  ي يبيح ذلك، مع توفير جميع الشر
الدستور إىل االعتداء عىل هذه الحرية إال بموجب نص قانون 

قبل السلطة القضائية المختصة، ويعتير المسكن ذلك المكان الذي يقطن فيه الشخص عادة سواء أكان 
لحماية القانونية سواء كان لمالك أو المستأجر وال يباح ألي فرد الدخول إليه إال بإذن منه، وتتحقق ا

ي حكم   5المسكن مسكونا فعال أو خال من السكان. 
 
فات والسطوح والفسحات المسورة ف كما تعتير الشر

 المسكن. 
 

ي حرمة المراسالت واالحاديث . 
 
 ثانيا: الحق ف

ي حرمة الحياة الخاصة، وعليه فإن انتهاك شيتها يعد  
 
تعد المراسالت مظهرا من مظاهر الحق ف

ًء عىل الحرية الشخصية، كما أنها تتصل بحرية الفرد الفكرية واالقتصادية، حيث قد تتضمن أمورا اعتدا 

                                                           
 المتضمن تعديل الدستور. 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  47المادة  -4
 .23أنظر إلى: سليمان بارش: المرجع السابق، ص -5
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يقصد   تتعلق بالمعتقدات الدينية أو أفكار سياسية أو تتناول عالقات أو أشار صناعية أو تجارية،
يد أو بواسط 6بالمراسالت قانونا ة رسول خاص جميع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت عن طريق الير

ق، وسوي أن تكون داخل  يد أو الير ي توجد لدى مكاتب الير
قيات الت  وكذلك المطبوعات والطرود والير

ي بطاقة مكشوفة مت  كان واضحا أن 
 
ظرف مغلق أو مفتوح، كما تعد من قبيل المراسالت الخطابات ف

 المراسل قصد عدم االطالع عليها. 
مادية ألفكار شخصية ال يجوز لغير مصدرها ومن توجه وبالتاىلي فإن المراسالت عبارة عن ترجمة 

ي صور مراسلة. 
 
أما المحادثات فيقصد  7إليه االطالع عليها، ألنها بمثابة محادثات شخصية تجسدت ف

ي تتم عير وسائل تقنية المعلومات 
بها األحاديث الشخصية وتشمل المكالمات الهاتفية واالتصاالت الت 

ي المكالمة او  الحديثة أذ ان هذه المكالمات
 
واإلتصاالت قد تتضمن معلومات واشار خاصة بطرف

الحديث، ومن ثم فأن حماية األحاديث والمكالمات الشخصية يعد من صور الحماية الجنائية للحق 
ي تعدي عىل 

يعات الجزائية قد جرمت األفعال الت  ي الخصوصية ، ويالحظ ان العديد من  التشر
 
ف

ي العديد من القرارات القضائية. المراسالت الخاصة ، كما ان ا
 
ي قد أكد حرمتها ف

 8لقضاء الجنان 
 

ي حرمة الصورة. 
 
 ثالثا: الحق ف

ي 
تعرف الصورة بأنها: الشكل الذي يظهر بواسطة آلة التصوير، فهي مرآة الشخص الت 

ي 
 
ي مظهرها فقط، وإنما أيضا ف

 
تكشف عن ذاته، فالصورة تعد انعكاسا لشخصية اإلنسان ليس ف

 9معنوي، وذلك ألن الصورة تعكس مشاعر الشخص وأحاسيسه. مظهرها ال

ا يدل عليه
ً
ي لجسم اإلنسان امتداد

، وهي محاكاة 10كما عرفت عىل أنها: امتداد ضون 
ي علم البرصيات عىل أنها: تشابه أو تطابق للجسم 11لجسم اإلنسان أو جزء منه

 
، أو كما تعرف ف

، وعليه فإنها تختلف عن 12عىل عدسة أو مرآةالناجم عن انعكاس األشعة الضوئية المنبعثة منه 
، فهي ال تعير عن فكرة أو داللة لها غير إشارتها إىل شخصية صاحبها، وال فرق  الحديث الشخضي

ات عليها.  ي الصورة  13إن كانت الصورة عىل حقيقتها أو أن الفاعل أدخل بعض التغيير
 
و يعد الحق ف

وم االستهالك لدى المجتمع من قبل أفراد من الحقوق حديثة النشأة، وذلك تحت تأثير مفه
 للتسويق

ً
ء قابال ي

، حيث أصبح كل سر ي المجتمع الغرنر
 .14 

                                                           
، 0192، 02إبراهيم يامة: أساليب التحري الخاصة بالجريمة المنظمة في القانون الجزائري والفرنسي، دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد  -6

 154ص
 .228، ص2011، 1طارق صديق رشيد كه ردى: حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط  -7

 - عودة يوسف سلمان: الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، جامعة الرافدين، ص 08. 8
، 2017سما سقف الحيط: الحق في الصورة: مظهر للحق في الخصوصية أم حق مستقل ؟ سلسلة أوراق بحثية للدراسات القانونية، جامعة بيرزيت، -9

 .04ص
 .223طارق رشيد صديق كردي: المرجع السابق، ص -10
العتداء، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية علي سليمان علي صالح ومحمد محمود علي الطوالبة: المسؤولية الجنائية على نشر صور ا -11

 .95، ص2017والقانونية، األردن، 
 .362، ص2015، 13زواوي شنة: الحماية القانونية لحق الشخص على صورة، دفاتر السياسة الجنائية، العدد -12
 .224-223طارق رشيد صديق كردي: المرجع نفسه،  -13

14  , division des affaire juridique, 2010. S WWW.reseau  image’image et droit de l’Phillipe G auvin: Droit à l -

conape.fr, 16 – 07- 2019, H 13:08. 
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، أضف إىل  ي الصورة خصوصا مع ازدهار فكرة المجتمع االستهالكي
 
وعليه ازدهرت فكرة الحق ف

ي تصويره وهو يمارس حياته الخاصة بشكل غير معقول،
 
 ذلك تدخل وسائل النشر بأنواعها المختلفة ف

 15وأجهزة تصوير جد متقدمة. 

ي الصورة
 
ه من أن يرسمه  16وعليه يعرف الحق ف عىل أنه االستئثار الذي ينتج للشخص بمنع غير

اض عىل نشر صورته عىل الجمهور،  ي االعي 
 
أو يلتقط له صورة من دون إذن منه، وما يتبع ذلك من حقه ف

ي إطار نشاطاتها، وتختلف ويختلف نطاق هذا الحق بير  األشخاص العاديير  وبير  األشخاص 
 
العامة ف

ي مكان عام، فالقانون يكفل الحماية للشخص 
 
ي مكان خاص وتلك الملتقطة ف

 
كذلك بير  الصور الملتقطة ف

ي الحالة الثانية. 
 
ي الحالة األوىل، وال يكفلها ف

 
 ف

ي حرمة الحياة العائلية. 
 
 رابعا: الحق ف

ي ح
 
رمة الحياة الخاصة ، وعلة ذلك تعد حرمة حياة الشخص العائلية من عنارص الحق ف

ان حياة االنسان العائلية هي جزء هام من حياته بشكل عام فاألشار العائلية يحتاج الشخص اىل 
احاطتها بالكتمان وابقاءها بعيدة عن معرفة الناس، وال يجوز ان تكون محال للنشر واذا تم ذلك 

ي  فإنه يشكل إنتهاكا لحرمة الحياة الخاصة باإلعتداء عىل
 
حياة اإلنسان العائلية ، ويمتد الحق ف
حرمة الحياة العائلية اىل ما بعد وفاة اإلنسان، فبالرغم من ان القانون ال يحمي سمعة وكرامة 
االنسان اذا ما فارق الحياة ألنه بالموت تنتهي شخصيته وحقوقه، إال ان اشاره العائلية قد يؤدي 

ار بسمعة ي حرمة الحياة العائلية األشار  افشائها اىل التشهير بالميت ارص 
 
ورثته ، ويشمل الحق ف

ف وسمعة العائلة والعالقات األشية واإلجتماعية، وهي أشار ذات أهمية  ي تمس اخالق وشر
الت 

ة لإلنسان داخل مجتمعه.   17كبير
 

ي حرمة الحياة الصحية. 
 
 خامسا: الحق ف

ي 
ي واألمراض الت 

ي منها وأسبابها وجميع تعد الحالة الصحية لإلنسان وتاريخه المرض 
عان  أو يعان 

ي 
 
ي يتناولها أو العالج الذي يخضع لها عنرص من عنارص الحق ف

ما يتعلق بحالته الصحية واألدوية الت 
ي تقدم له تعد من األمور 

الحياة الخاصة إللنسان، وسبب ذلك أن الحالة الصحية والرعاية الطبية الت 
ي عدم كشفها لذ

 
ي يرغب الشخص ف

ا يعد توفير الحماية الجنائية لحرية الحياة الصحية الخاصة الت 
ي حرمة الحياة الخاصة

 
 18مظهرمن مظاهر الحماية الجنائية للحق ف

 
ي والرقمي عل الحياة الخاصة لألفراد.  : مخاطر التقدم التكنولوح  ي

 
 المطلب الثاب

ي تقع عىل خصوصية الفرد سواء تعلق المر 
بالمكالمات،  وهنا سيتم التطرق إىل أهم األفعاىل الت 

نت  ي أماكن خاصة وما يقوم به عىل مستوى الحاسوب واالني 
 
األحاديث، صور األشخاص متواجدين ف

ي تعد أفعال مجرمة. 
 والت 

 
 الفرع األول: جريمة التنصت وتسجيل المكالمات واألحاديث الخاصة. 

اء عليها باالستماع تعتير األحاديث الخاصة من الركائز األساسية لحياة الفرد، حيث ال يجوز االعتد
 أو التنصت، حيث يعد هذا األخير انتهاك مباشر للحياة الخاصة. 

                                                           
عين إسالم سهل السيد الجعفراوي:النظام القانوني للحق في الصورة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إشراف أحمد عبد الرحمن حمدي، جامعة  -15

 .8-7، ص2017شمس، مصر، 
، www.droitetentreprise.orgواألعمال، الموقععبد القادر عميمر: الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة في البنية الرقمية، مجلة القانون  -16

 .11:15على الساعة  2019-07-16تاريخ الدخول: 
  .08ان: المرجع السابق، ص عودة يوسف سلم -17
  .06عودة يوسف سلمان: المرجع السابق، ص - 18 

http://www.droitetentreprise.org/


 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

62 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 
 أوال: تعريف فعل التنصت والتسجيل. 

ويعتير التنصت من أهم الوسائل لالطالع السمغي عىل مكنونات الحياة الخاصة، وتستمد هذه 
ايد المستمر للدور الذي تلعبه اآلن تلك ال ي حياتنا. الوسيلة أهميتها من الي  

 
ويقصد  19محادثات ف

ي مالحظتها ومتابعتها ومعاينتها معاينة 
بالتنصت؛ مراقبة المحادثات الهاتفية الخاصة يعت 

 20يقظة. 
 ، ي
ي اكير من كونه قانون 

أما بالنسبة للتسجيل فعىل الرغم من أن تعريف مفردة التسجيل تعريف فت 
ي إىل تع

ريف هذه المفردة بمناسبة الحديث عن جريمة إال أنه مع ذلك فقد تعرض فقهاء القانون الجنان 
 تسجيل المكالمات الهاتفية واألحاديث الخاصة كأحد الجرائم الواقعة عىل حرمة الحياة الخاصة. 
ومن تعريفات تسجيل األحاديث ما ذهب إليه البعض بأنه: اإلحتفاظ بالحديث عىل 

جاعها مرة ثانية، وعرفه البعض بأنه نوع من إ طة يمكن إسي  اق السمع يسلط عىل أشر سي 
ونية  األحاديث الخاصة والمحادثات التيليفونية خلسة ودون علم صاحبها بواسطة أجهزة إلكي 
أسفر عنها النشاط العلمي الحديث. وعرف كذلك بأنه: حفظ األحاديث الخاصة عىل المادة 

 21المخصصة إلعادة االستماع إليه. 

ات ومن تعريفات تسجيل األصوات ما ذهب إليه البع ض بأنه: عبارة عن ترجمة للتغير
ات   إىل نوع آخر من الموجات أو التغير

المؤقتة لموجات األصوات الخاصة بالكالم أو الموسيف 
ازات خاصة.  جم موجات الصوت إىل اهي    22الدائمة ويكون التسجيل عادة بواسطة آلة تي 

 

 . ي
ر
 ثانيا: الوسائل المعتمدة للتسجيل الصوب

ا سواء من حيث تزداد أجهزة التسجيل ا  ي يوما بعد يوم قدرة وكفاءة وتفوقا كبير
لصون 

كيفية التقاط الحديث وتسجيله، أو من حيث صغر حجمها وسهولة استخدامها، وقد تعددت 
أنواع هذه األجهزة، بحيث أصبح من الصعب متابعة تطورها والوقوف عىل أحداثها، لذا ستناول 

ي العمل. 
 
ها شيوعا ف  أهم هذه الوسائل وأكير

 
1-  . ي أو الالسلكي  أجهزة تعمل بواسطة االتصال السلكي الخارح 

ي  
لقد ظهرت عدة أنواع من الميكروفونات المستخدمة لهذا الغرض، وهي األجهزة الت 

ي تدور فيه، ويوصل 
تعمل عن طريق إخفاء الميكروفون داخل المكان المراد سماع المحادثات الت 

لاِلستماع والتسجيل خارج المبت  بواسطة أسالك هذا الميكروفون بواسطة أسالك دقيقة بجهاز 
ي العديد من انواع هذه األجهزة سواء تعلق األمر باألحجام  دقيقة، ولقد أنتج التقدم التكنولوجر

 23اوطريق العمل. 
 
 

                                                           
ة سعدي حيدرة: كيف نظم المشرع الحياة الخاصة في آخر تعديالت قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية ؟، مجلة التواصل في العلوم اإلنساني -19

 .109، ص2012، 32واالجتماعية، العدد 
-139، ص1،2009مراقبة األحاديث الخاصة في اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية مصر، طياسر األمير فاروق:  -20

140 . 
 .168، ص08عمار عباسي الحسني: مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في اإلثبات الجنائي، أهل البيت، العدد  -21
، 27احد حسن: الدليل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي، الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، العددعلي محمد بصائر ومروى عبد الو  -22

 .278، ص2017
 .124، ص2011، 1محمد أمين الخرشة: مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، ط - 23
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ي من داخل المكان.  -2
ر
 أجهزة التسجيل الصوب

جدا مع تتطلب هذه األجهزة أن يكون حاملها أي الشخص القائم بعملية المراقبة متوا 
 24الشخص المراقب، أو عىل مسافة قريبة منه. 

 

ي من خارج المكان.  -3
ر
 أجهزة التسجيل الصوب

ي  
 
ة، بحيث أصبحت تستعمل ف ي تطوير هذه الخير

 
ساهمت تكنولوجيا االتصاالت ف

ي الغرف المغلقة دون الحاجة إىل وضعها بداخلها ومن أهم أنواعها: 
 
 25التنصت عىل المحادثات الجارية ف

ر. ميكروفونا -أ  ت اللت  
ر إىل   تعمل عىل التقاط وإرسال األصوات من وراء النوافذ الزجاجية من خالل توجيه أشعة اللير 

ي زجاج تلك النافذة 
 
نافذة من نوافذ المكان، وعندما ترتد هذه األشعة تحمل معها الذبذبات الحاصلة ف

ي الغرفة وتسجيل هذه الذبذبات، ثم يتم تحويل
 
ها إىل أصوات واضحة هي نتيجة األحاديث الجارية ف

 أصوات المتحدثير  داخل الغرفة. 
 الميكروفونات االتجاهية.  -ب

ويمكن بواسطتها التقاط األحاديث من داخل المكان المغلق بتوجيهها نحو أية فتحة ولو كانت  
ي األماكن 

 
ي تدور ف

ي أغراض تسجيل األحاديث الت 
 
ي كل األحوال ف

 
الفتحات مغلقة، ويمكن استخدامها ف

هات. الم  فتوحة مثل الحدائق العامة والمني  
 ميكروفونات التالمس.  -ج

ي لجدار المكان المغلق الذي   ة الحجم يتم وضعها عىل السطح الخارجر وهي ميكروفونات صغير
ي تم إلتقاطها إىل 

ازات الت  يراد مراقبة ما يتم بداخله من أحاديث شخصية، ويقوم عملها عىل تحويل اإلهي  
 ستماع إليها وتسجيلها. موجات صوتية يتم اال 

 ميكروفونات مسمارية.  -د
ازات إىل ميكروفون  ي عمل الميكروفونات المسمارية، إذ من خاللها يتم نقل اإلهي  

 
تساعد ف

 . ي  التالمس المثبت عىل الجدار الخارجر
 

ع الجزائري.   ثالثا: موقف المرسر
ي ا
 
اض المحادثات الهاتفية يمس بحق اإلنسان ف لخصوصية والذي يعد مما ال شك فيه أن اعي 

ع مبدأ الدفاع عن الخصوصية الفردية بموجب الدساتير  من الحقوق اللصيقة باإلنسان، ولقد تبت  المشر
ي تؤكد عىل انضمام الجزائر إىل اإلعالن  26منه 11بموجب المادة  1963المتتالية، بدءا من دستور 

والت 
ي نص المادة   2016الدستور  ، إىل غاية تعديل1948العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة 

 
الذي أكد ف

 منه عىل ضمانة حماية حرمة الحياة الخاصة فيما يتعلق بشية المراسالت واالتصاالت الخاصة.  46
ع الجزائري هذا الحق  ي تحمي شية المراسالت، أحاط المشر

إىل جانب الضمانات الدستورية الت 
ع نصا نوعيا يحمي حرمة الحياة الخاصة  بنصوص قانونية تجرم كل اعتداء عليه، وتطبيقا لذلك تبت  المشر

ي  23 -06بما فيها شية المراسالت بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 
 
، 2006ديسمير  20المؤرخ ف

                                                           
 .124شة: المرجع السابق، صمحمد أمين الخر  - 24
/ لؤي عبد هللا نوح: مدى مشروعية المراقبة اإللكترونية في اإلثبات الجنائي، مركز الدراسات العربية  125-124أنظر إلى: المرجع نفسه، ص -25

 .141-140،، ص2018، 1للنشر والتوزيع، ط
عامي لحقوق اإلنسان وتنظم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامع : " توافق الجمهورية على اإلعالن ال1963من دستور  11تنص المادة  -26

 الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي."
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تحت عنوان االعتداءات عىل  03مكرر  303مكرر إىل  303فبموجبه تمت إضافة المواد من 
ف واعتبار األشخاص وعىل حياتهم الخاصة وإفش  27اء األشار. شر

ي الدستور رصاحة 
 
ع الجزائري لم ينص ف أما بالنسبة لتسجيل األحاديث الخاصة، فنجد أن المشر

عىل تسجيل األحاديث الخاصة أو الشية، إال أن موقفه ال يختلف عن موقفه المتعلق بالتنصت عىل 
ع وإن لم ينص عليه، إال أن هذا اإلجراء ي عد من اإلجراءات الماسة المكالمات الهاتفية، حيث أن المشر

ي دستوره أو مختلف قوانينه قد أكد عىل وجوب 
 
ع سواء ف بحرمة الحياة الخاصة المكرسة، حيث أن المشر

ي مسكنه وشخصه وأحاديثه، حيث يعاقب القانون كل من قام بتسجيل 
 
صيانة خصوصية الحياة الفردية ف

 . 28أحاديث خاصة أو شية
 

: إلتقاط وتسجيل ون ي
 
 قل الصور بدون إذن. الفرع الثاب

 أوال: تحديد الفعل المجرم. 
ي الحياة 

 
ي أكدت عىل أهمية الحق ف

ي صورته من أهم الحقوق الت 
 
يعتير حق اإلنسان ف

ي تحديد طبيعته القانونية، وذلك 
 
ي ساهمت ف

الخاصة وعززت إستقالليته، وأول المنطلقات الت 
ئية واإلجتهادات المتعاقبة أي بإعتبارها مظهرا من مظاهره، وأصبح بفضل التطبيقات القضا

 29إعتداء عىل صورة اإلنسان دون إذ أنه يمثل شكال من أشكال المساس بحياته الخاصة. 
ويقصد بإلتقاء الصور؛ هو األخذ للصورة من حيث ال يحس صاحبها، ثم تثبيتها عىل 

 . 30دعامة مادية
عدة أشخاص عىل عبارة عن معاينة مادية مرئية لحالة الشخص أو  31كما تعرف عىل أنه؛

ي وقت واحد، وقد 
 
ي كانوا عليها وقت التصوير وهي تربط الزمان بالمكان واألشخاص ف

الوضعية الت 
تمتد إىل الدليل المادي للجريمة وإىل محيطها، ويتم ذلك سواء عن طريق الصورة الفردية أو 

ز الوقائع المرتكبة بصفة يط الفيديو الذي يعرض الصوت والصورة متتالية تير فعلية حقيقية  شر
 وحية، تمكن من الوقوف عىل الفاعلير  الحقيقيير  دون شك. 

بينما التسجيل يقصد به حفظ صورة الشخص عىل مادة معدة لذلك بأي وسيلة 
لمشاهدتها فيما بعد أو إذاعتها، وتطبيقا لذلك يتحقق الركن المادي للجريمة عند القيام بتسجيل 

ي مكان خاص دون موا
 
فقته عن طريق الرسم عىل لوحة او مادة أخرى صورة لشخص موجود ف

 معدة لذلك لمشاهدتها فيما بعد. 
أما النقل هو تحويل الصورة من موضع إىل آخر أي تحويلها أو إرسالها من مكان تواجدها 
إىل مكان آخر، بحيث يتمكن الغير من مشاهدة قسمات شكله وما يأتيه من حركات وأفعال وذلك 

ي الب
 
ي المباشر عىل نحو ما يحدث ف

يون   32ث التلفير 
                                                           

( 3( أشهر إلى ثالث )6المتضمن قانون العقوبات على:" يعاقب بالحبس من ستة ) 02-16مكرر من القانون  303تنص الفقرة األولى المادة  -27
 دج من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص، بأية تقنية كانت وذلك: 300000إلى  50000 سنوات وبغرامة من

 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمة أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه. -
 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه. -
 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية. 303انية من المادة الفقرة الث -28
  platform.almanhat.com.17:2على الساغة 24/11/2020لدخول محمد بن حيدة: الحماية القانونية لحق اإلنسان في صورته،  تاريخ ا  -29

  جامعة تلمسان،
  178عبد الرحمن خلفي: المرجع السابق، ص  -30

-أمينة ركاب: أساليب التحري الخاصة، في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إشراف بلقاسم دايم، جامعة أبو بكر 31
.67، ص.2015بلقايد تلمسان،   

  178عبد الرحمن خلفي:المرجع نفسه، ص -32
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 ثانيا: وسائل الرقابة المرئية. 
:  إن أجهزة الرقابة  وهما كالتاىلي

 33المرئية يمكن تقسيمها إىل وسيلتير  أساسيتير 
 

 وسائل الرؤية والمشاهدة.   -1
ي مجال الرقابة المرئية عديدة ومتنوعة، األمر الذي أدى 

 
إن المستجدات التكنولوجية ف

ي حاجز المسافة وأجهزة التصوير باألشعة تحت إىل ظهور آالت تصوير عن 
ي تلغ 

بعد، والت 
ي تتيح اقتحام المجال الشخضي لألفراد ليال بقدرتها عىل التقاط صور دقيقة، وقد 

الحمراء، والت 
ي المكان الخاص لتصوير من بداخله بإشارات 

 
ظهرت آالت تصوير دقيقة ويسهل إخفاؤها ف

ونية، كما توجد نوافذ مزودة بعد ي اتجاه واحد، بحيث تسمح لمن يجلس داخل إلكي 
 
سات ف

ي حجرة أخرى دون علم من بداخله. 
 
 الحجرة أن يراقب ما يدور ف

والبد من اإلشارة هنا إىل تطور هذه األجهزة مستمر ال يستطيع الوقوف عند الحد الذي 
ي أبحاث وتصنيع هذه األجهزة. 

 
 توصلت إليه أيدي الفنيير  والمختصير  ف

 
 صورة. وسائل تسجيل ال -2

ات بحيث  ي نقلة نوعية لهذه األجهزة، ، إذ جرى تصغير حجم الكامير
لقد احدث التطور التقت 

ي أو عىل جسم الشخص الذي يستعملها بطريقة تجعل اكتشافها صعبا. 
ي المبان 

 
 أصبح من السهل وضعها ف

ي ت
ات الت  ستخدم حاليا والجدير بالذكر أن هذه اآلالت تعتير بدائية، إذا قورنت بإمكانيات الكامير

، وأجهزة االستطالع بالصور، كما أوجدت الثورة التكنولوجية وسائل أخرى  ي أقمار التجسس الصناىعي
 
ف

 متقدمة للتصوير، من هذه الوسائل طائرات االستطالع الجوية. 
ونخلص مما سبق أن أجهزة المراقبة تتعدد وتتنوع صور استخدامها بحيث يتعذر حرصها، وما  

 يس إالعىل سبيل المثال. تقدم ذكره منها ل
 

ع من هذه األفعال.   ثالثا: موقف المرسر
ي خطر شديد، حيث باتت 

 
ي الهائل ف لقد اصبحت الحياة الخاصة لألفراد نتيجة التطور تاتكنولوجر

اق، حيث أصبح من الممكن التقاط الصور بسهولة دون علم  ي خطر اإلتنهاك واإلخي 
 
أشار األفراد ف

ع الجزائري أن يحمي هذا الجانب المهم من الحياة من خالل إحاطته صاحبها، وعليه كان لزاما  عىل المشر
كون   34بجملة من النصوص القانونية تكفل صيانتها بالقدر الذي يسمح  للفرد من ممراسة حياته اليومية

ية والمتمتعة بحماية الف ي تبت  عليها حقوق الذات البشر
ي الصورة يعتير من أسم الحقوق الت 

 
رد أن الحق ف

 35الدستورية عىل اعتبار أن الصورة هي البصمة الحقيقية الواضحة والشاملة والكاملة للفرد. 
ع الجزائري قد أكد عىل   وعليه بالرغم من خلو هذا اإلجراء من الدستور الجزائري إال أن المشر

ي الحياة الخاصة وعنرص م
 
ن عنارصها حرمة الحياة الخاصة، وبما أن الصورة تعد مظهر من مظاهر الحق ف

 فإن هذه الحماية تشملها بالتأكيد . 
أما بالنسبة للقوانير  فقد جرم قانون العقوبات الجزائري االعتداء عىل الصور، حيث أقر أنه كل  

اوح مدته  ي التقاط وتسجيل أو نقل صور بغير إذن صاحبها أو رضاه سيعاقب بالحبس لمدة تي 
 
ع ف من شر

 36دج.  300000إىل  50000ة من من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرام

                                                           
 .184-182السابق، ص/ لؤي عبد هللا نوح: المرجع  172-170أنظر إلى: محمد أمين الخرشة: المرجع السابق، ص -33
ماية أنظر إلى: عالء الدين عبد هللا الخصاونة وبشار جالل السومي: النظام القانوني للصور الفوتوغرافية والحقوق الواردة عليها ووسائل الح -34

 .04، ص2013، 53القانونية، مجلة الشريعة والقانون، العدد 
 245، ص2013، 1ألردن، طجهاد الكسواني: قرينة البراءة، دار وائل للنشر، ا -35
 المتضمن قانون العقوبات. 02-16مكرر من القانون  303المادة  -36
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2021 

ي متناول الجمهور أو استخدام   
 
كما يعاقب كل فرد قام باالحتفاظ أو وضع أو نسخ يوضع ف

بأية وسيلة كانت الصورة المتحصل عليها بواسطة االلتقاط أو التسجيل أو نقلها بغير إذن صاحبها 
 37أو رضاه. 

ع الجزائري قد أكد عىل مكرر قانون العقوبات يمكن الق 303من خالل نص المادة  ول بأن المشر
ي يوقع برصف 

ي الصورة من خالل تجريمه لألفعال الماسة بها بدون إذن ، فالجزاء الجنان 
 
فكرة الحق ف

ار تب عن اعتداء من أرص  ي  38النظر عما يي 
 
إال أن هذا الجزاء وحت  يوقع البد أن يتم االعتداء ف

ع الجزائري قد أخذ با ، وذلك مكان خاص، حيث نجد المشر ي
لمعيار الموضوىعي أو المعيار المكان 

العتباره مظهرا أساسيا من مظاهر الحياة الخاصة، إذ يشكل هذا المعيار الصورة األوىل والضمانة 
، ولقد ذهب الفقه إىل تعريف المكان الخاص بأنه كل مكان يتعذر 39الفعالة لتحقيق هذه الحماية

 40إذن مالكه أو مستغله أو المنتفع به. بلوغه بنظرات من الخارج ويتوقف دخوله عىل 
 

ونية لحرمة الحياة الخاصة.   الفرع الثالث: اإلعتداءات اإللكتر
ونيا  لما شقت التكنولوجيا طريقها إىل حياة األفراد، أضحت اإلعتداءات االمرتكبة إلكي 

ي 
 
نت ودورها ف جمع تتسم بالحداثة والتطور ، بحيث أدى اإلعتماد عىل الحواسيب وشبكة األني 

البيانات الشخصية ومعالجتها إىل تهديد خصوصية األفراد ووقوع الحياة الخاصة فريسة للجريمة 
 العلوماتية ومن ثم أضحت حياة األفراد شبه عارية أمام تكنولوجيا المعلومات. 

 
 أوال : الجرائم الواقعة عل رسية البيانات الشخصية. 

وعة تتعدد صور اإلعتداء عىل شية البيانات الشخ  صية ابتداءا من المعالجة غير المشر
وع لتلك البيانات أو تعرض المحادثات الشخصية لألفراد  للبيانات أو عملية اإلفشاء غير المشر

ي 
ون  يد األلكي  اق الير

نت وكذا عمليات إخي   للتجسس عير شبكة األني 
 

 المعالجة غت  القانونية للبيانات الشخصية.  - 1
ي مجموعها تعد البيانات الشخصية هي  

 
ي الخصوصية فهي تعد تمثل ف

 
قوام الحق ف

ي تكتسب صفة الشية، وعملية المعالجة غير 
المعطيات والمعلومات الخاصة بالفرد والت 

وعة لجملة البيانات هي أبرز صور انتهاك لتلك الشية من خالل مخالفة القائمير  عىل  المشر
وط واألساليب القانونية المنصو  خيص من عملية المعالجة  للشر ص عليها داخليا كعدم منح الي 

ي الرقابة 
 
ي جوهره اعتداء عىل حق الدولة ف

 
الجهات المختصة أو إلغائه أو انتهاء مدته وهذا يشكل ف

عىل تداول ونقل البيانات الممنوحة لألشخاص المعنوية المرصح لها بذلك قانونا. وبــهذا ينشأ 
ي التكفل عدم اإلعتداء عىل الحياة الخاصة، مخاطر تحول دون مهمة القائمير  عىل تلك الرقابة 
 
ف

ي ضبط مجال الرقابة عىل البيانات وحمايتها من شت  أنواع الجريمة 
 
ومن ثم تغيب دور الدولة ف

ونية.   اإللكي 
 

                                                           
على:" يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها من المادة السابقة كل من احتفظ أو  02-16من القانون  1مكرر  303تنص الفقرة الثانية من المادة  -37

ر، أو استخدام بأي وسيلة كانت التسجيالت أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة وضع أو يسمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغي
 مكرر من هذا القانون." 303أحد األفعال المنصوص عليها في المادة 

معة اإلخوة منتوري فضيلة عاقلي: الحماية القانونية في حرمةالحياة الخاصة، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، إشراف عبد الحفيظ طاشور، جا -3838
 .256، ص2012قسنطينة، 

 .223، ص07الحماية الجنائية للحق في الصورة، مجلة الدراسات القانونية والبحوث القانونية، العدد نعيمة مجادي:  -39
 .362زواوي شنة: المرجع السابق، ص -40
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2021 

وع للبيانات الشخصية.  - 2  اإلفشاء غت  المرسر
وع للبيانات الشخصية كأحد صور انتهاك لحق الخصو   صية إن مسألة اإلفشاء غير المشر

ي تعتمد عىل شية البيانات كمهنة المحاماة  والطبيب أوعمال 
ي بعض المهن الت 

 
قد تأخذ مظهرها ف

ض احتفاظ صاحب المهنة بشية البيانات الشخصية للزبون أو العميل بحكم  البنوك، بحيث يفي 
وع هي الخاصة بتعا .التعامل القائم بينهما  البيانات عرضة إللفشاء غير المشر

مالت وتعد أكير
ي حاول خاللها 

ونية وهذا ما ثبت من خالل قضية بنك جزل تشافت السويشي الت  البنوك اإللكي 
عمالء فرنسيير  تابعير  إلدارة خدمات الرقابة عىل التعامالت التجارية فك شفرة بيانات شخصية 
ي أعمال البحث والتقضي 

 
 لمواطنير  فرنسيير  تحمل حسابات لدى البنك، وذلك لالستعانة بها ف

 . ي يتر
ي تجرى بشأن التهرب الرص 

 41الت 
 

ي 
 
وب  ثانيا : التجسس اإللكتر

ي ضعف الوسائل  
 
نت تكمن أساسا ف لقد أثبتت التجربة الواقعية أن خطورة استخدام شبكة االني 

ي حماية انتقال البيانات عير الشبكة، ضف إىل ذلك صعوبة الوصول إىل األشخاص القائمير  
 
المستخدمة ف

ي إطار التعامالت  باإلعتداء وبــهذا فقد 
 
ي تحدث ف

ي كأخطر صور اإلعتداءات الت 
ون  ظهر التجسس اإللكي 

ونية وهذا إلرتباطه بشكل مباشر باغتصاب شية المحادثات الشخصية وجل المراسالت  اإللكي 
ي كل المستويات

 
نت ف ي تتم عير شبكة االني 

ي مجال  . والتعامالت الت 
 
ي ف

ون  ولقد عرف التجسس اإللكي 
ي تنتقل بير  جهازين عن بعد عير شبكة المحادثات ا

لشخصية بأنه : عملية التنصت أو التقاط البيانات الت 
ي سياق خارج عن القانون والممارس 

 
ي الذي يصدر ف

ون  نت وما يجدر اإلشارة إليه أن التجسس اإللكي  االني 
ي حالة  من طرف سلطات الدولة يعد من األساليب المحرمة دوليا وداخليا إلنتهاك حق األفراد،

 
وهذا ف

ي استعمال 
 
ي إطار التعسف ف

 
ثبوت حصول فعل التجسس بدون إذن مسبق من المحكمة وهذا يدخل ف
ي المساس بحقوق األفراد تحت مظلة األمن القومي أو العام

 
ضف أن خطورة التجسس  .حق الدولة ف

ي ظل العوملة والتق
 
ي أضحت تأخذ صورة أوسع مما كانت عليه سابقا خاصة ف

ون  نيات الحديثة، األلكي 
بحيث لم تعد تقترص عىل السلطات أو دوائر المخابرات بل قد أصبحت وسائل التجسس متاحة إىل 

ي الدول المتقدمة. 
 
 42األفراد العاديير  خاصة ف

 
ي 
 
وب يد اإللكتر اق الحاسبات اآللية والت 

 ثالثا : اختر
اق الحاسبات اآللية -1  . إختر

اق بأنها عملية دخول غير مرصح بها إىل حاسب ذهب البعض من الفقه إىل تعريف جريمة اإل 
خي 

اق  ، كما ربط البعض اآلخر فكرة اإلخي  ة عاليير  آخر عن طريق استخدام برامج متطورة تحت تقنية وخير
وعة للبيانات فعرفه بأنه الولوج غير المرصح به قانونا إىل نظام معالجة البيانات  بالمعالجة غير المشر

اق ال تقل خطورة عن النماذج السابقة عىل اعتبار أن باستخدام الحاسوب وبــهذا  نجد أن عمليات اإلخي 
الحاسب الشخضي أضىح يمثل أهم الوسائل المتاحة لإلتصاالت الحديثة بير  األفراد وأضىح يعتمد عليه 
اق  ونية وبــهذا فإن فكرة اخي  ي إطار التعامالت اإللكي 

 
ي تصدر ف

كليا كآلية للمراسالت والمعامالت الت 
ي ال

 
ها واستغاللها ف حاسب الشخضي تقوم عىل أساس اإلعتداء عىل خصوصية وشية المعامالت وتسخير

ي تلحق بالفرد عدة خسائر عىل المادي والمعنوي 
وعة الت   شت  األغراض غير المشر

 
ي  -2

 
وب يد اإللكتر اق الت 

 . جريمة اختر

                                                           
، ديسمبر 08الباحث للدراسات القانونية و السياسية، العدد خدوجة وهبي: حق الخصوصية في مواجهة اإلعتداءات اإللكترونية، مجلة األستاذ - 41

 . 150ـ149، ص 2018
  .150خدوجة وهبي: المرجع السابق، ص  - 42
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ي إطار المعامال  
 
ي من أحد الوسائل الحديثة ف

ون  يد اإلكي  ي يعتير الير
ونية الت  ت اإللكي 

ي عن طريق تبادل الرسائل 
ون  ي إطار تسهيل اإلتصال األلكي 

 
نت فهي تدخل ف تقدمها شبكة األني 

ي تواجه حق الخصوصية وتعرض 
ي من أهم المخاطر الت 

ون  يد اإللكي  اق الير
الفوري، وبــهذا يعد اخي 

ي شت  المج
 
ي تدخل ف

االت وبــهذا فإن المقرر الفرد إىل انتهاك شية المعامالت ووالراسالت الت 
ي حدود وضوابط معينة بغض 

 
وفق القواعد العامة تكريس ضمانات لحماية شية المراسالت ف

 43النظر عن األساليب المستخدمة سواء كانت تقليدية أو حديثة
 

ع الجزائري.   رابعا: موقف المرسر
ع ل ونيا نجد المشر م يتجه وعىل الرغم من النص غير المباشر عىل حق الخصوصية إلكي 

ع اكتف  بمواكبة محاربة  ، إال أن المشر ي
ون  ي المجال اإلكي 

 
إىل إصدار قانون بالحماية للخصوصية ف

ي العالم الرقمي بموجب القانون رقم 
 
ي الخصوصية ف

 
المتضمن  15-04جريمة المساس بالحق ف

ي القسم المعنون: المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات م
 
ن خالل تعديل قانون العقوبات ف

الف  200الف إىل  50أشهر إىل سنة أو بغرامة من  3مكرر: يعاقب بالحبس من  394نص المادة
ي كل أو جزء من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات أو 

 
كل من يدخل أو يبف  عن طرق الغش ف

 يحاول ذلك. 
ي معطيات مخزنة او إفشاء

 
أو  كما جرم عمليات التجميع أو توفير أو نشر أو اإلتجار ف

ي هذا القسم
 
  .استعمالها ألي غرض كل المعطيات المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها ف
ع الحماية الجنائية لحق الخصوصية بموجب المادة  من القانون  4ولقد وفر المشر

المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و  09/04
ي حالة قيام السلطات المختصة اإلتصال، وهذا بض

 
مان عدم المساس بالحياة الخاصة لألفراد ف

ونية بهدف الوقاية من األفعال الموصوفة بجرائم  بالقيام بعمليات المراقبة لكل اإلتصاالت اإللكي 
 .44اإلرهاب والتخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة

 
 الخاتمة: 

ي ومما سبق يمكن القول أن التقدم العلمي وا
 
ي الذي عرفته المجتمعات ف لتكنولوجر
مختلف الميادين قد أدى تطوير فكر المجرمير  إىل أبعاد أدت إىل ظهور وتطور بعض الجرائم إىل 
أنواع لم تكن معروفة من قبل، حيث أصبحت تشكل تهديدا للمجتمع وأفراده، حيث أنه ومن 

نا مهما كان الفرد حريصا عىل خالل مختلف األجهزة المتطورة أصبح الكشف عن أشار الفرد ممك
ي التأثير المباشر عىل خصوصيات األفراد وحياتهم 

 
إخفاءها، وعليه فإن هذا التقدم قد ساهم ف

ة تعد العمود الفقري للحرية الشخصية، فالخصوصية الفردية كرست منذ  الخاصة، هذه األخير
ي الكثير من المواثيق الدولية واإلقل

 
ت قيمة محمية ف يمية ومختلف الدساتير القدم، واعتير

يعات، أقر بوجود حماية لهذا الجانب من الحياة  ي معظم التشر
 
ع الجزائري كباف ، والمشر والقوانير 

ي دستوره أو سائر قوانينه المختلفة، وأعتير أن كل فعل يطال أي جانب من جوانب 
 
سواء ف

ي ممارسة نشاطه  خصوصية الفرد لجريمة تعاقب عليها القانون كون أن الفرد له مطلق الحرية
 
ف

ي حياته. إال انه ولتحقيق ذلك البد من تحديد 
 
ي إطار خاص وشي ومع أقل قدر من تدخل الغير ف

 
ف

ع أن يواكب ومن خالل  ي تعد الماسة بحرمة الحياة الخاصة، كما عىل المشر
كل األفعال الت 

                                                           
   152ـ- 151 المرجع نفسه، ص  - 43
-66مر رقم يتمم األ 2016يونيو 19المؤرخ في  02-16من القانون رقم  394المادة  /157أنظر إلى: خدوجة الدهبي:المرجع السابق، ص  - 44

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  04-09من القانون  04، المتضمن قانون العقوبات./ المادة 1966يونيو  8المؤرخ في  156
 بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها. 
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ي مجال التكنولوجيا، إذا ما أراد حماية حر 
 
يات األفراد من المراقبة نصوصه القانونية التطور القائم ف

ي تطور مستمر، األمر الذي سيؤدي اىل ظهور أفعال تشكل 
 
واإلنتهاك، كون العالم التكنولوجيا والرقميات ف

يعات لها سيعرض الحياة الخاصة للمساس  جرائم لم تكن محددة من قبل، وبالتاىلي فعدم مواكبة التشر
از دون تحديد جزاء لها، كما البد من نشر الوىعي حول ه ذه األفعال الماسة لحرمة الحياة الخاصة، لإلحي 

، كذلك لتنبيه األفراد أن القيام بها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.   أكير
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 الهجرة الدولية: من البعد األمني إلى استراتيجية األمن اإلنساني

 

International Migration: From Security Dimension To 

Human Security Strategy 
 

ي   لطيفة نجين 
 دك توراه، جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء

 
 ملخص: 

لقد كشف الواقع أو مايسم اليوم ب "أزمة الهجرة" آن إقفال الحدود أمام أفواج المهاجرين          
ي مقابل حاجة المستقبلية 

 
ي تتطلع إىل الضفاف األخرى دون االستجابة ألسباب تلك الهجرات، ف

الت 
، وأيضاإىل للهجرةإىل ي توفرها شبكات تهريب البشر

 اليد العاملة، إىل ازدهار أسواق اليد العاملة الشية، الت 
ي عرض البحر خالل محاوالتهم اليائسة للعبور، واىل أشكال أخرى من المعاناة 

 
هالك المئات من البشر ف

ي جميع محطات الهجرة. مما أدىإىل استفحال انتهاكات حقوق اإلنسان. وهو ا
 
ألمر الذي طبع سياسة ف

ي التعامل مع القضية 
 
ي ف

ها عىل البعد األمت  كير 
ي والدول المعنيةبالهجرة بي  إدارة حدود االتحاد األورنر

المطروحة . واليوم يسغ المجتمع الدوىلي غاىل محاولة مراجعة أوراق الهجرة الدولية عىل أساس خلفيات 
اتيجيات جديدة عىل رأسها مراعاة األمن اإلن ي للمهاجرين وبلدانهم األصلية، باعتبارها مقاربة واسي 

سان 
  .جديدة تجمع بير  بعدين أساسيير  هما: بعد حقوق اإلنسان وبعد التنمية

، التنمية ي
 . الكلمات المفتاحية: الهجرة الدولية، األمن االنسان 

 Abstract  

The current situation on what is called “migration crisis” has pointed out that closing 

borders in front of the group of migrants who look at the opposite bank without response 

to the reasons of this migration I in spite of the need to the work power in the host 

countries , led to flourish secret work power market as they give opportunity  to trafficking 

as well as the death of many in the sea when they attempt to cross the sea ,regardless of 

the other types of suffer in migration situation, this increases the violation of human rights, 

as a result , European union policy administration and other countries, which are 

concerned about migration, have focused on the security perspective when dealing with 

this issue. This international community seeks to review international migration file on 

new strategic back round taking human security of migrants and their native countries into 

account, as they represent new approaches the combine two basic dimensions: human 

rights and development. 

Keywords: migration, human security, human rights. 
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ي الشؤون الدولية، فقد دفعت، 
 
عىل الرغم من أن نموذج أمن الدولة ال يزال النموذج المهيمن ف

ين، المهتمير  والسياسيير  إىل البحث عن نماذج بديلة، تركز  ي القرن العشر
 
األزمات السياسية والعسكرية ف

، و  ي
ستجابة بمفردها للكوارث البيئية عدم قدرةالدول القومية الفردية عىل اال تقر بعىل نقد النموذج األمت 

، وانتشار األمراض المعدية، وتهديدات أمنية  والمجاعات والتهجير القشي للسكان، وتدفق الالجئير 
 1أخرى... 

ي »لقد كشف الواقع أو ما يسم اليوم ب 
أزمة الهجرة" أن إقفال الحدود أمام أفواج المهاجرين الت 

ي مقابل الحاجة إىل اليد العاملة لدى تتطلع إىل الضفاف األخرى دون االستجا
 
بة ألسباب تلك الهجرات ف

ي توفرها شبكات تهريب البشر واىل هالك 
الدول المستقبلة إىل ازدهار أسواق اليد العاملة الشية، الت 

ي 
 
ي عرض البحر خالل محاوالتهم اليائسة للعبور، واىل أشكال أخرى من المعاناة ف

 
المئات من الشباب ف

عملية الهجرة مما أدى إىل استفحال انتهاكات حقوق اإلنسان. وهو األمر الذي طبع سياسة جميع مراحل 
ي نحو الهجرة بمزيــــج من التناقض وغياب نهج متسق وقائم عىل حقوق  إدارة حدود االتحاد األورونر

ي مجال الهجرة. 
 
 اإلنسان ف

 من محاولة التعامل مع الهجرة من خلفية الحفاظ عىل "أمن الدول
ً
ة"، يسغ نموذج "األمن وبدال

ي تؤدي إىل الهجرة القشية وغير النظامية. وقد دعا 
" إىل تحديد والتخفيف من التهديدات الت  ي

اإلنسان 
 العام لألمم المتحدة، المجتمع الدوىلي إىل محاولة: " ...إلقاء نظرة أكير شموال عىل 

ي عنان األمير 
 
كوف

مئات الماليير  من البشر وتؤثر عىل بلدان المنشأ  مختلف أبعاد مسألة الهجرة، وهي مسألة تمس اآلن
ية عىل  وبلدان العبور وبلدان الوجهة النهائية. وعلينا أن نفهم عىل نحو أفضل أسباب التدفقات البشر
ي بدأت 

النطاق الدوىلي وعالقاتها المعقدة بالتنمية. ويتعير  علينا أيضا أن نستعد لمواجهة التحوالت الت 
ي االرتفاع ا

 
ي معظم أنحاء العالم وآثار ذلك عىل القوة العاملة بالفعل ف

 
ي للشباب والمسنير  ف لنستر

 2والخدمات االجتماعية والعمليات السياسية". 
" ي
 3يكتسب موضوعنا هنا أهميته انطالقا منجديةوحتمية هذا المعظ الجديد:" األمن اإلنسان 

عامل مع مسألةالهجرة في والذي أصبحت الحاجةإليه ملحة من أجل األخذبمنطقشامل ومتكامل
ّ
الت

ورة  .الدولية ي االعتبار رص 
 
عتماد الدول عنرص التنمية اإلنسانية كمدخل للتعامل الطويل المدى ايأخذ ف

ي عىل عمليات إدارة الهجرة، 
مع الظاهرة، وكذلك التخفيف من األمننة والتوجه نحو إضفاء الطابع اإلنسان 

ام حقوق اإلنسان ل ي إدارة يكون قائما عىل أساس احي 
 
لمهاجرين مع إتباع منطق التعاون والمشاركة ف

 .الهجرة الشية خاصة
 : بموجبه نطرح التساؤل التاىلي كإشكالية سنحاول اإلجابة عنها هنا 

ي أن يخدم قضية الهجرة الدولية؟كيف يمكن ل
 
 بعد األمن االنساب

 :  واإلجابة عن أسئلة فرعية أخرى وهي

 ي تجاه ظا
 هرة الهجرة؟ماهي آليات األمن اإلنسان 

                                                           
 أنظر: -1

Francesca Vietti and Todd Scribner, Human Insecurity:Understanding International Migration 

from a Human Security Perspective , by the Center for Migration Studies of New York , JMHS 

Volume 1 Number 1, 2013 page.18. 
رات، قدم الى االمم المتحدة في دورتها تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول : تعزيز األمم المتحدة: برنامج إلجراء المزيد من التغيياألمم المتحد، -2

 . 39.الفقرة ، A/57/387، رمز الوثيقة: 2002شتنبر  09، بتاريخ 57
 والتنمية األمن بدراسات المعنية المستقلة اللجان بعض أعمال وتقارير ضمن الباردة الحرب فترة خالل اإلنساني األمن مفهوم طرح بدايات جاءت -3

 .2006.يناير ،13 العدد مفاهيم،".اإلنساني األمن مفهوم" عرفة، محمد نظر: خديجةأ واألمن السالح ايا نزعلقض المستقلة اللجنة منها
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 ؟ ي
ي تحريك عجلة األمن اإلنسان 

 
 ومن هم الفاعلون ف
:  مباحثوسنتناول هذه اإلشكالية عير  وسنتناول فيه مسالة االنتقال التكتيكي األول،  المبحث ثالث وهي

ي مواجهة تنقالت األشخاص المهاجرين، 
 
كير  عىل أمن بلدانهن ف

للدول المعنية بالهجرة من محاولة الي 
. ومن خالل اوالتحول نحو  ي

اتيجية األمن اإلنسان  ،إسي  ي
 
سنتطرق إىل بعد حقوق اإلنسان  لمبحث الثاب

ي تناول مسألة الهجرة
 
ي ويكمله ف

ا من خالل .الذي يتداخل بشكل كبير مع بعد األمن االنسان  مبحث  وأخير
ه الحديث عن بعد التنمية وخدمته لقضية الهجرة الدولية.  ثالث،  سنتناول عير

ي دراستنا هذه، المنهج االستدالىلي من حيث تطرقنا لتداعيات تحول اهتمامات ولقد انتهجنا 
 
ف

ي األساسير  
، قبل العروج عىل بعدي األمن اإلنسان  ي

اتيجية األمن اإلنسان  ي إىل إسي 
الهجرة من الهاجس األمت 

. كما اعتمدنا المنهج ي
ي التعاطي مع مسألة الهجرة، أالوهما بعد حقوق االنسان والبعد األمت 

 
ي  ف

 
ي ف

الوصف 
 استقرائنا إلشكاليتنا المطروحة. 

 
ي 
 
اتيجية األمن اإلنساب ي إىل إستر

 المبحث األول: تداعيات تحول اهتمامات الهجرة من الهاجس األمن 
 
ة من  5بشكل عام، وغير النظامية 4تنطوي الهجرة الدولية      منها بشكل خاص، عىل مستويات كبير

ية، فاألشخاص الذين  يتنقلون بهذه الطريقة عادة مايعرضون أرواحهم للخطر، حيث المعاناة البشر
ي بلدان مقصدهم. 

 
ي ظروف غير إنسانية وقد يتعرضون لالستغالل وسوء المعاملة، ف

 
يضطرون للسفر ف

ي سياسات وإجراءات زجرية بحق المهاجرين غير النظاميير  
وتضطر الدولة المستقبلة للمهاجرين إىل تبت 

ي حياتهم، كأن تقوم بإعادتهم إىل د
 
حيل مما قد يعرضهم للخطر ف ولتهم بطرق غير إنسانية كالطرد أوالي 

ية والعنرصية.   وحرياتهم فضال عن وقوعهم عرضة لالستغالل المعامالت التميير 
: فمن ناحية هي تنفق مبالغ  لقد ألفت البلدان الغربية المستقبلة للهجرة نفسها بير  مواجهتير 

نشر درك الهجرة وحرس الحدود، وبناء الحواجز واألسوار الحدودية هائلة عىل أمن الحدود من خالل 
لمنع المهاجرين العابرين، وعىل عمليات اإلبعاد واالحتجاز واسعة النطاق. ومن ناحية أخرى ارتفاع 
ي تعارض السياسات األمنيـة للدول تجاه هذه الظاهرة، ووصفها بأنها تشـكل خطـرا يـهدد 

األصوات الت 
 .للمهاجرين حقـوق اإلنسان

لقد كشف عمق ما شهده المجتمع الدوىلي من تطورات وأحداث، النقاب عن فشل ذريــــع للسياسة 
ي تشكلها الهجرة الدولية 

ي لحماية حدودها وأوطانها من المخاطر الت  ي نهجتها دول العالم الغرنر
األمنية الت 

ي أفق الساحة الدولية اتجاه جديد يرنو إىل تكثي
 
ف الجهود عىل المستوى الدوىلي المكثفة. وبدأ يلوح ف

اتيجيات جديدة وطفت عىل  .حول مسألة تأطير الهجرة الدولية والغير نظامية منها خاصة، وفق اسي 
ي مقاربة 

كير  عىل المقاربة األمنية وحدها إىل محاولة تبت 
ساحة الهجرة الدولية تكتيكات جديدة بدلت الي 

، وتأ ي
ي سياق  اإلنسانية المستدامة والتنمية اإلنسان خذ بحقوقأكير مرونة، يراىع فيها الجانب اإلنسان 

 
ف

 ." ي
 6ما يسم ب"األمن اإلنسان 

وقد بدأ هذا التعاون ينمو تدريجيا ضمن منظومة أكير منظمة دولیة وهي منظمة األمم المتحدة،      
ورة مكافحتها ومعالجتها ووضع السبل الكفیلة لمو  اجهة حیث بدأت المنظمة تهتم بهذه المشكلة ورص 

ي تطرقها للظاهرة
 
ووضعت األمم المتحدة  . آثارها السلبیة، واعتمدت األمم المتحدة وسائل شت  ف

                                                           
 .11ص. 201سليم دحه، الهجرة الدولية: المفهوم ومنظورات التفسير، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد السادس، يناير انظر: -4
للهجرة ، الشبكة االوربية  األوروبية للشبكة واللجوء جرةلهرة، النسخة العربية لمعجم اي، معجم اللجوء والهجانظر في تعريف المهاجر غير النظام -5

اسات الهجرة واللجوء، روما يللهجرة التابعة للمفوضية األوربية ووزارة الشؤون الداخلية االيطالية، قسم الحريات المدنية والهجرة، االدارة المركزية لس
.2013 

إعالن الهـاي بشأن مستقبل السياسات المتعلقة بالالجئين والهجرة، الدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة، رمز الوثيقة :  مم المتحد،األ -6
A/693/57 15، ص.2002دجنبر  23، بتاريخ. 
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امات إزاء المهاجرين والالجئير  يجب عليها تنفيذها بموجب   
المنظمة العالمية عىل عاتق الدول الي 

امات الملز  ي القانون الدوىلي القائم. وباإلضافة إىل ذلك، فقد وقعت جميعها االلي  
 
 الواردة ف

ً
مة سياسيا

ي بالهجرة الدولية والتنمية )
( وخطة 2013الوثائق الختامية لحوار األمم المتحدة الرفيع المستوى المعت 

وإعالن نيويورك، وال سيما منها الوعد بتيسير هجرة منظمة وآمنة ونظامية ومسؤولة واكدت  2030عام 
: )أ( حماية المهاجرين؛ )ب( منحهم فرصة ان الدول بحاجة إىل وضع سياسات سليمة لتحقيق ما ي ىلي

ي وآمن؛ )ج( كفالة تمكينهم، بعد
ي المجتمع  الهجرة بشكل قانون 

 
 ف
ً
هجرتهم، من االضطالع بدورهم كامال

 7واالقتصاد الذي انضموا إليه. 
ك بير  جميع الفاعلير  

ي نهج شموىلي لعالج الظاهرة، قائم عىل الحوار المشي 
بموجبه بدأ تبت 

 لهجرة الدولية، بمن فيهم المهاجرين أنفسهمالمعنيير  با
 

:  نحو ترقية حقوق اإلنسان للمهاجر الدوىلي وعولمتها  ي
 
 المبحث الثاب

 
ت منابر المشاورات اإلقليمية       ايدا بمسـألة الهجـرة، حيث كير لقد بدأ المجتمع الدوىلي يبدي اهتمامـا مـي  

إىل وضـع سياسات للهجرة مدروسة وقائمة عىل أساس والدولية والعالمية المعنيـة بـالهجرة، الساعية 
ي االعتبار مسـألة 

 
حقوق اإلنسان، ومحاولة وضع نظم شـاملة ومتسـقة إلدارة شـؤون الهجـرة، تأخذ ف

ريــب المــهاجرين واالتجــار باألشخاص وانتهاكات حقوق اإلنسان تهمكافحـة الهجـرة غــير النظاميــة و 
ي المسار الرئيسي ألعمال ابل وإدراج ح، للمهاجرين

 
ي لمجقـوق اإلنسان ف

ي ميدان الهجـرة. فف 
 
تمع الدوىلي ف

من اإلعالن بشأن األلفية، أعلنت الدول األعضاء عن تصميمهاعىل تعزيز قدراتهاعىل"اتخاذ  25الفقرة
ام وحماية حقوق اإلنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأشهم، والقضاء عىل ا ألفعال تدابير لكفالة احي 

ي جميع 
 
ة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح ف ي مجتمعات كثير

 
ايدة ف العنرصية وكراهية األجانب المي  

 المجتمعات". 
، إىل وقت قريب جدا لم تكن ثمة نصوصا قانونية دولية وحت  إقليمية       الواقع أنه عىل المستوى العالمي

ي للمهاجر من كل جوانبه
، ورغم أنه قد وضع  خاصة بتنظيم المركز القانون   بإجماع المجتمع الدوىلي

ويحظ 
، ولذلك فمازالت الحاجة 8،ميثاق للهجرة 2018سنة  فهو صك غير ملزم قانونا، وهو لم يحظ بإجماع دوىلي

ي مجال حقوق اإلنسان
 
فوضعية المهاجر تستمد سندها  .قائمة إىل االتفاقيات الدولية المتخصصة ف

ي باختالف وضعيات المهاجر 
القانونية واإلنسانية، بوصفه طفال، أو امرأة أو ضحية لالتجار بالبشر  القانون 

 .والتهريب أو عامال
، وهما:  ي اتجاهير 

 
 وتسير مقاربة حماية اإلنسان الجديدة المتعلقة بالهجرة ف

سانة القانونية لحماية الحقوق اإلنسانية للمهاجرين أوال  : دعم تنفيذ الي 
ي عالمي للهجرة: السغي إىل خلق إطار قانثانيا

 ون 
 

سانة القانونية لحماية الحقوق اإلنسانية للمهاجرين  أوال: دعم تطبيق التر
تشمل الحقوق اإلنسانية طيفا واسعا من الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية 

ي تطبق عالميا
ابطة ويقدم اإلطار الدوىلي لحقوق اإلنسان بناء إيديولوجيا ومفاهي . واالجتماعية الت  م مي 

ي من شأنها أن تنطبق 
يعية، والت  بصورة واضحة ومقبولة عىل نطاق عريض لالستجابات العملية والتشر

ي ألي منهم
إال أن األمر يتطلب أيضا التعامل مع  . عىل جميع المهاجرين بغض النظر عن الوضع القانون 

                                                           
 .13ص.مرجع سابق، إعالن الهـاي بشأن مستقبل...األمم المتحد،  -7

الصحةالعالمية المعنية بالصحة وحقوق اإلنسان،العدد الرابع  الدولية والصحة وحقوق اإلنسان، منشورات منظمة الهجرة، الصحةالعالمية منظمة -8
 .9-8، ص.2006،
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يعات الخاصة باله نامج والتشر جرة لحكومات البلدان مضامير  الحقوق بتناسب مع السياسات والير
 9المعنية. 

، أحـرز تقـدم هائل عىل 1948ومنـذ اعتمـاد إعـالن األمـم المتحـدة العـالمي لحقـوق اإلنسـان عـام 
ي مجال تدوين ما يتفق عليه المجتمع الدوىلي عىل أنه حقوق لإلنسـان وقيم لإلنسانية. 

 
الصعيد الدوىلي ف

ي تتناول كيفية معاملة وعير هذا اإلعالن، تتوفر لدى المجتمـع ا
لـدوىلي مجموعـة ضخمـة مـن القوانـير  الت 

ي القـرن الحـادي 
 
ي أنحـاء العـالم كافة. وثمة تطلـع ف

 
ي اللجــوء والمـهاجرين ف المهجرين عىل نحو قشي وطالتر

 10والعشـرين إىل التنفيـذ التـام والشـامل لالتفاقيـات المعتمـدة دوليا والتقيدبها. 
ي موضوع حماية المهاجرين بوجه عام لقد أسهمت الص

 
كوك ذات النطاق العالمي بشكل كبير ف

ي ذلك لجملة 
 
ها عىل وجه التحديد، ويرجع الفضل ف ي حماية فئة دون غير

 
بالرغم من عدم تخصصها ف

ي تبنتها هذه االتفاقيات، وأهمها 
مبدأ عالمية حقوق اإلنسان ومبدأ تكامل حقوق اإلنسان  11: المبادئ الت 
ي وعدم قبل

يتها للتجزئة ومبدأ التطور المستمر لحقوق اإلنسان ومبدا حقوق اإلنسان هي نفسها لكل بت 
 . البشر كيفما كانوا مواطنير  أم مهاجرين من دول أخرى

عة الدولية لحقوق  ونقصد بهذه المواثيق والصكوك العالمية، ميثاق األمم المتحدة، والشر
ي تضم اإلعالن العالمي لحقوق 

 . 1966  الدولييير  لسنة والعهد 1948اإلنسان لسنة اإلنسان، والت 
 فئة المهاجرين الدوليير  بحماية قانونية لحقوقها األساسية بموجب صكوك ومواثيق 

كما تحظ 
ي ترتكز عىل ذلك الطابع العام والعالمي لحقوق اإلنسان وعىل 

حقوق اإلنسان األساسية والمتخصصة الت 
 عام. المبادئ العامة لحقوق اإلنسان بشكل 

جم المواثيق العالمية إىل اتفاقايات إقليمية ودون إقليمية، ثم إىل  كما اقتضــــــــــــــــ  واقع الحال أن تي 
ي نهاية المطاف تقع عىل عاتق الدول، بانضمامها إىل المعاهدات 

 
يعات وطنية. وف اتفاقيات ثنائية وتشر

امات بموجب القانون الدوىلي وهي تتعهد باتخ يعات محلية الدولية لحقوق اإلنســـــان، الي   اذ تدابير وتـشــــر
امات  12. تعكس تلك االلي  

 
ي عالمي للهجرة

 
 ثانيا: السعي نحو خلق إطار قانوب

إن الحماية الدولية لحقوق المهاجرين تطورت مع تطور وىعي المجتمع الدوىلي بمشاكل الهجرة       
ي  عىلالدولية، وبعد أن كانت تعتمد بالخصوص 

 
الصكوك العالمية المبادئ األساسية المنصوص عليها ف

ت مرجعا أساسيا لتأطير الهجرة الدولية  ي اعتير
ة الت  لألمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان، هذه األخير

ة عمل المنظمة األممية إىل غاية األلفية الجديدة إال أن هذه القواعد  . لمدة طويلة من الزمن، امتد طيلة في 
ي يوجد فيها المهاجر الدولية ظلت عامة ال تركز عىل الوضعية الهشة

 . الت 
المنتدى الرئيسي الذي يمكـن فيـه للـدول أن تعمـل "األمم المتحدة،  وبمرور الزمن ستصبح منظمة

ه. فالمنظمة تقدم اإلغاثة  ي اآلراء بشـأن قواعـد السـلوك الـدوىلي ومعـايير
 
معـا للتوصـل إىل توافـق سياسـي ف

ي وضـع وتنفيذ سياسات تستجيب للهجرة اإلنسانية إىل المحتاجير  ويمكن أن تساعد 
 
الدول األعضـاء ف

                                                           
 لالطالع على هذه الترسانة من القوانين التي يسهل تطبيقها على فئة المهاجرين الدوليية  في هذا الشان: -9

MIGRATIONS ET PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME, Droit internationalde la migration, N°3, 

Organisation internationale pour les migrations,2005,   Page .19-26 

 
سية، لمسان كلية الحقوق والعلوم السياتحمزة عبابسة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  -10

 .67-66ص.2016/2017السنة الجامعية 

 .54-45ص 2009دهم عبد الهادي، دراسات في قانون حقوق اإلنسان، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن، الطبعة االولى، أحيدر  -11

لثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية: تقرير األمم المتحدة، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وا -12
سان التقرير عن مجموعة المبادئ والممارسات الجيدة والسياسات المتعلقة بالهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية تماشيًا مع القانون الدولي لحقوق اإلن

 .11، الفقرة.A/HRC/36/42 ،2017مين العام،  وثيقة: السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واأل
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ي ذلك 
 
وتؤثر عليها، وهي تسـاعد علـى تطـوير القـدرات الوطنيـة، وتقوم بجمع البيانات وتحليلها، بما ف

وقد اعتمد الميثاق العالمي للهجرة بمؤتمر مراكش سنة  13. "البيانات المتعلقة بحجم السكان وتحركاتهم
 لإلجراءات لمساعدة الدول عىل ، ويتضّمن ال2018

ً
ميثاق سلسلة من المبادئ، كما يحوي فهرسا

ي مستوى 
 
ات.  وإجراءات لتحسير  إدماج المهاجرينتحسير  اإلعالمالتصدي للهجرات ف  وتبادل الخير

يتضح مما سبق أنه مع ازدياد حجم وتعقيد مشكل الهجرة، ارتفعت ظاهرة الهجرة الدولية إىل       
أعىل قائمة جدول أعمال السياسة العالمية، وأصبحت الدول وأصحاب المصلحة اآلخرون عىل دراية 

ي كل ج
 
ي تتيحها الهجرة الدولية. ويوجد اآلن ف

ورة بالتحديات والفرص الت  زء من العالم إدراك عميق برص 
تحقيق الفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية للهجرة الدولية بشكل أكير فعالية، وصار من الممكن 

 معالجة العواقب السلبية للحركة عير الحدود بشكل أفضل. 
 

ي خدمته قضية الهجرة الدولية
 
 المبحث الثالث: بعد التنمية ف

 
ورة صاحب إنشاء المن      ي إطار محاولة حفظ السلم واألمن الدوليير  التأكيد عىل رص 

 
ظمات الدولية ف

ي مواثيق إنشاء تلك المنظمات، ومن ذلك ما ذكره وزير 
 
، وهو ما ظهر ف إشباع الحاجات األساسية للبشر

، حيث قال " إن معركة السلم يتعير  خوضها 1945الخارجية األمريكي حول مؤتمر سان فرانسيسكو عام 
ي يقصد بها التحرر من الخوف، والثانية هي الجبهة االقتصادية  عىل

: األوىل هي جبهة األمن، الت  جبهتير 
" .14 

ان الهجرة الدولیة بالتنمیة ومكافحة الفقر، فسارت الجهود       لقد توصل المجتمع الدوىلي إىل حتمية اقي 
معات الهشة، والتعجيل بعملیة الدولیة تجاه تشجیع التعاون الدوىلي واإلقلیمي من أجل تنمية المجت

ي مجال الهجرة 
 
ي يعرفها العالم ف

ة الت  التنمیة باعتبارها من أهم الركائز المعول عليها للحد من الزیادة الكبير
 الدولیة. 

ي  األمن ارتأت لجنة وقد
ايد انعدام اإلنصاف ": أن اإلنسان  تحركات الناس قضية إنمائية أيضا، في  

يد...فيسغ الناس إىل التماس كل فرصة ممكنة لتحسير  سبل بير  البلدان وداخلها يؤثر ع ىل أنماط التشر
 15...فغالبا مايذكر الفقر بإعتباره أحد األسباب الرئيسية للهجرة غير القانونية".  عيشهم

 
ي 
 
 أوال: آليات تحقيق األمن اإلنساب

ي عير آليتير  رئيستير  هما الحماية
ق األمن اإلنسان 

ّ
 ير  والتمك" protection" يتحق

"empowerment   ابطتان؛ فالحماية تفسح المجال إلعمال التمكير
ومن المالحظ أن كلتا اآلليتير  مي 

 واألفراد الممكنـون قادرون عىل تجنب المخاطر والمطالبة بتحسير  آليات الحماية. 
ي ويعمل بشكل مسبق لمواجهـة  الحماية من ناحية

ي ذو طابع وقان 
يالحظ أن بعد األمن اإلنسان 

يـدات التـي تحـيط باألفراد، كاألزمات المالية العالمية والرصاعات العنيفة واألعمـال اإلرهابيـة التهد
واألمـراض وانحـدار مستويات الخدمات األساسية، وهو ما يتطلب وضع معايير وإنشاء مؤسسات عىل 

ي والدوىلي للتصدي ألوجه انعدام األمن بطريقة شاملة ووقائية ال تق
تـرص علـى ردود الصعيدين الوطت 

ي وتكشف ثغرات البنية األساسية للحماية
 . األفعـال تجـاه التهديدات، بل تعمل بشكل وقان 

                                                           
، رمز 2000شتنبر  13األمم المتحدة، "إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية"، قرار اتخذته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، بتاريخ  -13

 . A/RES/55/2الوثيقة: 
- 28المجلد  –في القانـون الدولـي العـام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية خولة محي الدين يوسف، ألمـن اإلنسـاني وأبعـاده  -14

 .534، ص.2012-العدد الثاني

،اكتوبر 53نيلز كارستينسن، فهم الحماية التي تقودها المجتمعات المحلية ودعمها، نشرة الهجرة القسرية، مركز اوكسفورد لدراسات الالجئين، العدد -15
 .4ص. 2016

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/13/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/13/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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فينصب عىل إكساب األفراد القدرة عىل الترصف والتخطيط سواءلصالحهم أم للتمكي    وبالنسبة
ام حقوقهم وحريا تهم والتصدي للكثير لصالح بقية أفـراد المجتمع، وجعلهم يمتلكون قدرة المطالبة باحي 

 من المـشكالت وإيجاد الحلول لها، األمر الذي يتطلب النهوض بكل ما من شأنه تعزيز هذه القدرات. 
 

؟ ي
 
ي تحريك عجلة األمن اإلنساب

 
 ثانيا: من هم الفاعلون ف

ي مواجهة قضية الهجرةكالدولة   -1
 
 محرك رئيسي لعجلة التنمية ف

 

 الداخىلي  إن السياسات المتعلقة بالهجرة تتكفل بها 
وزارة الدولة والوزارات األخرى عىل المستويير 

. ألنه مسؤوليات توفير األمن والوقاية من التهديدات وحماية الناس من مهام الدولة. لكن من  ي والخارجر
ي الوصول إىل الخدمات االجتماعية 

 
مسؤولياتها أيضا توفير حماية للحقوق األساسية وضمان حرية أوسع ف

من جهة ومن جهة ثانية تقع عىل الدولة الوطنية مسؤولية التمكير  الذي يعد أحد وبشكل منصف، هذا 
جمة مختلف القوانير  الدولية  المكونات األساسية للتنمية اإلنسانية. فالحكومات الوطنية معنية بي 

 . والمقاربات الحقوقية والتفويضات المؤسسية واإلرشادات إىل أرض الواقع عىل المستوى
لمجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة، تمثــل أفضــل طريقــة العتمــاد مقاربــة منهجيــة كفيلــة وحســب ا     

بتسـخير مكاسـب الهجـرة للتنميـة فـي مراعـاة مسـائل الهجـرة فـي أطـر التخطيـط علـى المسـتوى القطـري. 
اتيجيات التنميـة وفـي وتسـتلزم هـذه العمليـة تقييـم آثـار الهجـرة علـى جميـع ا لتدابيـر المعتمـدة فـي اسـي 

اتيجيات تقليـص الفقـر. ويتعيـن مراعـاة الهجـرة وآثارهـا علـى التنميــة فــي التشــريعات والسياســات  اسـي 
امــج علــى جميــع األصعدة المحلــية، والجهــوية والوطنــية.   والير

 
 وية المحليةالتعاون الدوىلي لتعزيز النظم التنم -2

يساهم بها المجتمع الدوىلي عىل دعم الجهود المحلية والوطنية الرامية إىل تلبية االحتياجات والحد 
من أوجه الضعف وتغيير حياة الناس. وتتوفـر للمجتمـع الـــدوىلي حاليــا الفرصــة لتخفيــف الضغــوط الداعيـة 

ي بدرجة  للـهجرة مـن خـالل التنميـة المسـتهدفة والمسـاعدة
ي ترمــي إىل رفــع المســتوى المعيسر

الماليـة الـت 
ي ذلك فرص توفير خدمات الصحة والتعليم والعمل

 
أما عىل المدى القصير فيمكن للمساعدة .كافية، بما ف

ي تـأخذ شـكل التدريـب، والمنـح الدراسـية والمسـاعدة التعليميـة األخـــرى أن
ي ذلك التدابير الـت 

 
 الدولية بما ف

ي تتوفـر 
تســاعد  تهيئــة البيئــة االقتصاديــة واجتماعية تستفيد بشكل كامل مـن اإلمكانـات والمـهارات الـت 

ي زيادة ثروة البالد
 
 .بـالفعل لـدى السـكان وتساهم ف

ام بالعمل وفق  وبذلك عىل ".....األمم المتحدة والمنظمات غير  الحكومية والجهات المانحة عىل االلي  
ديد تطبعه ثالثة تحوالت أساسية: )أ( تدعيم النظم الوطنية والمحلية بدال من استبدالها؛ )ب( نموذج ج

ي بالسغي 
ي والمجال اإلنمان 

التنبؤ باألزمات بدال من انتظار حدوثها؛ )ج( تجاوز الفجوة بير  المجال اإلنسان 
ات النسبية وعىل مدى أطر زمنية مت  . عددة السنوات"إىل تحقيق نتائج جماعية عىل أساس المير 

 
 : خاتمة

ي القــرن العشــرين لمعالجــة مســائل 
 
ي ُوضعـت ف

تيبـات القانونية والمؤسسـية الـت  إن العديـد مـن الي 
وكشف الواقع اليوم أن تحركات الناس قضية إنمائية وأمنية وإنسانية  . اللجوء والهجرة عفا عليها الزمن

ي يتطلب تحقيق التنم
ية اإلنسانية المستدامة، وصون حقوق اإلنسان وحرياته فتحقيق األمن اإلنسان 

ي سياسات 
 
ي ف

والحكم الراشد، والمساواة االجتماعية وسيادة القانون، ورغم إدراج بعد األمن اإلنسان 
تيبـات الحاليـة ال تغطـي بشـكل كـاف جميـع ظواهـر اللجـوء والهجــرة، ممـا يبعـث  الهجرة الحالية، إال أن الي 

ي األمر زيـادة التعـاون والتنسـيق إىل تعزيز استخدام الموارد بشكل أشد  . لـق بصـورة خاصـةعلـى الق
ويقتض 
 .فعالية وإىل اتباع نهج أكير تماسكا



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

77 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 رؤية مقترحة للتربية على المواطنة الرقمية في ضوء حقوق اإلنسان

 

A proposed vision for digital citizenship education in light 

Of human rights 
 

 أسماء حميد أبو موس
 السالمية بغزة ةالجامع ،التدريسباحثة دك توراه في المناهج وطرق 
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 ملخص: 

ور  ي ظل هيمنة التكنولوجيا عىل جميع مجاالت الحياة اليوم ، وتحولها إىل رص 
 
ة حتمية من خالل ف

ورة، نظًرا لما يمكن أن  التحول إىل عرص الرقمنة، يصبح توظيفها الفاعل تحدًيا وترشيد استخدامها رص 
ي حياة الفرد أو محيطه ما يشكل 

 
يحدثه اإلفراط من جهة وإساءة االستخدام من جهة أخرى من أثر ف

ونية، لذا كان ي عرص ما يسم بالجريمة اإللكي 
 
ا رقمًيا ف

ً
ائحها نشر  تهديد لزاًما عىل المجتمعات بكافة شر

ي ضوء حقوق اإلنسان عامة 
 
ي بير  أفرادها وتطويــــع الحقوق الرقمية ف

ي وثقافة األمن التقت 
الوىعي التقت 

وحقوق المواطن الرقمي وواجباته خاصة، بما يضمن تشكيل حاضنة آمنة النتقال آمن نحو العرص 
 .  الرقمي

ة بوي هو الركير 
ي تنشئة المواطن عىل القيم وتهيئته عىل الحقوق وتسليحه  وألن الميدان الي 

 
األساس ف

بية عىل قيم المواطنة الرقمية وأبعادها يراىع فيه ما  ًحا عىل الي  ، تطرح هذه الورقة تصوًرا مقي  بالوىعي
نصت عليه حقوق اإلنسان، بما يمكن من مواءمة حقوق اإلنسان لتتضمن حقوق المواطن الرقمي وتحمي 

ي حال اتصاله بمحيطه عير التقنيات المختلفة. بياناته 
 
 ومعلوماته وأمنه ف

ي 
 الكلمات المفتاحية: المواطنة الرقمية، حقوق اإلنسان، األمن التقت 

 Abstract  
        In light of the dominance of technology in all areas of life today, and its transformation 
into an inevitable necessity through the shift to the era of digitalization, its effective 
employment becomes a challenge and the rationalization of its use becomes a necessity, given 
the impact that excessive use on the one hand and misuse on the other hand can have on the 
life of the individual or his surroundings. It poses a digital threat in the era of so-called 
cybercrime. Therefore, societies in all its segments were required to spread technical 
awareness and a culture of technical security among their members and to adapt digital rights 
in light of human rights in general and the rights and duties of the digital citizen in particular, 
in order to ensure the formation of a safe incubator for a safe transition towards the digital 
age. 

And because the educational field is the main pillar in educating the citizen on values, 
preparing him for rights, and arming him with awareness, this paper proposes a proposed 
conception of education on the values and dimensions of digital citizenship, taking into 
account the stipulations of human rights, in a way that can harmonize human rights to include 
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the rights of the digital citizen and protect his data and information And his security in the 
event that he communicates with his surroundings through various technologies. 

Key words: digital citizenship, human rights, technical security. . 

 
 مقدمة

يفرض الحضور القوي للمجتمعات الرقمية اليوم واالنتقاالت المتسارعة من عوالم الواقع إىل 
ي تحقيق انخراط آمن 

 
ي إدارة استخدام التقنية،  وذلك لمساعدة المواطن ف

 
ا ف

ً
ايد اض وعًيا مي   عوالم االفي 

ي المنظومة ال
 
ي المجتمعات الرقمية،  وذلك ألهمية البعد الرقمي ف

 
حياتية واالجتماعية اليومية، وفاعل ف

ي العيش اآلمن والكريم، ثم 
 
ورة صياغة سياسة وقائية تحافظ عىل آدمية اإلنسان وحقوقه ف ما يفرض رص 

امات الناظمة، ي إطار الوىعي التام بمجموعة الحقوق وااللي  
 
ية لالستفادة المثىل من إيجابياتها ف وألنه  تحفير 

ار اإلبحار الرقمي أو مراقبة المحتوى بشكل كامل كان ال بد من شبه المستحيل إحكام السيطرة عىل مس
من إعداد المواطن الرقمي الصالح الذي يمكنه تميير  المحتوى وتحديد ما يريده من ولوج العالم الرقمي 
خاصة أن الدراسات العلمية أثبتت أن معدل استخدام األطفال والمراهقير  لهذه األجهزة قد يصل إىل 

ي ساعات يوميً 
 بمرات مما يقضونه بير  ثمان 

اضية أكير ي العوالم الرقمية االفي 
 
ي أنهم يقضون ف

ا، ما يعت 
ي تعمل عىل ترشيد هذا 

ي مدارسهم مما يلزم المربير  واألهل باتخاذ اإلجراءات الوقائية الت 
 
ذويــهم أو حت  ف

ي ودقة التعامل معه خاصة يصبح االه
تمام االستخدام وتقنينه، ومع خصوصية المجتمع الفلسطيت 

 
ً
بية عىل المواطنة الرقمية بأبعادها المختلفة مع التوعية بحقوق اإلنسان بما يوائم بينها وصوال بالي 

ورة تربوية ومجتمعية تفرض أن  ي رص 
تتضمن المقررات والمناهج المدرسية للمواطن الرقمي الفلسطيت 

التعليمية وتقنيات االتصال سبل تعزيز المواطنة لدى الطلبة وتطوير مهارات وقدرات استخدام الوسائط 
ي هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة  الحديثة وتشجيع االستخدام اآلمن لمختلف المستحدثات التقنية. 
 
ف

، والممارسات الواعية  ي تنمية الوىعي الرقمي
 
بوية المساهمة ف لتسليط الضوء عىل الطرق واآلليات الي 

 يد مع المستحدثات والمهارات المرتبطة بذلكللسلوكيات المرتبطة به، وتنمية أساليب التعامل الرش
ي ضوء ذلك تحددت و

 
مواءمة الحقوق الرقمية مع حقوق اإلنسان المعلنة والمتعارف عليها عالمًيا، وف

 : ي محاولة اإلجابة عىل السؤال الرئيس التاىلي
 
 مشكلة الدراسة ف

ي ضوء حقوق اإلنسان؟
 
بية عل المواطنة الرقمية ف حة للتر  ما الرؤية مقتر
 ويتفرع عن ذلك السؤال التساؤالت الفرعية اآلتية: 

ها؟ .1 بية عىل المواطنة الرقمية، ومعايير
 ما أهمية الي 

بية عىل حقوق اإلنسان، وماهيتها وخصائصها؟ .2  ما المقصود بالي 
ي ضوء حقوق اإلنسان؟ .3

 
بية عىل المواطنة الرقمية ف حة للي   ماالرؤية المقي 

 منهج الدراسة: 
، استخدم الباحثان الم ي

ي نهج الوصف 
 
بوي )العربية واألجنبية( ف حيث قام الباحثان بمسح األدب الي 
ي 
 
بية عىل المواطنة الرقمية ف حة للي  موضوع الدراسة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتقديم رؤية مقي 

 ضوء حقوق اإلنسان. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 شيًعا لمفهوم المعرفة فرضت الثورة التقنية أو ما يسم بالثورة ال

ً
ا معلوماتًيا وانتقاال

ً
صناعية الرابعة تدفق

نت األشياء والذكاء االصطناىعي  واستخدامات التقنية وتطبيقاتها وظهرت مفاهيم جديدة مثل اني 
ي مفهوم المواطنة من المواطنة إىل 

 
ا ف

ً
ا جديد

ً
والبيانات الضخمة والتنقيب عن البيانات، ما فرض اتجاه

لرقمية عالمية االصطالح ، ما يتطلب إطاًرا ناظًما لهذا التواصل والتفاعل يكفل لألفراد حقوقهم المواطنة ا
ام والحماية لخصوصياتهم وثقافاتهم وكامل  ي األمن واالحي 

 
ي االتصال والتواصل من جهة ، وحقوقهم ف

 
ف
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ي العوالم الرقمية من اح
 
ام وحماية وحفاظ مكونات شخصياتهم كما يلزمهم بواجباتهم تجاه اآلخرين ف ي 

ام الذات  ي إطار الحرص الدائم عىل احي 
 
ي اآلمن من جانب عىل األمن ف

 
واالستخدام المسئول واألخالف

 للمواطن الرقمي الصالح الذي يراىعي حقوق اآلخرين  األفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ً
وصوال

ي ا
 
، ومن ثم الوصول إىل المجتمع المعرف ي العالم الرقمي

 
لذي يشمل بدوره البيئات االقتصادية ف

ي سبيل تحقيق النفع 
 
واالجتماعية، والمتوقع فيها لتوظيف األمثل ألدوات التكنولوجيا واالتصال، ف

. لإلنسان   ي المجتمع العالمي
 
وقد تعددت الدراسات السابقة  كأساس لمجتمعه الواقغي وكذلك كمواطنير  ف

ي استند 
ي تناولت مصطلحات الدراسة والت 

ا عند ما إليها الباالت 
ً
حة وقوف ي بلورة الرؤية المقتر

 
حثان ف

 .  توصل إليه من سبق من الباحثي  

ي مدى تضمير  حقوق اإلنسان  (: Gabel and Mapp,2020دراسة جابل وماب )
 
بحثت الدراسة ف

ي الواليات المتحدة األمريكية، وجد هذا اال 
 
ي برامج تعليم العمل االجتماىعي ف

 
ستطالع والعدالة االجتماعية ف

امج تدرس العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان، ومع ذلك كانت  امج العمل االجتماىعي أن ثالثة أرباع الير لير
ة أعضاء هيئة التدريس، وأوصت  ي المناهج الدراسية وكمجال لخير

 
العدالة االجتماعية أكير انتشاًرا ف

ىل حقوق اإلنسان وعالقتها بالعدالة الدراسة بتطوير موارد إضافية لمعلمي العمل االجتماىعي للتعرف ع
 .االجتماعية لتطوير المهارات واألساليب القائمة عىل الحقوق بير  الطالب

ي تضم مجموعات Hahn,2020دراسة هان )
ي كيفية قيام بعض المدارس الت 

 
(: بحثت هذه الدراسة ف

ة تضمنت مدارس ثانوية طالبية متنوعة إثنًيا بتدريس حقوق اإلنسان، من خالل تحليل البيانات النوعي
ا  ي أربعة بلدان: الدنمارك وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة )إنجلي 

 
تخدم الطالب من خلفيات مهاجرة ف

واسكتلندا(. وجد المؤلف أن المدارس تدرس "تاريــــخ" حقوق اإلنسان، والحقوق من حيث الدساتير 
ي جنوب الكرة األرضية

 
ام الطالب حقوقهم الوطنية، وانتهاكات حقوق اإلنسان ف ؛ كما اختير الباحث احي 

ي المقام األول 
 
ي القرارات عىل مستوى المدرسة ف

 
اإلنسانية "من خالل" التعبير عن آرائهم والمساهمة ف

ي مجالس المدرسة. طور بعض الطالب المعرفة والمهارات والتوجهات "من أجل" ممارسة حقوقهم 
 
ف

ي 
 
ام حقوق اآلخرين أثناء تداولهم ف  .القضايا واتخاذ اإلجراءات المدنية محلًيا وعالمًياواحي 

(: استخدمت هذه الدراسة مقابالت جماعية قائمة عىل المهام مع Barton, 2020دراسة بارتون )
ي فهمهم ألسباب انتهاكات حقوق اإلنسان، ووسائل حماية 

 
ي أربعة بلدان للتحقيق ف

 
مراهقير  صغار ف

ي ضم
 
ان حقوق اإلنسان. عىل الرغم من إدراك الطالب لدور العوامل حقوق اإلنسان، ودورهم المحتمل ف

ي انتهاك حقوق اإلنسان وحمايتها، فإن أفكارهم للتأثير عىل حقوق اإلنسان ركزت 
 
الشخصية والمؤسسية ف

ي كانت مألوفة لهم، كان فهمهم لآلليات السياسية 
ي المقام األول عىل السياقات الشخصية الت 

 
ف

 
ً
. تشير هذه النتائج إىل الحاجة إىل مناهج تزود الطالب بالمعرفة واالقتصادية أقل تفصيال  بكثير

ي 
 
ي الهادف، سواء ف

ي مجموعة من العمل المدن 
 
ي من شأنها أن تمكنهم من االنخراط ف

المتخصصة الت 
 .حياتهم اآلن أو كبالغير  

ات المواطنة ( : هدفت هذه الدراسة الكشف عن مستوي2019) ,Ata & Yıldırımدراسة آتا  ويلدريم )
بية، تم استكشاف تصورات  ي كلية الي 

 
ي السنة األوىل والثانية ف

 
الرقمية لمعلمي ما قبل الخدمة المسجلير  ف

المعلمير  قبل الخدمة للمواطنة الرقمية وأنماط معرفتهم بالمواطنة الرقمية، واستخدم لذلك المنهج 
ف تصورات المعلمير  قبل الخدمة المختلط وجمعت البيانات من استطالع وأسئلة مفتوحة الستكشا

للمواطنة الرقمية، كما تم استخدام مقياس المواطنة الرقمية كأداة لجمع البيانات الكمية. وأشارت النتائج 
ي درجات المواطنة الرقمية للمعلمير  الذكور واإلناث قبل الخدمة، 

 
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

درجات  من المشاركير  اإلناث، ولوحظ أن متوسط حيث سجل المشاركون الذكور درجات أعىل
ي 
 
المشاركير  لم يفرق بشكل كبير بير  أنواع المدارس الثانوية. وأعرب المشاركون عن شعورهم بالكفاءة ف

ي تحسير  هذه المهارات. 
 
 االتصاالت الرقمية والمشاركة الرقمية وأن والديهم مؤثرون جزئًيا ف
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( : هدفت الدراسة إىل تفعيل مفاهيم الممارسة Ghosn-Chelala, 2019دراسة غصن شالال )
المستدامة والتعلم من أجل المواطنة الرقمية وتستكشف التحديات المرتبطة بها ضمن بيئات بيئية 
أوسع. بالنظر إىل لبنان كحالة، تشير البيانات إىل أن التحديات القائمة عىل المكان داخل البيئات 

 ياسية والتعليمية ترص  بممارسة المواطنة الرقمية االجتماعية واالقتصادية والس

(: هدفت الدراسة إىل Buchholz, DeHart &Moorman,2020دراسة بوخولز، ديهارت ومورمان )
ي 
 
معرفة ما هو أبعد من محو األمية الرقمية ويتناولون مسألة ما تعنيه المواطنة الرقمية وكيف تبدو ف

لة الممارسة األخالقية، بدأ الباحثون بإطار عمل المجتمع للتعامل مع أسئ .COVID-19 سياق جائحة
ي تواجه المواطنير  عير 

ي التعليم للمواطنة الرقمية، والوىعي بالمسائل األخالقية الت 
 
الدوىلي للتكنولوجيا ف

ي يصعب استيعابها كمجموعة من المهارات أو الكفاءات. ثم أخذ الباحثون هذه االعتبارات 
نت والت  اإلني 
ي مجموعة

 
من الخطوات العملية للمعلمير  لرعاية المواطنة الرقمية التشاركية والموجهة نحو العدالة  ف

. واختتمت الدراسة باإلشارة إىل الفجوة الرقمية والتفاوتات  االجتماعية كجزء من المنهج الدراسي
ي أبرزتها األزمة الحالية

 .االجتماعية الت 

( : هدفت الدراسة الكشف عن تصور طالب Martin & others , 2020دراسة مارتن وآخرون )
المدارس المتوسطة الستخدام التكنولوجيا وممارسات المواطنة الرقمية، تم إجراء استبيان حول مائتير  
وسبعة وثالثير  طالًبا من طالب المدارس اإلعدادية حول استخدام األجهزة الرقمية وتصور ممارسات 

نت الرقمية، والبصمة الرقمية، المواطنة الرقمية المتعلقة بالتسلط عير  نت، وشبكات اإلني  اإلني 
والخصوصية الرقمية، والهوية الرقمية. أشارت النتائج إىل أن استخدام الطالب لألجهزة المحمولة قد 

نت. أشار  ٪ فقط من الطالب 55.3ازداد، مما أثبت الحاجة إىل مراقبة الوالدين لسلوك أطفالهم عير اإلني 
، وحدد الذين شملهم االس  نت / وسائل التواصل االجتماىعي تطالع إىل المراقبة األبوية الستخدامهم لإلني 

ي مدارسهم. أشار 37.1
 
درس ف

ُ
٪ من الطالب إىل أنهم 73٪ فقط من الطالب المواطنة الرقمية عىل أنها ت

، وأشار  ي
ون  ا للتنمر اإللكي 

ً
ي حدوث ٪ فقط إىل معرفة كيفية جمع األدلة إذا اش55.7لم يتعرضوا أبد

 
تبهوا ف

نت. استشهد  بالمائة من الطالب باتباعهم للشبكات الرقمية عند االتصال أو النشر عير  57تنمر عير اإلني 
نت، و ا 48.5٪ من الطالب شاركوا كلمة المرور الخاصة بهم مع صديق، و59.7اإلني 

ً
٪ أضافوا صديق

ي وتابعوا شخًصا ال يعرفونه. يفتقر طالب المدارس المتوسطة إىل 
فهم ممارسات المواطنة الرقمية، والت 

ل ي المدرسة والمي  
 
ي تدريس المواطنة الرقمية ف

 
 .لها آثار عىل المعلمير  واإلداريير  وأولياء األمور ف

(: تقدم هذه الورقة تفاصيل إعادة تصميم Armfield and Blocher,2019دراسة آرمفيلد وبلوشير )
ي اكتساب فهم وحدة المواطنة الرقمية لمعلمي ما قبل الخد

 
مة لدعم طالبهم المستقبليير  بشكل أفضل ف

ألهمية تدريس المواطنة الرقمية العالمية. كان الغرض من تصميم الوحدة هو توسيع فهم هؤالء المعلمير  
المستقبليير  لمدى تعقيد كونهم مواطنير  رقميير  عالميير  فعالير  من خالل تضمير  الموضوعات الفرعية 

، واالستخدامات اآلمنة والصحية للمواطنة الرقمية؛ ال ي
 
، والفهم الثقاف وصول العادل، والوىعي العالمي

ي المناهج الدراسية. 
 
ي أسس النمذجة ودمج التكنولوجيا ف

 
والقانونية واألخالقية والمسؤولة للتكنولوجيا ف

ي المنا
 
هج لمساعدتهم عىل تعلم هذه القضايا المعقدة حت  يتمكنوا من اتخاذ قرارات أكير أهمية ف

ي فصولهم الدراسية المستقبلية. 
 
 الدراسية ف

( (: الهدف من الدراسة الحالية هو تحديد Dedebali & Dasdemir, 2019دراسة ديديباىلي وداسديمير
تصور مرشىحي معلمي الدراسات االجتماعية تجاه المواطنة الرقمية. تم استخدام نموذج فحص مقطغي 

ي الدراسة. تتكون عينة الدراسة من  
 
ي ف

ون قسم تدريس وصف  كبار المعلمير  المرشحير  الذين يحرص 
بية بجامعة ي العام الدراسي  Ege الدراسات االجتماعية، كلية الي 

 
. تم استخدام مقياس 2017-2016ف

موقف المواطنة الرقمية لتحديد تصورات المعلمير  المرشحير  تجاه المواطنة الرقمية. يشير تحليل 
ي سياق األبعاد الفرعية 

 
ي متغير الجنس، ولكن لوحظت النتائج ف

 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف
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ات امتالك  ا لمتغير
ً
ي مستويات المواطنة الرقمية للمرشحير  من المعلمير  وفق

 
فروق ذات داللة إحصائية ف

ي استخدام الكمبيوتر
 
ة ف  .جهاز كمبيوتر شخضي والعمر وسنوات خير

احاتهم حول دورات ( هدفت هذه الدراسTuran,2020دراسة توران ) ة إىل تقييم آراء الطالب واقي 
ي تركيا. تم اتباع األسلوب النوىعي من خالل 

 
الثقافة واألخالق الدينية فيما يتعلق بتعليم حقوق اإلنسان ف

ي الدراسة،  30دراسة الحالة. 
 
ي تركيا. شاركوا ف

 
ي مدرسة ثانوية ف

 
ا منطالب الصف السابع والثامن ف

ً
مشارك

 
ً
ا حول دورة الثقافة واألخالق الدينية. وأوضحت النتائج أن دورات الثقافة واألخالق الدينية وأكملوا استبيان

ي تصور 
 
تعتير من أنسب المنابر لتعليم حقوق اإلنسان. كما أشارت النتائج إىل وجود اختالفات جوهرية ف

ي الثقافة الدينية ومقررات 
 
كير  عىل حقوق اإلنسان والفرد ف

ي والي 
 من القيم التعليم الديت 

ً
األخالق، وبدال

 من القيم العالمية. 
ً
 العالمية أظهرت النتائج أن القيم اإلسالمية قد حظيت باألولوية بدال

يفا، بيلينكوفا وكروس ) (: هدفت الدراسة إىل Zvereva, Belenkova & Kruse,2019دراسة زفير
ي نوعير  من تحديد مالمح قوانير  التعليم الفرنسية والروسية، للتعرف عىل العوا

 
ة ف كة والممير 

مل المشي 
ي  ، وكذلك تحديد موقف المجتمع الطالنر الخطاب ومفهوم حقوق اإلنسان لطالب مؤسسة التعليم العاىلي
ا أكاديمية حول الموضوع قيد الدراسة، 

ً
ي كال البلدين حول هذه المسألة. تضمنت عينة البحث أوراق

 
ف

ي رو 
 
ي مجال قوانير  التعليم ف

 
يعية ف سيا وفرنسا، وبيانات رسمية أخرى حول أنظمة التعليم ونصوًصا تشر

ي مجال التعليم، تضمنت 
 
الفرنسية والروسية، ودليل الطالب الروس والفرنسيير  عىل تصورهم للحقوق ف

ا مسًحا من خالل الردود المكتوبة للمستجيبير  عىل االستبيان وتقنيات معالجة 
ً
منهجية البحث أيض

ي كال البلدين، البيانات اإلحصائية. وخلصت ال
 
نتائج إىل وجود تشابه ال شك فيه بير  النظم التعليمية ف

 وكذلك المواضيع الخاصة بحقوق اإلنسان وارتباطها بنص إعالن حقوق اإلنسان. 

ي )
ي مقرر تقنيات 2018دراسة القحطان 

 
م( هدفت إىل التعرف عىل قيم المواطنة الرقمية المتضمنة ف

ة نورة وجامعة الملك خالد، استخدمت  التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة ي جامعة األمير
 
التدريس ف

، وتوصلت إىل أن قيم اللياقة الرقمية والوصول الرقمي واالتصاالت  ي التحليىلي
الدراسة المنهج الوصف 

ي مقرر تقنيات التعليم 
 
الرقمية ومحو األمية الرقمية والصحة والسالمة الرقمية واألمن الرقمي المتضمنة ف

ي جامعة
 
ة، بينما كانت القوانير  الرقمية والحقوق والمسؤوليات الرقمية متوسطة وكانت  ف ة نورة كبير األمير

ي مقرر تقنيات 
 
ي جامعة الملك خالد جاءت قيم االتصاالت الرقمية ف

 
قيم التجارة الرقمية ضعيفة. وف

ة، أما قيم اللياقة الرقمية والوصول الرقمي والحقوق والمسؤو  ليات الرقمية والصحة التعليم المقرر كبير
والسالمة الرقمية واألمن الرقمي متوسطة، وجاءت قيم القوانير  الرقمية ضعيفة، بينما جاءت قيم التجارة 

 الرقمية منعدمة. 

ها؟ بية عىل المواطنة الرقمية، ومعايير
 لإلجابة عىل السؤال األول: ما أهمية الي 

 :أهمية المواطنة الرقمية

بية أطلق عليها البعض  لقد أحدثت الثورة الرقمية ي الي 
 
ات جذرية أدت إىل ظهور مفاهيم جديدة ف تغيير

ي تطور معارف ومهارات وقيم التفاعل 
بوية الت  بية الرقمية"، ُوتعرف بأنها كل الفعاليات الي  مصطلح " الي 

مع التكنولوجيا وهدفها إعداد مواطن رقمي يقوم بأدواره متسلحا بأطر أخالقية تمكنه من التفاعل  مع
ي تنمي المهارات 

منتجات تلك الثورة، وذلك من خالل التوجيه لكيفية االستخدام للتقنيات الرقمية الت 
ض بها تحقيق أهداف تربية الشخصية المتكاملة،  ي يفي 

بوي هو البيئة الت  والسلوكيات، وألن الميدان الي 
ورة استحداث آليات لتكوين الوىعي بمكونات العالم الرقمي من خال ل الحرص عىل امتالك تصبح رص 

ي يتسم بالمقبولية  ي تجعل السلوك التكنولوجر
الممارسة الفاعلة والمناسبة واتباع القواعد الخلقية الت 

ي التفاعل مع اآلخرين ملحة. 
 
 االجتماعية ف
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 معايت  المواطنة الرقمية: 
ي االستخدام األفضل للتكنولوجيا وتهدف 

 
للوصول إىل وىعي يشير ريبيل إىل تسعة معايير تعتير األساس ف

ي 
ي سلبياتها وما يتبعها من مخاطر بحيث تشكل الغالف األمت 

 
أكير بالقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا وتالف

. )الدوشي،  : )2017للمستخدمير  (، Ribble, 2012م( وقد تقسيم المعايير التسعة إىل ثالثة محاور وهي
ي )
 م(2017م( والمالح )2016م(، الدهشان )2015المسلمان 

ام ال م اآلخرين( Respectمحور األول: االحتر م نفسك احتر  )احتر

 :  ويحتوي هذا المحور عىل ثالثة معايير هي

ي تكافؤ الفرص أمام جميع األفراد فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتوفير الحقوق  .1
: وتعت  الوصول الرقمي

، والعمل عىل توسيع الوصول التكنو  ي
ون  ي أمام جميع الرقمية المتساوية ودعم الوصول اإللكي  لوجر

 األفراد وضمان توفير آليات وتقنيات الوصول الرقمي إىل الجميع بال استثناء. 
السلوك الرقمي البد من سن اللوائح والقوانير  الرقمية وصياغة سياسات االستخدام مع تثقيف كل  .2

ي ظل مجتمع رقمي لتفادي السلوك ا
 
 ف

ً
ا رقمًيا مسئوًل

ً
لرقمي مستخدم وتدريبه عىل أن يكون مواطن

 غير الالئق. 
القانون الرقمي البد أن يعرف المستخدمون أن شقة أو إهدار ممتلكات األخرين، أو أعمالهم، أو  .3

 ، نت بعد جريمة أمام القانون، ومن هنا، توجد عدة قوانير  سنها المجتمع الرقمي هويتهم عير اإلني 
 .   ويقع تحت طائلة هذه القوانير  كل شخص يخرق قواعد السلوك الرقمي

: التعليم  ي
 
 )علم نفسك تواصل مع اآلخرين( Educateالمحور الثاب

ي قدرة األفراد عىل االتصال فيما بينهم، مهما بعدت األماكن وتباينت األوقات.  .4
: ويعت   االتصال الرقمي

ي أي مكان  .5
 
ي أي وقت، ف

 
ء، ف ي

محو األمية الرقمية ال بد من تدريب الدارسير  عىل أن يتعلموا أي سر
ي ظل مجتمع ر 

 
ي كافة المجاالت بشعة. ف

 
، نظًرا لدمج مستجدات التكنولوجيا ف  قمي

التجارة الرقمية ال بد أن يتفهم مستخدمو التكنولوجيا أن القطاع األكير من اقتصاد السوق يتم عير  .6
ي نفس 

 
وعة ف القنوات التكنولوجية ومن هنا نفع عمليات التبادل والمقايضة بصورة قانونية ومشر

ي عىل وىعي بالقضايا المتعلقة بهذه العمليات. الوقت، لكن ال بد أ  ن يكون كل من البائع والمشي 

 )احِم نفسك/ احِم اآلخرين( Protectالمحور الثالث: الحماية 

ها، كذلك  .7 ي دساتير
 
الحقوق والمسئوليات الرقمية كما أن الدول تحدد ما لمواطنيها من حقوق ف

ي يتمتع بها المواطن ال
ها. توجد حزمة من الحقوق الت  ، مثل الخصوصية، وحرية التعبير وغير  رقمي

الصحة والسالمة الرقمية: تعد الصحة البرصية وأعراض اإلجهاد المتكرر والممارسات السمعية   .8
ي ال بد 

من أهم تهديدات التكنولوجيا، وباستثناء الجوانب البدنية، توجد المشكالت النفسية الت 
 لها من توعية. 

ية(: يتضمن تأمير  معلوماتك وحماية اآلخرين من خالل توفير برامج األمن الرقمي )الحماية الذات .9
وسات، وعمل نسخ احتياطية من البيانات.   حماية من الفير

بية عىل حقوق اإلنسان، وماهيتها وخصائصها؟ : ما المقصود بالي  ي
 لإلجابة عىل السؤال الثان 

ا عاًما بأنها تلك الحقوق المت
ً
ي ال يمكن "يمكن تعريف حقوق اإلنسان تعريف

ي طبيعتنا، والت 
 
أصلة ف

. فحقوق اإلنسان والحريات األساسية تتيح لنا أن نطور وأن نستخدم بشكل كامل  بدونها أن نعيش كبشر

ها من االحتياجات. وتستند  ي احتياجاتنا الروحية وغير ية وذكاءنا ومواهبنا ووعينا، وأن نلتر
صفاتنا البشر
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ي المي    ام والحماية للكرامة المتأصلة هذه الحقوق إىل سغي الجنس البشر ايد من أجل حياة تضمن االحي 

 ( 1989والقيمة الذاتية لإلنسان".  )مركز حقوق اإلنسان )جنيف(، 

ايد بتسارع الزمن وأن هدفه الواحد هو الحياة الكريمة  يشير التعريف إىل أن حاجات اإلنسان تي  
لثقافة المجتمعية وإرساء قواعد العدالة واألمن اآلمنة، وألن حقوق اإلنسان هي المظلة العامة لتنمية ا

ي سياقات عالمية جديدة ال بد وأن تصاغ تحت 
 
فيه، فإن أي عملية تطوير أو استحداث ألهداف تربوية ف

ي ضوء احتياجات المجتمعات المتجددة، 
 
بية عىل حقوق اإلنسان تهدف مظلة حقوق اإلنسان وف ألن الي 

ي المقام األول إىل تكريس ثقافة
 
ي الوجود والتفكير والعيش الحر بأمن ما يتقاطع  ف

 
الدفاع عن حق اإلنسان ف

ي العوالم الرقمية وحرية التعبير عن الرأي دون تهديد 
 
ي األمن الرقمي والتفكير والتواجد ف

 
اليوم مع حقه ف

ي واال 
 
جتماىعي أو تخوف، ذا فإن االنفتاح عىل ثقافة حقوق اإلنسان هو انفتاح عىل ما يعرفه المحيط الثقاف

ي أي عملية تنموية ويعتير التدريس أحد 
 
شاد واٍع للمتعلمير  ف

من تصورات وقيم وسلوكيات وهو اسي 
ي يمكن لحقوق اإلنسان أن تعير منها إىل المجتمعات وتصبح ثقافة سائدة فيها من خالل وىعي 

الجسور الت 
بية عىل حقوق اإلنسان ا بية، إذ تهدف المتعلمير  بحقوقهم وحقوق اآلخرين، وتعتير الي  ي الي 

 
ا عملًيا ف

ً
تجاه

بية عىل قيم المواطنة الرقمية ذات   للي 
ً
إىل تمثل قيم حقوق اإلنسان ال الحديث عنها ما يعتير مدخال

 .  الطابع العمىلي

ي هذه 
بية عىل حقوق اإلنسان "تربية معرفية"، بل هي "تربية قيمية" بالدرجة األوىل؛ وال تكتف  ليست الي 

بية الحقوقية بحشد الذهن بمعلومات حول الكرامة والحرية والمساواة واالختالف، وغير ذلك من  الي 
ا عىل أساس أن يمارس المتعلم )اإلنسان( تلك الحقوق، وأن يؤمن بها، وأن 

ً
الحقوق؛ بل إنها تقوم أيض

مها كمبادئ ذات قيمة عليا. إنها ليست تربية معارف، وإنما هي  ف بها كحقوق لآلخرين، وأن يحي   يعي 
 تربية قيم. 

ي تأسيس هذه الحقوق كقيم عىل مستوى الوىعي والوجدان 
يتضح، إذن، أن تدريس حقوق اإلنسان يعت 

والمشاعر، وكسلوكات عملية عىل مستوى الممارسة. وينطلق هذا التعليم القيمي السلوكي من أقرب مجال 
غاله، أي حقوق اإلنسان، له، وهو حجرة الدرس، والبيئة المدرسية، ومن ثمة يؤسس تعزيز موضوع اشت

ي مختلف المرافق، ومع مختلف الفئات 
 
ي الشارع، ف

 
ي البيت، ف

 
ي الفضاء المجتمغي العام خارج المدرسة، ف

 
ف

بية عىل حقوق اإلنسان ترمي إىل "تكوين المواطن 
االجتماعية. ولعل ذلك ما يسمح باستنتاج أن الي 

ي سلوكه اليومي من خالل المتشبع بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، 
 
القادر عىل ممارستها ف

ه، الحريص عىل حقوق ومصالح المجتمع بقدر حرصه عىل حقوقه  امه لحقوق غير
تمسكه بحقوقه واحي 

ي االنتصار، 
 
 (. 2010ودفاعه عنها" )ف

ي ضوء حقوق اإلنسا
 
بية عىل المواطنة الرقمية ف حة للي   ن؟لإلجابة عىل السؤال الثالث: ما الرؤية المقي 

 :  متطلبات إعداد المواطن الرقمي

o  .ي التواصل مع اآلخرين
 
 المعرفة بالمرجعيات والوىعي بثقافة االختالف ومراعاة ذلك ف

o  . ي االتصال الرقمي
 
 المعرفة بآليات االتصال واستخدامات األجهزة ف

o  .ه تبة عىل الوصول الرقمي واالتصال عير  الوىعي باآلثار المي 

o الوىعي بالتقنيات الحديثة وا .  لتعامل اآلمن والسليم مع العالم الرقمي

o  .ي يتواصل معها
ي كل الثقافات الت 

 
ية وداللتها ف  معرفة آداب الحوار والنقاش واللغات التعبير

o  ي
ي العالم الرقمي والسغي المتالكه بالتثقيف الذان 

 
 معرفة ما ينقص للتعامل اآلمن مع التقنية ف
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بية عل المواطنة الرق حة للتر ي ضوء حقوق اإلنسان: الرؤية المقتر
 
 مية ف

ي تنبثق عن أبعاد المواطنة 
تعد المواطنة الرقمية ناظًما لسلوك مستخدمي التقنية من خالل المعايير الت 

ي تدعم وتعزز بناء اإلنسان وتكفل له الكرامة واألمن، لذا فإن 
الرقمية، فيما ينسجم مع حقوق اإلنسان الت 

ي 
 
بية عىل المواطنة الرقمية ف ي ظل التسارع العالمي نحو  صياغة الي 

 
ظل حقوق اإلنسان يعتير مطلًبا ف

ورة حماية اإلنسان فكره وشخصه ووجوده، من هنا جاءت فكرة مواءمة  رقمنة االتصال والتواصل ورص 

ي 
ي ظل احتياجات المجتمع الفلسطيت 

 
بية عىل حقوق اإلنسان ف بية عىل المواطنة الرقمية مع الي  الي 

 المتسارعة. 

 

 م للرؤية: الهدف العا

ي المجتمعات المدرسية خاصة. 
 
ي عامة وف

ي المجتمع الفلسطيت 
 
 التأسيس لقيم المواطنة الرقمية ف

 

رات الرؤية:   مت 

رات منها:  ي صياغتها من خالل مجموعة من المير
 
 تنطلق الرؤية ف

  . ي التعامل مع التقنية واالنفتاح العالمي
 
ي ف

 خصوصية المجتمع الفلسطيت 

  ي
ي انتشار استخدام التقنية.  النقلة النوعية الت 

 
 أحدثتها جائحة كورونا ف

  .الحاجة إىل تنمية الوىعي بتوظيف التكنولوجيا بفاعلية وترشيد هذا االستخدام 

  ي
 
ي ضوء الحاجة الماسة لتمثلها ف

 
المواءمة بير  حقوق المواطن الرقمي وحقوق اإلنسان ف

 المجتمعات

 

حة:    الرؤية المقتر

، أحدهما  تركز الرؤية عىل ثالث محاور، هي الثقافة والوىعي والتمثل وتنقسم الرؤية إىل اتجاهير  متكاملير 

ي 
ي ضوء حقوق اإلنسان، واالتجاه الثان 

 
بية عىل المواطنة الرقمية ف يتعلق بتدريب المعلمير  عىل الي 

 متعلق بالطلبة أنفسهم. 

 

 : : تدريب المعلمي  
ً
 أوال

ي ظل جائحة كورونا يلزم تدريب المعلمير  من خالل ما فرضه االنتقال الشيــــع من الواقع إىل ا
 
اض ف الفي 

 عىل األدوات الرقمية توظيفها وإدارتها الواعية المراعية لحقوق المعلم من جهة وتحري القدوة للطلبة

مة بحقوق اإلنسان الرقمي ويتوقع أن يكون التدريب ضمن المحاور التالية:  ا الملي   ً  من جهة وأخير

برامج تدريبية مركزة تتناول مهارات قيادة الحاسب وإدارة  محو األمية الرقمية من خالل .1

نت.   االتصال بشبكات اإلني 

التوعية التامة بأبعاد المواطنة الرقمية ومحاورها وما يندرج تحت كل محور من أدبيات  .2

 االتصال والتواصل. 

وحقوق التدريب الفاعل عىل حقوق اإلنسان الرقمي بالمواءمة بير  أبعاد المواطنة الرقمية  .3

 اإلنسان. 

تمكير  المعلمير  من الوصول الرقمي والتواصل الفاعل مع طالبهم عير أدواته تحت مظلة  .4

ي العلمير  
 
رسمية تفعل رقابة عىل المحتوى المنشور ومحتوى التواصل والسلوكيات عىل طرف

 .  والمتعلمير 
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ي االحتياجات التدريبية لدى المعلمير  بعد رصدها بال .5 طرق المتبعة إعداد مواد تدريبية تلتر

 )استمارة تحديد احتياجات( 

ي  .6
 
العمل عىل مواءمة حقوق اإلنسان للخروج بمواد حقوق اإلنسان الرقمي وتوزيعها وتداولها ف

 . بويير 
 أوساط الي 

 ثانًيا: الطلبة: 

ي هم من المواطنير  الرقميير  إال أن الحاجة إىل توجيه 
ي المجتمع العالمي والفلسطيت 

 
رغم أن الطلبة ف

ورة  استخدام التكنولوجيا وترشيده وتحويله إىل سلوٍك واٍع مسؤول بير  أوساط المستخدمير  يعد رص 

ي 
 
ة حول حقوق األفراد ف ي سلوك المعلمير  الرقمي أو بالتوعية المباشر

 
ملحة، سواء بالقدوة المتمثلة ف

 العالم الرقمي من خالل: 

اضية للتوعية بمخاطر إس .1  اءة استخدام التكنولوجيا. عقد لقاءات مركزة للطلبة واقعية وافي 

از، تنمر،  .2 توفير مراكز إرشادية مختصة لدعم الطلبة الذين يتعرضون لمخاطر التكنولوجيا )ابي  

 انتحال أو تصيد( 

ي والوىعي الرقمي بير  أوساط الطلبة من خالل أنشطة تعليمية يتم تضمينها  .3
نشر ثقافة األمن التقت 

ي وحدات مستقلة. 
 
ي محتوى المناهج أو ف

 
 ف

ي العوالم الرقمية وطبيعة التعامل مع توع .4
 
ورة الرقابة الواعية لسلوك أبنائهم ف ية المربير  برص 

 الغرباء فيها. 

 تقنير  وقت استخدام التكنولوجيا ما أمكن مع توجيهه إىل األنشطة النافعة والمفيدة.  .5

ي نفوس الطلبة من خالل .6
 
ام اختالفهم ف أنشطة  التوعية بحقوق اآلخرين وواجباتهم وتأصيل احي 

 تعليمية قائمة عىل استيعاب التنوع. 

 : ي
ي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، يوضي الباحثان باآلن 

 
 ف

 لتنمية  .1
ً
، ليكون برنامًجا فاعًل ي فلسطير 

 
بوية والحقوقية ف حة لدى الجهات الي  اعتماد الرؤية المقي 

 .  المواطنة الرقمية لدى الطلبة والمواطنير 

ورة التكامل .2 بية عىل المواطنة الرقمية باعتبارها مخرج  رص  بية المختلفة لتفعيل الي  بير  وسائط الي 

ي عرص الرقمنة. 
 
ورة ملحة ف  تعليمي مهم ورص 

ي ظل المستجدات  .3
 
ي وبالمهارات الرقمية، ف

ون  رفع مستوى وىعي المعلم والطالب باألمان اإللكي 

بوية واألمنية، من خالل إعداد ورشات تد  ريبية وإرشادية. التكنولوجية والي 

تعميم تدريس المواطنة الرقمية للطالب مع تدريب اآلباء وأولياء األمور عليها وفق خطة وطنية  .4

 متكاملة. 

ائح المجتمع حول حقوق االنسان الرقمي واتخاذ إجراءات تضمن السالمة  .5 نشر الوىعي لجميع شر

 . ي المجتمع الرقمي
 
 ف

 ول تطوير المجتمع سياسًيا وثقافًيا وتربوًيا. إعداد دراسات أخرى حول المواطنة الرقمية تتنا .6
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 :(19تعزيز األمن الغذائي العربي أثناء األزمات الممتدة )أزمة كوفيد

 بين إشكالية السيادة الغذائية وحتمية التعاون العربي

 

Enhancing Arab food security during protracted crises (Covid 

19 crisis) : Between the problem of food sovereignty and the 

imperative of Arab cooperation 
 

 بلخير  ةد. أسي
ستاذ محاضر

 
 -ا

 
 الجزائر-جامعة قالمة -ا

 
 ملخص: 

ي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم 
ي بتمكير  الشعوب من احتواء أو تجنب المخاطر الت 

يرتبط األمن اإلنسان 
 يتحقق ذلك اال من خالل توسيع قدرات االفراد والفرص المتاحة لهم بشكل منصف، وينظر وكرامتهم وال 

، ومن بير  تلك التهديدات  ي
ي تطال مختلف أبعاد الوضع اإلنسان 

ي كل التهديدات الت 
 
ي ف

مفهوم االمن االنسان 
ي بعدها االجتماىعي هو نقص وسوء الغذاء الذي يضع أمن االنسان موضع تهديد يلزم احتو 

 
ائه،  وتعد ف

ي  ي من أزمة غذاء األمر الذي انعكس عىل أمن الفرد العرنر
ي تعان 

المنطقة العربية من أكير المناطق الت 
ي ظل انتشار جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية وتجارية أثرت عىل االمدادات 

 
وتنميته، وف

ي مختلف دول العالم وهو االمر الذي فاقم من دائرة 
 
الجوع عالميا وعربيا ، تعمد هذه الدراسة الغذائية ف

ي خالل 
ي عىل الصعيدين القطري والبيت  ي العرنر

اتيجيات تعزيز االمن الغذان  اىل الوقوف عىل أهمية واسي 
ة أمام الشعوب  ي أضحت تشكل حجرة عير

األزمات واألوبئة الممتدة والمجهولة المسارات والت 
 .الفواعل وعىل كافة المستويات والحكومات تحتاج اىل التفاتة جادة من مختلف

، ازمة كوفيد : الكلمات المفتاحية ي
ي 19االمن الغذان   ، السيادة الغذائية، التعاون العرنر

 Abstract  
Human security is related to empowering people to contain or avoid risks that threaten 

their lives, livelihoods and dignity, and this can only be achieved by expanding the capabilities 
of individuals and the opportunities available to them in an equitable manner, and the concept 
of human security considers all the threats that affect the various dimensions of the human 
situation, and among those threats Its social dimension is the shortage and poor food, which 
puts human security at a threat that needs to be contained, and the Arab region is one of the 
regions most suffering from a food crisis, which is reflected in the security and development 
of the Arab individual, and in light of the spread of the Corona pandemic and its economic and 
commercial repercussions that affected food supplies In various countries of the world, which 
has exacerbated the cycle of global and Arab hunger, this study intends to examine the 
importance and strategies of enhancing Arab food security at the national and inter-national 
levels during crises and epidemics of extended and unknown paths, which have become a 
stumbling block for peoples and governments that need serious attention from different 
Actors at all levels . 
 key words : Food Security, COVID-19 Crisis, Food Sovereignty, Arab Cooperation 
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 مقدمة.
تعيش البلدان العربية عىل غرار بلدان العالم تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة تهدد امن 

ي واالمن ال ي الفرد العرنر
 
ي لطالما شكلت محور جدل ف

مجتمغي عىل حد سواء، ومن أبرز التحديات الت 
أجندات الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية مسالة توفير الغذاء والقضاء عىل الجوع وضمان الحد 
،  فمن دون التغذية  ي

، الرتباط األخير بشكل أساسي ومباشر بالفرد وأمنه الذان  ي
األدن  من االمن الغذان 

ي الك
 
افية ال يتمكن اإلنسان من أداء وظائفه األساسية، ولن يحقق أمنه الشخضي الذي ينعكس عىل باف

 . ي
 جوانب االمن اإلنسان 

ية وطبيعية وبشكل متفاوت  فرغم ما تحوز عليه البلدان العربية من موارد وإمكانات مادية وبشر
ي تقليص معدالت الجوع وتحسير  

 
اتيجية ومتنوع فيما بينها، ورغم جهودها ف ي إطار اسي 

 
جودة الغذاء ف

تنموية عالمية وعربية لتحقيق األهداف اإلنمائية لاللفية ، إال ان ّ فجوة الجوع  والمجاعة وسوء التغذية 
فيها ال تزال تعرف ارتفاعا محسوسا يدق ناقوس الخطر ما يفرض عليها التدخل المستعجل الحتواء 

ي 
ي ظل االزمات واالوبئة الت 

 
ي  19تعرفها المنطقة بسبب انتشار رهيب لجائحة كوفيدالوضع خاصة ف

الت 
ي أمرا صعبا نتيجة تعطيل التجارة الدولية البينية خاصة وأن جعلت من 

مسألة تحقيق االكتفاء الغذان 
 . ي ي العرنر

 مالمح انتهاء األزمة الحالّية غير واضحة، ما يشكل خطًرا عىل مستقبل األمن الغذان 

ي هذه الورقة البح
 
 ثية معالجة إشكاالت رئيسة مفادها: سنحاول ف

ي المنطقة العربية قبل وأثناء جائحة كورونا؟  -
 
 ما حقيقة أزمة الغذاء ف

؟  - ي  ما هي انعكاسات الجوع عىل أمن الفرد العرنر

ي ؟  -
ي عن تحقيق األمن الغذان   فيما تتمثل أسباب عجز العالم العرنر

؟  - ي  ماهي تداعيات جائحة كورونا عىل فجوة الغذاء العرنر

ي الغذاء؟  -االستعجالية والوقائية-ماهي الحلول -
 
 لتغطية العجز ف

ي دراستنا لهذه اإلشكاالت ارتأينا ان تتضمن الورقة البحثية جملة العنارص التالية: 
 
 وف

ي والمفاهيم ذات الصلة؛  -
 مفهوم االمن الغذان 

ي المنطقة العربية ق -
 
: تحديد االسباب وتجلياتها المختلفة ف ي بل وأثناء أزمة كورونا أزمة الغذاء العرنر

ي المنطقة العربية؛
 
 من خالل مقارنة قيم معدالت الجوع؛ والوقوف عىل تداعياتها عىل أزمة الغذاء ف

ي البد منم التنويه اىل اإلجراءات الكفيلة بتأمير  االكتفاء  - ي العرنر
بعد تحديد عمق ازمة االمن الغذان 

ي البلدان العربية من خالل التعاون والتك
 
ي ف

، واالستعداد واالستجابة للظروف الغذان  امل اإلقليميير 
( ي
اتيجية العربية لألمن الغذان  ( 2030-2010المستجدة المالزمة لوباء كورونا عىل ضوء االسي 

ي 
نامج الطارئ لألمن الغذان   . 2021-2017والير

 

ي  األمن مفهوم -1
 
  الصلة:  ذات والمفاهيم الغذاب

ي  نحاول
 
ي  مناال  مفهوم وضبط تحديد  الجزء هذا  ف

 مع للدراسة المركزي المفهوم باعتباره الغذان 
 السيادة كمفهوم  بينها  فيما  والمتداخلة الصلة ذات األخرى المفاهيم وبير   بينه العامة الفروقات تحديد 

...  االكتفاء الغذائية، ي
 الذان 

:  األمن تعريف- ي
 
 الغذاب

ي إىل "
ي األيشير مفهوم األمن الغذان 

 
ي إمكانية حصول أفراد المجتمع ف

 
وقات كلها عل الغذاء الكاف

 ." الذي يتطلبه نشاطهم وصحتهم
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قدرة المجتمع عل توفت  الغذاء المناسب للمواطني   عل المدى القريب كما يعرف بأنه" 
ائية ي تتناسب وقدراتهم الرسر

 ". والبعيد كما نوعا وباألسعار النر
ي يتمحور حول ثالث عنارص: 

 مما سبق يتضح أن مفهوم االمن الغذان 

ي تقديم السلع من حيث الكم والنوع؛  -
 
 توفير السلع الغذائية: أي الوفرة ف

ي توفير السلع الغذائية؛  -
 
: أي الديمومة ف ي

 استمرار التموين الغذان 

 1تمكير  الحصول عىل الغذاء: أي قدرة جميع االفراد عىل الحصوص عىل الغذاء بشكل عادل.  -
ي  االكتفاء تعريف -

ر
ي  الذاب

 
  .الغذاب

ي بأنه " يعرف االكتفاء
ي الغذان 

قدرة المجتمع عل تحقيق االعتماد الكامل عل النفس الذان 
ي إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا

 
 ". وعل الموارد واإلمكانات الذاتية ف

ت حوله مجموعة من التحفظات أهمها  :غير  أن هذا المفهوم أثير
 ي لهذا المفهوم  .الطابع األيديولوجر
 ي نسبية مفهوم االكتفاء ال

ي الغذان 
 .ذان 

 إمكانية تحقيق هذا الهدف عمليا. 
 2.مدى العقالنية االقتصادية لهذا المفهوم 

 مفهوم أمان الغذاء: -

ي  يعير عن" 
كل الظروف والمعايت  حاولت منظمة الصحة العالمية تقديم تعريف لألمان الغذان 

ورية الالزمة  ــع وإعداد الغ-الض  لضمان أن يكون  -ذاءخالل عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيــ
. فأمان الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة  الغذاء آمنا وموثوقا به وصحيا ومالئما لالستهالك اآلدمي

"  .اإلنتاج الزراعي وحنر لحظة االستهالك من طرف المستهلك األخت 

 مفهوم السيادة الغذائية: -
ي "قمة الغذاء"  المنعقدة بروما 

 
من تنظيم منظمة  1996سنة  برز هذا المفهوم ألول مرة ف

ي FAOاألغذية والزراعة العالمية )
 
ي صحي وثقاف

 
ي إتباع  نظام غذاب

 
ي عرفته بأنه : "حق الشعوب ف

( والنر
 3مالئم ينتج بطرق مستدامة". 

 من التعريف السابق يتضح ان المفهوم يشتمل عل عدة أبعاد: 

ي وجود ضمانات ق -
ي تعن 

: تعت  عنه كلمة" حق" والنر ي
 
امات ومسؤوليات لكفالة بعد قانوب انونية والتر 

ي تحديد نوعية ما 
 
ي إنتاج األغذية، وحق المستهلكي   ف

 
ذلك الحق من حيث حق المزارعي   ف

ي حماية نفسها من الواردات الزراعية والغذائية ذات 
 
يستهلكون وكيفية إنتاجه، وحق الدول ف

 األسعار المنخفضة. 

ي  -
: تعت  عنه كلمة "السيادة" النر ي الحق الكامل للهيئة الحاكمة وسلطتها عل بعد سياسي

تعن 
  .اقليمها، دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية

ي وطرق وآليات توفت  الغذاء؛ -
 
اتيجيات اإلنتاج الغذاب  بعد اقتصادي: يعت  عل استر

                                                           
 . 61، ص2012، مذكرة ماجستير في االقتصاد، عنابة: االمن الغذائي والتنمية المستدامة في الجزائرقصوري ريم،  1
 http://www.aljazeera.net  ،28/09/2017،مفاهيم تتعلق باالمن الغذائيمحمد ولد عبد الدايم،    2
 ctr.org-https://www.maan؟، كيف يمكن معالجة االمن الغذائي في ظل االزماتن، عبد الغاني حمدا 3

http://www.aljazeera.net/
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ي تشكل نظاما غذائيا ير -بعد اجتماعي  -
ي العادات والتقاليد والثقافة الغذائية النر

 
: يتمثل ف ي

 
اع ثقاف

ي ...  ، التكنولوح  ي
، البين   فيه البعد الصحي

ي  -
ي اإلنتاج النظيف لألغذية ومراعاة نصيب األجيال -بعد زمن 

 
: يعت  عن فكرة االستدامة ف ي

بين 
 4القادمة. 

: حجمها ومسبباتها-2 ي  أزمة الغذاء العرب 

ي البلدان العربية يجد أنها ارتبطت بالتحوالت الع
 
ي ف

المية وما المتتبع لمسارات األمن الغذان 
فرضته سياقات العولمة من تداعيات، أثرت عىل أنظمة وهيكلة ونمط االقتصاديات الحديثة القائمة عىل 

ي سوق عالمية أكير تنافسية عولمة الغذاءفكرة 
 
ومخاطرة دون  5من خالل تحرير تجارة السلع الغذائية ف

ي القدرات التنافسية بير  الدول خا
 
ي القدرة االخذ بعير  االعتبار التفاوت ف

 
ي تعرف ضعفا ف

صة تلك الت 
ائية الفرادها ما يخلق عجزا غذائيا لدى فئات واسعة منها تزيد من   6 .حاالت الجوع بدال من احتوائهالشر

ي نجد انه ارتفع عدد المحرومير  من  ي العالم العرنر
 
وبالنظر اىل االحصائيات حول أزمة الغذاء ف

ي المنطقة من 
 
، 2005مليون سنة  25.5واىل  2000مليون سنة  23.3ىل ، ا1991مليون سنة 20الغذاء ف

ي السودان تليه اليمن بـ 8إذ يعيش أكير من 
 
اعات والحروب 8مليون منهم ف مليون جائع أيضا بسبب الي  

القائمة، وتجدر اإلشارة اىل التفاوت بير  الدول العربية من حيث مواجهة الجوع، ويعود ذلك اىل إشكاليات 
 من فاعلية معقدة ذات طابع اقت

ّ
ي تقليص فجوة الجوع وحد

 
ي أعاق مجهوداتها ف

صادي واجتماىعي وبيت 
 7سياسات التنمية الغذائية. 

ات المتسارعة والمستجدة تواجه أوضاعا متأزمة تنعكس  ي ظل المتغير
 
التزال البلدان العربية وف

ي حيث تؤكد  ي للفرد العرنر
ي عىل االمن الغذان 

 
 تقريرها  الصادر سنة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ف

ي متناٍم، عىل الرغم من أنها  2019
ي حالة عجز غذان 

 
، بل إنها ف ي

بأن الدول العربية لم تحقق االكتفاء الذان 
ي وهو  ي لتغطية االستهالك المحىلي العرنر

ي من المواد الغذائية ال يكف  تمتلك مقوماته، فحجم اإلنتاج العرنر
اد لتغطية هذا العجز،  ويبير  ذلك قيمة الواردات العربية من مجموعات  ما يستدىعي اللجوء إىل االستير

ا إىل ارتفاع الواردات من نحو   70إىل نحو  2006مليار دوالر عام  27.  28السلع الغذائية الرئيسة، مشير
ي العام  32. 

 
%، وأشارت بعض التقديرات إىل أن الدول 19.  8بنسبة ارتفاع نحو  2008مليار دوالر ف
ي الفجوة 90تستورد نحو الخليجية وحدها 

 
ا ف ً % من المواد الغذائية من الخارج، وهو ما يعت  ارتفاًعا كبير

 الغذائية الخليجية. 
،  حول 2018سنة وحسب دراسة لألمم المتحدة  ي ي العالم العرنر

 
ي ف

آفاق تعزيز األمن الغذان 
ي المنطقة عام 

 
ية غالًبا لن تحقق ، فإن الدول العرب2030تستعرض الوضع المحتمل للغذاء والزراعة ف

ي من الغذاء وستواصل اعتمادها عىل التجارة لتوفير احتياجاتها الغذائية وذلك عىل الرغم 
االكتفاء الذان 

ي هذا القطاع. 
 
ي اإلنتاج المحىلي ف

 
 8من الزيادة المحتملة ف

دقت كل المنظمات االنسانية ناقوس الخطر النعكاساتها عىل أزمة  19ومع انتشار جائحة كوفيد
الحكومات التخاذ إجراءات لمواجهة ذلك،  ديفيد بيسلي ذاء، حيث حث مدير برنامج األغذية العالمي الغ

                                                           

 /https://www.maan-ctr.org؟، كيف يمكن معالجة االمن الغذائي في ظل االزماتعبد الغاني حمدان،  4
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books ،28/09/2017، االمن الغذائي العربيحسين عبد العزيز،   5
 نفس المرجع السابق.  6
 125، نيويورك:ص2009تقرير التنمية البشرية األمم المتحدة،    7
 //:www.noonpost.com/، واقع األمن الغذائي العربي وتحدياته في زمن الكورونامجد أبو ريا،   8

 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books
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"نحن مقبلون عل جائحة الجوع. ... نحن ال نواجه جائحة صحية عالمية فحسب، بل نواجه قائال: 
ي دول تشهد نزاعات،

 
ي ذلك  أيضا كارثة إنسانية عالمية. فالماليي   من المدنيي   الذين يعيشون ف

 
بما ف

ي وخطت  
العديد من النساء واألطفال، معرضون لخطر المجاعة، إن شبح المجاعة احتمال حقيقر

ي حواىلي ". مضيفا أنه "للغاية
 
ي الواقع،  30وفق أسوأ السيناريوهات، يمكن أن نشهد مجاعة ف

 
دولة. وف

ي كل منها عل ح
 
ة من هذه البلدان لدينا بالفعل أكتر من مليون شخص ف ي عرسر

 
، مؤكدا "افة المجاعةف

ي جميع أنحاء العالم، وأكير من  821وجود " عىل
 
مليون  135مليون شخص ينامون جوًعا كل ليلة ف

ون نحو حافة  ي أن هؤالء يسير
شخص آخر يواجهون مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ، وهذا يعت 

  9المجاعة. 
ي   

 
اء عىل أن العالم سيشهد نقصا ف ي بعد الجائحة، حيث وأجمع العديد من الخير

اإلنتاج الغذان 
ي 
 
أثبتت التجارب التاريخية السابقة حدوث مجاعات بعد األوبئة، وبخصوص االمدادات الغذائية ف

ي تقرير منظمة األغذية والزراعة  2020البلدان العربية خالل سنة 
 
ي تعرف انتشار وباء كورونا فقد جاء ف

الت 
ي اغلب البلدان العربية اىل غاية اآلن أن االمدادات واالحت 2020العالمية لسنة 

 
ياطات الغذائية مقبولة ف

رغم اعتماد الكثير منها عىل واردات الحبوب وبالتاىلي قد تكون عرضة لالضطرابات المرتبطة بالسوق 
ي عرفت موجة جفاف وارتفاع درجة حرارة عىل معدلها 

العالمية، خاصة المغرب، الجزائر وتونس الت 
انتاجاتها الزراعية وإن كانت تلك الدول قد تحملت الصدمات األوىل المالزمة  الفصىلي ما انعكس عىل

ة أطول يبف  مجرد تخمينات الرتباطها باألزمة االقتصادية العالمية وامتداد  لوباء كورونا فإن صمودها لفي 
ب سالسل االمدادات العالمية والعربية، با ي قد ترص 

ة االضطرابات الناجمة عن الوباء والت  إلضافة اىل في 
ي يعيش فيها أكير من 

ي تعرف نزاعات وعدم استقرار سياسي والت 
مليون نسمة  28الدول العربية الت 

ي حالة توقف المساعدات الغذائية. 
 
ي خاصة ف

 10مهددين بانعدام االمن الغذان 

ي لشعبها اىل غاية 
رغم تمكن العديد من  الدول العربية من ضمان الحد االدن  من األمن الغذان 

ي من السلع الغذائية اآل
 
ن، كالمغرب وتونس والجزائر واألردن وقطر والكويت المتالكها مخزون كاف

ي مقدمة الدول العربية والثالثة  االستهالكية تبف   دول
 
ز قطر ف ي بلوغه، إذ تير

 
أخرى تواجه صعوبات ف

ي من المواد  اتيىحر ي قدرتها عىل إدارة أزمة حيث رفعت مخزونها اإلسي 
 
الغذائية واالستهالكية عشر عالميا ف

ي 
 
ي سالسل اإلمداد ف

 
ات محتملة ف ي احتياجات مواطنيها الحالية والقادمة تحسًبا ألي تعير والطبية يلتر

ي من األغذية كاٍف  اتيىحر وس كورونا، كما أكدت الكويت بأن  مخزونها اإلسي  لستة أشهر  حال استمرار فير
 قادمة

ي ظل استمرار الجائحة تبف  جميع الدول العر 
 
بية تواجه خطر نقص االمدادات الغذائية خاصة ف

ي ظل تواصل حالة الركود االقتصادي العالمي وغلق المسارات التجارية العالمية ما قد يؤثر عىل سالسل 
 
ف

ها مجرد احتماالت .  ي مصير
 
ي ف

 االمداد العالمي لتبف  مسألة الحكم النهان 

ي   ي العالم العرنر
 
 اىل:  ويمكن ارجاع أسباب الفجوة الغذائية ف

تشير اإلحصاءات السكانية إىل أن عدد سكان الدول العربية يتضاعف كّل ثالثة  ديموغرافية:  أسباب -
 ويقدر أن يبلغ نحو

ً
ي العام 484 عقود تقريبا

 
ي  مليون نسمة 851 ونحو 2025 مليون نسمة ف

 
 2050 ف

 . 

                                                           
 ، https://www.dw.com/arعالء جمعة،  9

؟، القاهرة: وآثاره على االمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط: كيف االستجابة 19مرض كوفيدمنظمة التغذية والزراعة لألمم المتحدة،   10
 10، ص 2020

https://www.dw.com/ar
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ي يحوز عليها  -الزراعية خاصة–رغم اإلمكانات الطبيعية  طبيعية:  أسباب- -
ي من مساحة الت  الوطن العرنر

ي تظل ناقصة، كما تؤثر  مليون هكتار،  197قابلة للزراعة تبلغ حواىلي  فإن إشباع حاجيات الفرد العرنر
 العوامل المناخية )جفاف، نقص المياه، تصحر،...(عىل اإلنتاج الزراىعي . 

 واالعتماد  التصنيع ىلع ركزت تنموية خيارات العربية الدول غالبية تبنت الخاطئة:  التنموية الخيارات-
ي  أساسي  كمصدر   النفظي  الريــــع عىل

 
ي   مهملة اقتصادها  ف اتيىحر قطاع الفالحة الذي يعد الخيار االسي 

اتيجيات التنمية الشاملة وهو ما تنبهت اليه الدول العربية مؤخرا ي اسي 
 
 .11المستدام ف

ــع غت  المتوازن بي   األقطار العربية للموارد:  -  التوزيــ
 المتوازن بير  األقطار العربية للموارد والطاقات الالزمة للتنمية الزراعية)موارد طبيعية يعد التوزيــــع غير 

ي عمقت الفجوة الغذائية فيما بينها. 
ية ومالية( احد أبرز األسباب الت   12وبشر

ي أثرت عىل النظام االقتصادي العالمي ككل وعىل  كورونا"لـ" التداعيات االقتصادية والتجارية -
الت 

وتعليق الحركة  1929لدول، حيث شهد العالم حالة من الركود االقتصادي لم يشهدها منذ موازنات ا
ما يستوجب عىل القادة اىل إيجاد حلول لتجاوز هذه  التجارية ما قلل من امداد ونقل المواد الغذائية

، وإيجا ي اتيىحر ي االسي 
د سالسل األزمة، وتوفير جميع احتياجات شعوبــهم من خالل تعزيز المخزون الغذان 

 امداد بينية آمنة. 

3- : ي
 
ي التخفيف من آثار وباء كورونا عل االمن الغذاب

 
ي ف ي تواجه العالم العرب 

 التحديات النر

ي ال ترتبط فقط بوباء كورنا واشكالية 
ي تحقيق االمن الغذان 

 
ي تواجه األقطار العربية ف

إن المشكلة الت 
ي ترتبط بانخفاض العرض القضاء عليه بل هي مسألة متجذرة فيها، تحكمها مجموع

ة من العوامل الت 
ية لألسعار الزراعية بسبب محدودية الخيارات  ي تؤثر سلبا عىل القدرة التحفير 

مقابل تزايد الطلب والت 
، باإلضافة اىل عدم تكامل األسواق الزراعية العربية، وتواضع  ي النشاط الزراىعي

 
التكنولوجية المتاحة ف
 كفاءة بنيتها التحتية. 

ي البلدان العربية إشكالية التناقض بير  أجواء السوق العالمية من كما توا
 
جه اقتصادات الغذاء ف

ي البلدان العربية، وضعف مرونتها تجاه التوسع 
 
ي تعانيها المواد الزراعية ف

جانب، والقيود والمحددات الت 
ي عرض الغذاء من جانب آخر

 
 .13ف

ي ويشكل تدهور معدالت 
ر
ي خطرا ع االكتفاء الذاب ي الذي يمثل أحد المكونات العرنر

ىل األمن الغذان 
ي قدرة المجتمع عىل 

ي الذي يعت 
ي من منظوره االقتصادي. فاألمن الغذان  األساسية لألمن القومي العرنر

ادها من الخارج، وليس  تأمير  احتياجاته االستهالكية من السلع الغذائية األساسية بإنتاجها محليا أو باستير
ي 
ي إنتاج كافة االحتياجات الغذائية األساسية محليا، وإنما  هو تحقيق االكتفاء الذان 

الذي غالبا ما يعت 
 .يتعداه إىل تأمير  مصادر الحصول عىل الغذاء محليا أو/ ودوليا

ي حالة استمرار الوضع عىل -
 
تعطل الحركة التجارية العالمية بسبب انتشار وباء كورنا ما قد ينعكس سلبا ف

ي 
 
ي خاصة ف ي العرنر

ي للدول من الغذاء، وتعطل الصناعات االمن الغذان  اتيىحر  ظل نقصان المخزون االسي 
رض قيود عىل تصدير سلع غذائية 

ُ
التحويلية، وتعليق التجارة الداخلية والخارجية، وغلق الموان   وف

 أساسية من دول مصدرة. 
 
 
 

                                                           

 http://www.aljazeera.net، تشخيص أزمة الغذاء العربيالمصطفى ولد سيدي محمد،   11
 نفس المرجع السابق.  12
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books ،28/09/2017، االمن الغذائي العربيحسين عبد العزيز،   13
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ي -4 ي العرب 
 
اتيجية االمن الغذاب ؟ 2030استر وس كورونا: هل من تغيت   وفت 

ا ي مع مطلع االلفية الثانية استجابة الهداف االلفية للتنمية صيغت اسي  ي العرنر
تيجة االمن الغذان 

ي تمحورت حول تعزيز جهود تحديث الزراعة العربية وتنمية قدرتها اإلنتاجية والتنافسية، وتنمية 
والت 

جيال القادمة وصيانة الموارد الطبيعية والمحافظة عىل البيئة بما يكفل تحقيق أهداف الجيل الحاىلي واأل 
ي إطار متكامل يحقق مصالح جميع األقطار العربية، وتتمحور أهدافها حول: 

 
 ف

: زيادة اإلنتاج الزراىعي كّما وكيفا حت  يستطيع االستجابة لمقتضيات االستهالك من المواد األول الهدف

 الغذائية. 
ي  الهدف

 
راعية عن طريق االستغالل األمثل تحسير  أداء وفعالية القطاع الزراىعي ورفع اإلنتاجية الز  : الثاب

اعات التقنية الزراعية، وذلك لتعزيز القدرة  ايد لمختلف االبتكارات واالخي  للموارد اإلنتاجية واإلدخال المي  
ان  ي تنهك المير 

ي من اإلحالل محل الواردات الزراعية الت 
التنافسية للزراعة العربية وتمكير  اإلنتاج الوطت 

ي مختلف البلدا
 
 .ن العربيةالتجاري ف

ي مجال السلع الزراعية والخدمات الثالث الهدف
 
: تنمية التجارة البينية العربية والقدرات التسويقية ف

كة  نحو إقامة سوق عربية مشي 
ً
 .توجها
ي للسكان الريفيير  عير تحسير  دخولهم االقتصادية وجعل الرابع الهدف

: االرتقاء بالمستوى المعيسر

ي التنمية الزراعيةالمرأة الريفية تضطلع بدوره
 
 .14ا ف

ي كافة المجاالت يضع صناع  19غير أن انتشار وباء كوفيد  
 
الذي كانت له التداعيات الواسعة ف

اتيجية أم تعديلها أم التوقف عن العمل بها؟ ي أمام تحدي استمرارية العمل بهذه االسي   القرار العرنر
ي ا
ي حيث اكد التقرير صحيح أن وباء كورونا كانت له آثاره عىل األمن الغذان   العرنر

لعالمي وحت 
يمكن أن يؤدي  19-والصادر عن األمم المتحدة أن وباء كوفيد 2020العالمي حول االزمات الغذائية لعام 

مليونا  250بسبب انعكاساته االقتصادية المدمرة، إىل تضاعف عدد المهددين بالمجاعة ليبلغ أكير من 
ي 
 
، فالغموض " ما يهدد بحدو 2020بلدا نهاية  55ف حول توفر الغذاء ث "كارثة إنسانية" ذات بعد عالمي

ي السوق العالمية، كما ان 
 
ي قد تتسبب بدورها بنقص ف

يعود اىل  القيود عىل المفروضة عىل التصدير الت 
ي قطاىعي الزراعة والغذاء قد يتسبب بعرقلة الكثير من الزراعات وبحصول تأخر 

 
تباطؤ حركة العاملير  ف

، غير أن عىل الحدود لح ي
اويات البضائع، ما يؤدي إىل هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذان 

ي المنتجات الغذائية  19التصدي الالمدروس واالرتجاىلي لوباء كوفيد
 
قد يؤدي إىل استمرار النقص ف

ي المنطقة العربية، كما يساهم
 
ي العالم وف

 
انغالق الدول  األساسية ما يفاقم فجوة الجوع وسوء التغذية ف

ي 
 
ة إذ يتوقع أن عىل نفسها ف ي األخير

، وبما أن هذه الجائحة ال تعت  ي فسلفة االقتصاد العالمي
 
إعادة النظر ف

يعرف العالم أزمات أخرى أكير حدة، ما يضع القادة أمام تحديات أعظم، تفرض عليهم العمل بشكل 
لجنة األمن  العالمية ة والزراعةمنظمة األغذيجماىعي واالستفادة من التجارب الناجحة، فأسست 

ي 
 
، وانتهجت العديد من الدول العربية نفس السياق فشكلت سلطنة ُعمان "الهيئة العامة العالمي  الغذاب

ي حير  أسست دولة اإلمارات 
 
، ف ي

عت  باألمن الغذان 
ُ
" كهيئة وطنية مستقلة ت ي

للمخازن واالحتياطي الغذان 
ي للزراعة والسالمة الغذائ" ي متكاملة يةهيئة أبو ظن 

" ، كما طرحت الكويت فكرة إنشاء شبكة أمن غذان 
ي 
 
ي وهو االمر الذي يصعب االتفاق عليه ف ي لدول مجلس التعاون الخليىحر

تهدف إىل تحقيق األمن الغذان 
ي عىل قطر ي ذات المنح ظل استمرار حالة الحصار العرنر

 
اعتمدت غالبية الدول العربية ذات السيادة ، ف

اتيجيات وطني اوح ما بير  ستة إسي 
ي شعوبــها لمدة تي 

ة استعجالية قادرة عىل تخزين مواد غذائية تكف 
ي تعرف حروبا 

ي الدول العربية الت 
 
ي اليزال متجذرا ف

، غير أن العجز الحقيف   إىل سنتير 
شهور كحد أدن 

ي تعتمد المساعدات الغذائية المقدمة لها. 
 ونزاعات والت 

                                                           

 /http://www.aljazeera.net، ربيمرتكزات استراتيجية االمن الغذائي الععلي ولد الشيخ ،   14
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ي الظروف الع
 
ي ف

ي حاالت الطوارئ واألزمات وعىل المدى إن تحقيق االمن الغذان 
 
ادية وحت  ف

كير  عىل األمور التالية
 :القريب يستلزم الي 

ي سياسات وقائية من آثارها؛ .1
 انشاء جهاز انذار مبكر للتنبؤ باالزمات ومساراته وتبت 

ي منظمة التغذية والزراعة العربية؛-القيام بإصالحات هيكلية  .2
 
 تنظيمية ف

 مات وإدارة المخاطر ضمن الهياكل المعنية بالتنمية الزراعية؛ادخال أنظمة إدارة االز  .3
؛ .4 ي الميدان الزراىعي

 
ي ف  تعزيز التكامل االقتصادي العرنر

 تعزيز قدرات االستحواذ عىل التكنولوجيا الزراعية؛ .5
اتيجية .6 ي تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع االسي 

 
 . • .االستمرار ف

ة. ترقية التجارة البينية الع .7 ي هذه الفي 
 
 ربية للسلع الغذائية ف

اد الغذاء ،سواء عىل مستوى التخفيف من القيود اإلدارية ،أو تسهيل  .8 تبسيط إجراءات استير
كة لبعض السلع من طرف دولتير   اد مشي  التحويالت المرصفية، أو عند االقتضاء تنظيم عملية استير

 .  فأكير
واطنير  وبشكل خاص الطبقات الهشة، عىل وضع برامج للحماية االجتماعية لتأمير  حصول الم .9

 
َ
ائب المبيعات أو تعليقها مؤقتا   .الغذاء، ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية ورص 

ي برامج خاصة بدعم القطاع الزراىعي وخاصة صغار المنتجير  بما يمكنهم من تجاوز  .10
السغي اىل تبت 
 .  آثار الجائحة

 .ة من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاءتنفيذ برامج ارشادية وتحسيسي .11
ي الميدان الزراىعي  .12

 
 توفير الظروف المناسبة للتمويل واالستثمار ف

اء لتبادل السلع الغذائية بير  البلدان العربية أوقات االزمات واالوبئة مع  .13 خلق ممرات تجارية خرص 
 .أخذ كل االحتياطات 

ي )الدول والتكتالت االقتصادية( بما  تطوير عالقات التبادل التجاري .14 البينية ومع المحيط الخارجر
 . ي ي العرنر

 15يضمن المصالح اآلنية والمستقبلية لألمن الغذان 
ي أوقات االزمات واالوبئة تتوىل توفير الغذاء كما ونوعا لألفراد  .15

انشاء لجنة عربية لألمن الغذان 
ي   ألخطارها وبنك عرنر

رين من األزمات والمعرضير  ي  المترص 
 
لتخزين المواد الغذائية الستخدامها ف

 الظروف الطارئة. 
 

ي ظل 
 
ي ملحة ف ي من الغداء العرنر

أما عىل المستوى المتوسط والبعيد تبف  مسألة تحقيق االكتفاء الذان 
ي قد تؤدي اىل غلق الممرات التجارية الدولية وعليه البد من اتخاذ التدابير التالية: 

 تكرار االزمات الت 

ي  نامجالير  إنشاء .1 حته للغذاء العرنر  إىل والذي يهدف المنظمة للتنمية الزراعية العربية  والذي اقي 
ي  وبخاصة الطارئة، الغذائية واألزمات الطبيعية ضحايا الكوارث مساعدة

 
  األكير  الدول ف

ً
را  .ترص 

ي  الزراىعي  االستثمار مناخ تحسير   .2
 
ي  المال رأس لتحفير   العربية الدول ف ي  االستثمار عىل العرنر

 
 ف

ي  القطاع الزراىعي 
 
ة الزراعية المقدرات ذات العربية الدول ف  . الكبير

وعات تشجيعية استثمارية وحوافز امتيازات منح .3 ة الزراعية للمشر  .  والمتوسطة الصغير
ي  الزراىعي  للقطاع الموجهة التمويالت عنها تقل ال أن يجب نسبة تحديد .4

 
 التمويلية المحافظ ف

 . العربية ةالمالي المؤسسات الوطنية ومحافظ
كير   .5

ي  الدخول عىل الشباب لتحفير   الزراعية األعمال ريادة عىل الي 
 
 اإلنتاج دائرة لتوسيع الزراعة ف

 .البطالة وتقليل نسب

                                                           

 المرجع السابق.  15
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ي  الوطن اعتماد من للتقليل العربية البينية الزراعية التجارة وتعزيز تطوير .6 ي  العرنر
 
احتياجاته  تأمير   ف

ي  بالغة خطورة عىل ينطوي الذي األمر العالمية، األسواق عىل الغذائية
 
ات ظل ف والمستجدات  المتغير

 .العالمية
ي  دورها وترقية العربية الريفية المرأة قدرات تعزيز تستهدف برامج وتنفيذ تصور .7

 
 وتحويل انتاج ف

 .16لذلك الالزمة بالوسائل مدها خالل من وتسويق الغذاء

 

 خاتمة: 

ي يع
ايدة والمتعاقبة الت  ي ظل االزمات المي  

 
ي كأزمة كورونا واستمرار ف رفها العالم العرنر

ي تهدد استقرار العديد من الدول 
اع الت  انخفاض أسعار النفط وأزمة الركود االقتصادي وحاالت الي  

العربية، باإلضافة اىل المشكالت االجتماعية المتفاقمة كالفقر والبطالة والهجرة...، يمكن القول 
ورية أن كل تلك األوضاع تنبأ بانفجار ازم ي إن لم تتخذ اإلجراءات الرص  ي العالم العرنر

 
ة غذاء ف

 والمستعجلة الحتوائها، وعموما تناولت الورقة البحثية النقاط التالية: 

ي  -
 
ي ليست بجديدة فهي متجذرة فيه ألسباب تعود اىل التفاوت ف ي العالم العرنر

 
أزمة الغذاء ف

اعات وانعدام االستقرار وغياب رؤي ة الي   ، كما فاقمت ازمة كورونا الموارد وكير ي
ة شاملة لألمن الغذان 

من حدة الفجوة الغذائية، إذ الحظنا ارتفاع مطرد لعدد المحرومير  من الغذاء اىل أكير من نصف 
السكان، تتصدرها السودان واليمن و سوريا بسبب أوضاعها األمنية المتدهورة، لتحرز قطر المرتبة 

ي تحقيق االكتفاء الغذ
 
. األوىل عربيا ف ي

 ان 

ي مشكلة مركبة ذات أبعاد اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وحت  سياسية،  - تعد أزمة الغذاء العرنر
ي ساهمت

ي عىل رأسها، النمو  -والتزال -وتتضافر مجموعة من العوامل الت 
ي زيادة حدتها والت 

 
ف

ي الشيــــع مقابل انتاج زراىعي بظ  وضعف  سياسات التنمية الزراعية بسبب تغلي
 
ب الرؤية الديمغراف

 الصناعية عىل حساب الزراعة، وعدم التجانس بير  السياسات، وتداعيات وباء كورونا . 

امج -والتزال-سعت الدول العربية- ي اىل وضع العديد من الير
ي محاوالتها لتحقيق االمن الغذان 

 
ف

اتيجية التن ي ، وكذا االسي 
نامج الطارئ لألمن الغذان  موية لألمن والسياسات الداعمة وعىل رأسها الير

ي ذات الرؤية البعيدة االمد 
، إال أنها تبف  محدودة المردودية مقارنة بمناطق   2030-2010الغذان 

 العالم األخرى. 

ي يضعنا أمام تحدي أكير يتمحور حول إمكانية تجاوز الفروقات - ي عرنر
إن الحديث عن أمن غذان 

وكذا الظروف الفجائية لالزمات  التنموية والفجوات الغذائية الموجودة بير  األقطار العربية
ي خال من الجوع والفقر وسوء  الممتدة، من هنا يطرح االنشغال حول فرص تحقيق تكامل عرنر
التغذية، إذ ال توجد وصفات صالحة لكل األقطار العربية إذ لكل بلد خصوصيته وظروفه، ولكن 

ي 
 
 القطاعات اإلنتاجية يمكن تحقيق حد أدن  من التنسيق من خالل تكثيف التعاون والتكامل ف

ي والخروج من دائرة االستهالك  كير  عىل االستثمارات البينية ذات المردود اإلنتاجر
كالزراعة والي 
 والتبعية. 

 

 

                                                           
 4، ص 2020، تقرير صادر سنةتداعيات وباء كورنا على االمن الغذائي العربيالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،   16
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 المقاربة األمنية المجتمعية في غرس قيم المواطنة

  المدرسة الجزائرية نموذجا

 

The societal security approach in inculcating the values 

Of citizenship 
 

 بغدادي خديجة. د 
 2وهران جامعة

 
 

 ملخص: 

بية عىل المواطنة ليست معرفة فقط، ولكن هي ممارسة تلقن للمتعلم من خالل  ي أن الي 
 
ال مراء ف

ي يعيش معها، من 
نشاطات ملموسة تسمح له ببناء فضاءات المواطنة، ومن ثّم يتفاعل مع الجماعة الت 

ي للتلميذ، هنا جاءت دراستنا للكشف عن ا
ي تنمية الحس المدن 

 
ور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية ف

ّ
لد

وتنشئته عىل قيم المواطنة، وعىل حّب الوطن وتنمية ثقافة الحوار لديه، ونبذ العنف والتعصب، وتقبل 
 
 
 .اآلخر مهما اختلف عنا

بوية، المناهج الي   ، المؤسسة الي   بويةالكلمات المفتاحية: المواطنة، األمن المجتمغي

Abstract  

           There is no doubt that citizenship education is not only knowledge, but a practice 

that indoctrines the learner through tangible activities that allow him to build spaces for 

citizenship, and then interact with the community with which he lives, hence our study to 

uncover the role that educational institutions play in developing the civic sense For the 

student, and his upbringing on the values of citizenship, love of the homeland and the 

development of a culture of dialogue in him, and the rejection of violence and intolerance, 

and acceptance of the other no matter how different from us. 

Key words: Citizenship, community security, educational institution, educational 

curricula. 

 
 مقدمة: 

تعيش الجزائر كبقية المجتمعات حراكا اجتماعيا مّس كل القطاعات والمجاالت سياسيا واقتصاديا       

ي أغلب 
 
واجتماعيا وثقافيا، ونتيجة لهذا الحراك االجتماىعي ظهرت سلوكات دخيلة عليه ومنحرفة ف

عية ، ي مصطلحات  األحيان، كارتفاع مستويات الجريمة والهجرة غير الشر
ي مضامينها عن النفور وتبت 

 
تعيرّ ف

ي أزالت 
من فكرة الوطنّية والمواطنة ، باإلضافة إىل هيمنة قيم وأعراف جديدة فرضتها العولمة الت 

الحدود، فأصبحت المجتمعات مكشوفة أمام بعضها البعض ما سمح بتمرير بعض الثقافات والسلوكات، 

خ  الذي كل هذا أدى إىل إعادة االهتمام بقيم ومعايير المواطن ة أمام تنامي ظاهرة التفكك االجتماىعي و الشر

حدث داخل الروابط االجتماعية، فتغبشت عالقة الفرد بوطنه، من هنا كان البد من قيام مؤسسات 
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ي ترسيخ المواطنة كآلية لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء دولة قوية انطالقا 
 
التنشئة االجتماعية بأدوارها ف

ي يتلف  فيها الفرد أهم المبادئ واألسس والحقوق،  من األشة ووصوال إىل
بوية الت  المؤسسات الي 

 والواجبات تجاه الوطن. 

ي        
 
ي محاولة الكشف عن الدول الذي تلعبه المنظومة التعليمية ف

 
من هنا انبثقت رغبتنا البحثية ف

نا عىل إشكالية الدراسة بالتساؤل ، ولقد عير : ما هو الدور الذي  غرس قيم المواطنة لدى المتعلمير  التاىلي

ي ترسيخ 
 
ي ترسيخ قيم المواطنة؟ وما مدى فاعلية المناهج التعليمية الجزائرية ف

 
تلعبه المدرسة الجزائرية ف

 قيم المواطنة لدى المتعلم؟ 

 المفاهيم الرئيسية للدراسة (1

ور المؤسسات ألن الدراسة الراهنة تركز عىل األمن االجتماىعي وعالقته بالمواطنة من خالل تفعيل د

ي تعزيز وترسيخ هذه القيم اإلنسانية؛ يتعير  عىل الدراسة تحديد تعريفات لكل من المفهومات 
 
التعليمية ف

 . ؛ المواطنة، مفهوم المنهاج التعليمي  التالية: األمن االجتماىعي

 دالالت مفهوم المواطنة وأبعادها:  (1-1
: التعريف اللغوي (1-1-1

ّ
ي لسان العرب أن

 
له أي المكان المولود فيه، موطن اإلنسان ومح»: جاء ف

ي 
 
فسية والعاطفية والفكرية واالجتماعية، فهو الحير  الجغراف

ّ
والذي يتلف  ضمنه تربيته الن
 1الذي يتخذه لنفسه مسكنا"

ي تحدد حقوقه وواجباته وتتمير  المعن  االصطالحي  (1-1-2
: الوطنية هي صفة المواطن والت 

أوقات الحرب، والسلم، والتعاون  المواطنة بنوع خاص من والء المواطن لوطنه، وخدمته
ي 
، عن طريق العمل الفردي، والمؤسسان    2مع بقية المواطنير 

ي محمد)وعىل هذا األساس 
 
: 2007قام د/الصدوف  ( بمقاربة المفهوم من خالل ثالثة أبعاد أساسية وهي

 : مي
ي والقيَّ

 أ/ البعد الفلسق 

، للمواطنة مرجعية فلسفية، وقيمية تستمد دالالتها من مفا  هيم الحرية، والعدل، والحق، والخير

 . ي
 
ك، وذلك ألنها إنتاج ثقاف  والهوية، والمصير والوجود المشي 

 

 : ي
 
 ب/ البعد السياسي والقانوب

تحدد المواطنة كمجموعة من القواعد والمعايير التنظيمية، والسلوكية، والعالئقية داخل المجتمع،  

، واتخاد القرارات، وتحمل ويتضمن هذا البعد التمتع بحقوق المواطنة الكا ي التدبير
 
ملة، كحق المشاركة ف

 المسؤوليات، ثم القيام بواجبات المواطنة. 

 

 : ي
 
 ج/ البعد االجتماعي والثقاف

د لمنظومة التمثالت، والسلوكات، والعالقات، والقيم االجتماعية، أي كمرجعية 
ّ
وهو كون المواطنة محد

. معيارية وقيمة اجتماعية، وكثقافة وناظم م مفهوم للمواطنة  )Aihwa Ong (وتقدم أيوا أونغجتمغي

                                                           
 ()وط ن، مادة 1994، المجلد الخامس، لبنان، بيروت، دار صادر، 3ابن منظور، لسان العرب، ط1
  وما بعدها60، ص1982معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، أحمد زكي بدوي، 2
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ور اجتماعية من إنتاج للقيم المتعلقة بالحرية واالستقاللية واألمن"  ،3سوسيولوجيا وتعرفها بأنها "رص 

ك،   المواطنة هي مجموعة من القيم والنواظم لتدبير الفضاء العمومي المشي 
ّ
ويتضح من خالل هذا أن

ي 
 
ي تدبير  تتحدد أهم تجلياتها ف

 
ام بواجباتها، والمشاركة ف االنتماء للوطن، والتمتع بحقوق المواطنة وااللي  

ي تحاول تربية الفرد/المواطن 
ي التنشئة االجتماعية الت 

 
بية عىل المواطنة تنحرص ف الفضاء العام. أما الي 

ي كل تلك القيم والنواظم السياسية والقانونية والمعرفية لمفهوم المو 
ي عىل تمثل وتبت 

 
اطنة، لتنعكس ف

ك )الوطن(  مؤسساته وسلوكاته وعالقاته المجتمعية داخل الفضاء العام المشي 

 عنارص المواطنة:  (1-2
تعد الهوية أحد المقومات األساسية للمواطنة، ومصادرها متعددة )محلّية او لغوية  اإلحساس بالهوية: -أ

 او ثقافية أو دينية أو عرقية(. 

ي المجتمع وهذا االنخراط يسمح له  : كل فرد يجب أن يكونالحقوق-ب
 
ي جماعة معينة ف

 
عضوا ف

بممارسة حقوقه وفق هذه الجماعة كحقوقه المدنية )حق الحياة، واألمن والمواساة أمام القانون، الحق 

ي االمتالك والتنقل ...(، والحقوق السياسية )االنتخاب 
 
، والرأي واالبتكار واإلبداع، والحق ف ي التعبير

 
ف

ي الرفاهية ...(. وتقلد الوظا
 
اب والحق ف ي اإلرص 

 
ي الدولة، والحق ف

 
 ئف العامة ف

امات-ج ام الواجبات وااللتر  اماتهم تجاه وطنهم كاحي  ي المواطنة قيام األفراد بواجباتهم والي  
: تقتض 

، اتقان العمل وتحمل المسؤولية، أداء الخدمة الوطنية، صون مكاسب الدولة  القانون والدستور والغير

 وسالمة ترابها، والدفاع عنها. وسيادتها 

اث ... المحافظة عل قيم المجتمع-د  : كالدين واللغة والي 

1-3)  :  مفهوم األمن المجتمعي
يعد األمن عموما مطلبا إنسانيا، وهو يشير إىل الحماية من الخوف والقهر، ولقد تم استخدامه بداية مع 

حقيق األمن والسلم، ثم تطور ليشمل المفهوم نهاية الحرب العالمية الثانية، والدعوة اىل تجنب الحرب وت

ي إىل أمنه الشخضي 
العام لألمن االجتماىعي كل الجوانب الحياتية لإلنسان المعارص، انطالقا من أمنه الغذان 

ي يعيش فيها، ومع منتصف الثمانينات طور )باري بوزان( فكرة األمن 
داخل أشته ومجتمعه والبيئة الت 

ة ما بعد الحرب الباردة"المجتمغي كمدخل لفهم األج ي في 
 
ي أوروبا ف

 
 4ندة الصاعدة ف

ويمكن تقسيم مستويات األمن إىل أربــع مستويات تختلف من حيث الداللة وتتشابه من حيث الغاية 

 :  وهي

  .أمن الفرد ضد كل ما قد يهدد حياته وممتلكاته أو أشته 

  .أمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية 

  جماىعي لدول تتشارك المصالح وتعمل عىل التكتل لحماية كيانها. أمن إقليمي أو أمن 

 أمن دوىلي تتوىل حمايته المنظمة الدولية لألمم المتحدة
5 

                                                           

3 Aihwa Ong, Buddha Is Hiding: Refugees, Citizenship, the New America, Public A nthropology; 5 (California: 

University of California Press, 2003; p. xvii. 
 
، أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 1دراسات األمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربي، ط سيد احمد قورجيلي، تطور ال  4

 24-23، ص ص 2012االستراتيجية، 
  www.swmsa.net/article.php§= action:show.id :1714فائزة باشا، األمن االجتماعي والعولمة، متاح على الرابط:  5
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ي  
 
(، ذلك ألن أغلب الدراسات الحديثة لم تتفق ف وقد النجد تعريفا دقيقا لمفهوم )األمن االجتماىعي

ي التخضع للنمذجة، إال أنه  صياغة تعريف محدد له، وهو حال معظم المفاهيم والمصطلحات
الت 

مفهومه يرتبط بالحياة االجتماعية للفرد والمجتمع، وقدرته عىل إعادة إنتاج هويته الوطنية والثقافية 

ي تهّم اإلنسان المعارص، 
" بمفهومه العام؛ يشمل كل النواجي الحياتية الت  والدينية، و" األمن المجتمغي

ي واالستقرا
ي للمواطن. فهو يشمل االكتفاء المعيسر

 ر الحيان 

واألمن االجتماىعي يسغ إىل تأمير  الخدمات األساسية لإلنسان، فال يشعر بالعوز والحاجة ويشمل      

ي حالة البطالة، كما 
 
الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية اإلنسانية والتأمنيات االجتماعية والمادية ف

 الرفاهية الشخصية، وبالتاىلي تأمير  
 . 6 الوقاية من اإلجرام واالنحراف"يهدف إىل تأمير 

وانطالقا مما سبق يتضح لنا أن األمن االجتماىعي ُيعت  بإحالل حالة األمن والسلم، واالستقرار      

أمن المتعلق بمخاطر 
ّ
، والنفسي لدى الفرد، والتحرر من حالة الخوف والقلق، والال ي

، والحيان  ي
المعيسر

ها من المخاط ي واألمن والطمأنينة عىل الجوع والقهر والمرض وغير
ر، بمعت  أن يشعر باالكتفاء المعيسر

ي يعيش فيها. 
 حياته الشخصية وأشته والبيئة الت 

بوي:  (1-4  تعريف المناهج التر
ي تقدمها المدرسة للمتعلمير  بقصد إنماء معارفهم 

بوية المخططة الت  ات الي  هو مجموعة من الخير

ي أيضا:" و 
، وتعت  بية الوطنية وتعديل سلوكهم وفق إطار معير  ثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة الي 

ي تهيؤها 7لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما"
ات المربية الت  ، وهي أيضا:" مجموعة الخير

افها بقصد مساعدتهم عىل النمو الشامل وتعديل سلوكهم"  8المدرسة للطبية تحت إشر

ي ترسيخ فكرة ا (2
 
بوية ف  لمواطنة: دور المؤسسات التر

، وتحقيقه  بوي التعليمي ي مجال السوسيولوجيا المدرسّية أن فاعلية النظام الي 
 
يتفق لفيف من الباحثير  ف

ي بعدها 
 
بوية  ف ي المؤسسات التنشئوية األخرى ، و المؤسسات الي 

 
لغاياته مرهون بدرجة تفاعله مع باف

ي هي مؤسسة اجتماعية تسغ إىل تحقيق أهداف، وغايات المجتمع، وترسيخ قيمه  السوسيولوجر

ي استمراره، وذلك من خالل تحقيق أهداف ومساىعي المناهج التعليمية بجميع أبعادها 
 
والمساهمة ف

ي 
 
األخالقية والنفسية واالجتماعية والوجدانية ،كما تعمل عىل ترسيخ قيم وعادات المجتمع ورموزه ف

ي وتجديده وإنما 
 
اث الثقاف ء الشعور بحب الوطن واالفتخار به ،و نفوس الناشئة والعمل عىل نقل الي 

المواطنة  جزء من النسق القيمي ليس هذا فقط بل هي " ممارسة حية يمارسها المواطن عىل أرض الواقع 

ي شت  المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،فكل مواطن له نفس الحقوق 
 
عمليا ف

ي إ
 
دارة الدولة ،وهذه المواطنة ليست عشوائية ولكنها وفق وعليه نفس الواجبات ولكل مواطن الحق ف

 9الدستور"

                                                           
عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باالمن النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية، مذكرة  منزل عسران جهاد العنزي،  6

 120، ص2004ماجستير منشورة، الرياض،
 تروني،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم: سند تربوي تكويني على أساس المقاربة بالكفاءات، الجزائر، مرجع الك 7

http://www.infpe.edu.dz 
 20توفيق أحمد مرعي، محمود الحيلة، المناهج التربوية الحديثة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، ص  8
( نموذجا، إطار نظري، ورقة مقدمة في ندوة 8-9فرج عمر عيوري، دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ الصفوف) 9
 12/11/2017، االطالع في 2005يوليو  11-سياسة التعليمية نحو التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية، عدن ال

http://www.startimes.com/ 
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ويعرفه د/ إحسان محمد الحسن بأنه " سالمة األفراد والجماعات من األخطار الداخلية والخارجية الت 

تتحداهم كاألخطار العسكرية وما يتعرض له األفراد والجماعات من القتل واالختطاف واالعتداء عىل 

  10التخريب أو الشقة"الممتلكات ب

ي للمواطنة كممارسة،        
ي إرساء قواعد البناء النظري والتطبيف 

 
بوية إذن لها دور حيوي ف فالمؤسسات الي 

وسلوك فعىلي وليس نظري فقط، فقد يكون الفرد مواطنا لكنه ال يكون وطنيا، ألن مفهوم الوطنية أشمل 

ة وأعم ومتعدد األبعاد كما ذكرنا ذلك سابقا، وال وطنية الحقيقية تتطلب اإلخالص والصدق واألمانة والغير

، وغرس هذه القيم النبيلة مسؤولية 11عىل المصلحة العامة كما تتطلب تأدية واجبات معينة للوطن 

بوية ثانيا ، ألنها األشة  األشة أوال، ألنها الخلية األساسية لبناء المجتمع ، ومسؤولية  المؤسسات الي 

ي ين
هل منها الفرد قيما ومعرفة وسلوكا ،حت  يحقق التوازن بير  حاجاته ومتطلباته وبير  حقوقه الثانية الت 

بوي الحديث إىل ترسيخ هذه القيم االجتماعية للفرد قصد  وواجباته داخل المجتمع لهذا يسغ األدب الي 

فظة عىل نظمه، إعداد الفرد حت  يكون مواطنا صالحا يخدم وطنه، ويعمل عىل تطوره، واستقراره، والمحا

ي ظل ما تشهده المجتمعات من حراك، وتحوالت عرصية، أفرزتها 
 
من  قيم وعادات وتقاليد ، خاصة ف

التكنولوجية الحديثة، باإلضافة إىل األحداث اإلقليمية المجاورة، كلها عوامل سارعت إىل بلورة 

اتيجيات تجابه هذه التحديات،  من هنا تعالت أصوات الباحثير  والمه ورة ترسيخ فكرة اسي  تمير  برص 

بية الوطنية اذ المعت  من إعداد  بية والتعليم وإعطاء األولوية للي  المواطنة لدى النشء من خالل الي 

مختلف المهن )طبيب جراح مهندس معلم ....( دون بناء شخصية المواطن، ألن ارتباطه سيكون بالوطن 

ات التعليمية ذلك إال من خالل تسطير مناهج تربوية أقوى من ارتباطه بالمادة. لكن ال يتأن  لهذه المؤسس

بوي العام وغاياته المثىل ومبادئه  ى من فلسفة النظام الي  تستمد خطابها ومنطلقاتها وتوجهاتها الكير

بوية فيه للتخطيط، والدراسة،  ورات الي  اتيجية، وتخضع السير
وأسسه، ومرتكزاته، واختياراته االسي 

قويم عن طريق المساءلة، والتدقيق، والتتبع، والتصحيح باستمرار للحد من والتحليل والتجديد، والت

 . ي التعليمي
ي الواقع الميدان 

 
 الشوائب، واالختالالت المشوشة لها لتجسيدها ف

 

ي ترسيخ قيم المواطنة:  (3
 
 أهمية المناهج الدراسية ف

ي المناهج الدراسية اتجاهير  اثنير  
 
بية المواطنية ف  : 12يتجه تعظيم الي 

ورة وجود مقرر دراسي مستقل وهذا ما تضمنته مناهجنا الدراسية سابقا تحت جاه األولاالت : يأخذ برص 

بية الوطنية.   مسم الي 

 : ي
 
بية الوطنية، ويجب  االتجاه الثاب بية المواطنية، أو الي   المناهج الدراسية تبت  عىل مفاهيم الي 

ّ
يرى أن

بية ا ي الواقع أن يتشبع المنهج الدراسي بقيم ومفاهيم الي 
 
لوطنية، وتتحول إىل سلوك، وممارسة فعلية ف

بوية تحت النفوذ المباشر للوزارة الوصية  المعيش، ويتم تجسير العالقات بير  شت  أطراف السلطات الي 

تها عىل المستوى الجهوي واإلقليمي  مع التنسيق التام، والكامل بير  مراكز القرار الوطنية، ونظير

والمحىلي 
بوية تربية الفرد عىل المواطنة معرفة وتطبيقا ، لذلك يتطلب األ 13 مر أن تتبت  المناهج الي 

وممارسة، وليس فقط عىل تلقير  المفاهيم األساسية للمواطنة فقط، لذا ال يمكن إنكار بأي حال من 

                                                           
 101، ص2013فايز صالح رشاد زيد الكيالني، األمن الوطني، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع،   10
 32. ص2004، 4متطلباتها في ضوء تعاليم اإلسالم، طالحقيل، سليمان بن عبد الرحمن، الوطنية و  11
 54، ص2015/2016، 2مهدي قصير، مفهوم المواطنة في المدرسة الجزائرية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران 12
 http://www.oujdacity.net13/11/2017/فائزة السباعي، رهان ترسيخ وتحصين السلوك المدني ومسؤولية األسرة والمدرسة والمجتمع   13

 16:52الساعة 

http://www.oujdacity.net/13/11/2017%20الساعة%2016:52
http://www.oujdacity.net/13/11/2017%20الساعة%2016:52
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 النصوص، والقراءة والتعابير تكسب المتعلمير  الهوية الوطنية، وتوطد أوارص العالقة بير  
ّ
األحوال أن

لم ووطنه وتاريخه وقيمه،  وتستثير لديه مشاعر الفخر باالنتماء إىل األرض "وعموما ومن خالل المتع

بية  بية المدنية وكتاب التاريــــخ وكتاب القراءة وكتاب الي  ي كل من كتاب الي 
 
ات قيم المواطنة ف فحص مؤشر

ة من المرحلة اإلعدادية وكذلك محاولة تحديد اتجاهات ه يئة التدريس نحو دور اإلسالمية للسنة األخير

ة من المرحلة اإلعدادية أن كل النتائج تميل  ي ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ السنة األخير
 
تلك الكتب ف

ي 
 
ة ف ي ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ السنة األخير

 
امج والمقررات ساهمت بشكل مقبول ف إىل أن الير

 14المرحلة اإلعدادية "

 وحت  ال يبف  المنها        
ّ
ي ألن

ج المدرسي نظريا، حبيس األوراق، يجب تفعيله من خالل التطبيق الميدان 

بية عىل المواطنة ليست معرفة فقط، ولكنها ممارسة، لذا يجب أن تلقن للمتعلم للتفاعل والعيش  الي 

 معا، من خالل أعمال ملموسة تسمح لهم ببناء فضاءات المواطنة. 

ب       ي هذه العملية وذلك من هنا تظهر أهمية الدور الي 
 
وي الذي يقوم به المعلمير  عىل وجه الخصوص ف

از  من خالل إدراج نشاطات مدرسية صفية او ال صفية يتم خاللها تمرير فكرة الوالء للوطن واالعي  

ي تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير ألزمة لمواصلة التعليم"
 
 15باالنتماء له "والنشاط يساعد ف

اف  ومن أهم       هذه النشاطات التظاهرات الثقافية واالحتفال بالمناسبات الوطنية، والمحلية، واإلشر

ي ترسخ مبادئ المواطنة 
عليها، من المفيد ربط األنشطة الرياضية ببعض األحداث اإلنسانية الهامة الت 

 سواء كانت تلك األحداث دولية أو وطنية. 

 ل المقررات التعليمية: مداخل ترسيخ فكرة المواطنة لدى المتعلم من خال (4
رعه اليوم سوف نجنيه غدا، ألجل        قد ال يختلف اثنان عىل أن طفل اليوم هو مواطن الغد، وما سي  

بوية إىل تنشئة جيل اليوم من أجل غد أفضل، من هنا سخرت كل إمكانياتها  ذلك تسغ المؤسسات الي 

بوية بمركبات معرفية من أجل النهوض بهذه الفكرة وتجسيدها عمليا عن طريق تض مير  المناهج الي 

وسلوكية وقيمية، تهدف إىل تكوين الفرد تكوينا اجتماعيا، وحضاريا، من خالل تنمية سلوكاته، وإعداده 

ليكون فردا صالحا، ومسؤوال، وواعيا بواجباته، وحقوقه متشبعا بشخصيته الوطنية، متفتحا عىل القيم 

 عيات الجديدة. العالمية، قادرا عىل التكيف مع الوض

بية رقم        ي  04-08وبالفعل؛ فقد أوضح القانون التوجيهي للي 
 
ي 2008يناير  23المؤّرخ ف

 
، ال سيما ف

ي والثالث والرابع من العنوان الثالث  الفصل
ي الفصول: الثان 

 
مهاّم المدرسة والقيم   من العنوان األّول، وف

ة الجزائرية، وتعزيز وحدة األّمة عن طريق ترقية الروحية والمواطنة من خالل: التأكيد عىل الشخصي

ح عىل 
ّ
قة بالثالثية: اإلسالم، العروبة واألمازيغية، ومدعمة بالتكوين عىل المواطنة، والتفت

 
القيم المتعل

 . 16الحركات العالمية واالندماج فيها

بية المدنية أو لذا ال نجد غضاضة من القول أن موضوع تربية المواطنة لم يعد مقترصا عىل ما      دة الي 

بوية الحديثة أن موضوع  ي األدبيات الي 
 
التاريــــخ فقط؛ بل أصبحت مسؤولية كافة المواد الدراسية كما جاء ف

ي ضوء مداخل متعددة منها: 
 
 17تربية المواطنة يتم ف

                                                           
سيف اإلسالم شوية، قيم المواطنة في المناهج المدرسية الجزائرية، مؤتمر نحو استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات  14

 دمشق 25.27/10/2009
 159، ص2006"أحمد فريطس، دليل المعلم لمادة التربية المدنية للسنة الرابعة ابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، 15
 16:55الساعة  14/11/2017، االطالع :الثاني-الجيل-مناهج-أهداف/http://www.education.gov.dzالتربية والتعليم موقع وزارة  16
االجتماعية، جامعة الشهيد عبد الباسط هويدي، الساسي حوامدي، المناهج التربوية ودورها في تنمية قيم المواطنة، مجلة الدراسات والبحوث  17

 57، ص2016، مارس 15لخضر، الوادي، العدد 

http://www.education.gov.dz/أهداف-مناهج-الجيل-الثاني
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  .ي المجتمع وعنه وألجله
 
ي التعلم ف

، ويعت   التعلم االجتماىعي

 ة والتطبيق، يتم هذا ال  تعليم من خالل العمل واالكتشاف والتعاون. التعليم بالخير

  ته، وتعزيز مسؤوليته كير  عىل المتعلم، وتقدير موقفه، وخير
تضمير  ديمقراطية التعليم: من خالل الي 

ي عملية التعليم. 
 
 ف

  ،ابطة: ويتم هذا التعلم من خالل تربية المواطنة، وتعليم حقوق اإلنسان المداخل المتعددة والمي 

بية من خالل بية المعلوماتية.  والي  بية من أجل السالم، والي   الثقافات المتعددة، والي 

 

 خاتمة: 

بية المواطنية، من خالل   ي الي 
 
بوية لها دور أساسي ف  المؤسسات الي 

ّ
نخلص من خالل ما سبق ذكره أن

ي بلورة فكرة المواطنة،
 
 صفية ف

ّ
ي تسغ من عير أنشطتها صفية وال

وإعداد  المناهج والمقررات الدراسية الت 

از به  فرد صالح يعمل عىل خدمة وطنه وتطوره كما تسغ إىل تنمية الشعور باالنتماء للوطن واالعي  

 واالفتخار به. 

 التوصيات: 

  .ورة االعتناء بمحتوى المناهج الدراسية وتحيينها وفق مقتضيات العرص المتسارعة  رص 

  وعا أفقيا متكامال مع جمي بية عىل المواطنة مشر ع المواد التعلمية قصد ترسيخ القيم أن تكون الي 

 والكفاءات االجتماعية. 

  بية بوية لكل مادة، كوسيط للي  كير  عىل األبعاد الي 
، والي  اتيجية التكوين المستمر للمعلمير 

وضع اسي 

 عىل المواطنة. 

  ،ي المخصص للمواد االجتماعية باعتبار أن فضاءات المواطنة تحتاج إىل جهد
زيادة الحير  الزمت 

، ولماوتخصي ي
 
ي والوالء للمجتمع.  ص وقت كاف

ي تنمية الحس المدن 
 
ة ف  تحمله من أهمية كبير

 

 قائمة المصادر والمراجع: 
 ي الفضل جمال الدين، لسان العرب، ط وت، دار صادر، 3ابن منظور، أنر  1994، المجلد الخامس، لبنان، بير

  1982وت، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بير . 

 ، ي للمطبوعات المدرسية
، الديوان الوطت  ي

بية المدنية للسنة الرابعة ابتدان   2006أحمد فريطس، دليل المعلم لمادة الي 

    .ة للنشر والتوزيــــع، األردن بوية الحديثة، دار المسير
، محمود الحيلة، المناهج الي   توفيق أحمد مرىعي

 ي ضوء تعاليم اإلسالم، طسليمان بن عبد الرحمن الحقيل، الوطنية ومتط
 
 . 2004، 4لباتها ف

  ط ، ي ي العالم العرنر
 
، تطور الدراسات األمنية ومعضلة التطبيق ف ، مركز اإلمارات 1سيد احمد قورجيىلي ي ، أبو ظتر

اتيجية،   2012للدراسات والبحوث االسي 

 ،ي تنمية قيم المواطنة
 
بوية ودورها ف والبحوث مجلة الدراسات  عبد الباسط هويدي، الساسي حوامدي، المناهج الي 

، الوادي، العدد   . 2016، مارس 15االجتماعية، جامعة الشهيد لخرص 

  ،عمان، دار وائل للنشر والتوزيــــع ، ي
، األمن الوطت  ي

 2013فايز صالح رشاد زيد الكيالن 

  ي ومسؤولية االشة والمدرسة والمجتمع
، رهان ترسيخ وتحصير  السلوك المدن  فائزة السباىعي

/http://www.oujdacity.net13/11/2017  16:52الساعة 

  :فائزة باشا، األمن االجتماىعي والعولمة، متاح عىل الرابط www.swmsa.net/article.php§= 

:1714 action:show.id 

http://www.oujdacity.net/13/11/2017%20الساعة%2016:52
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 ي تنمية قي
 
( نموذجا، إطار نظري، 8-9م المواطنة لدى التالميذ الصفوف)فرج عمر عيوري، دور المدرسة األساسية ف

ي ندوة السياسة التعليمية نحو التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية، عدن 
 
، 2005يوليو  11ورقة مقدمة ف

ي 
 
  http://www.startimes.com/12/11/2017االطالع ف

  ي
ي عىل أساس المقاربة بالكفاءات، المعهد الوطت 

بية وتحسير  مستواهم: سند تربوي تكويت 
 لتكوين مستخدمي الي 

، ي
ون   http://www.infpe.edu.dz الجزائر، مرجع الكي 

 ي المدرسة الجزائرية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران
 
، مفهوم المواطنة ف  2مهدي قصير

،2015/2016 

 Aihwa Ong, Buddha Is Hiding: Refugees, Citizenship, the New America, Public A 

nthropology; 5 (California: University of California Press, 2003 

 

 
 

http://www.startimes.com/
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 التدخل الدولي اإلنساني واألمم المتحدة: أيةعالقة؟

 

International humanitarian intervention and the United 

Nations: What is the relationship  ?  
 

ي ياسمي     ط.د بلعسل بنت النن 
 الجزائر -المدية–جامعة يحي فارس 

اق ط.د مناد   إرسر
 الجزائر -المدية–جامعة يحي فارس 

 
 ملخص: 

ة بير  األوساط الدولية  ي أخذت تشغل مساحة كبير
ي من الموضوعات الت 

يعد موضوع التدخل اإلنسان 
ي القانون 

 
الدوىلي كمبدأ عدم التدخل والسيادة وحقوق االنسان، وقد لعبت الرتباطه بمواضيع مهمة ف

عية الدولية عىل هذه التدخالت صونا لحماية حقوق  ي إضفاء الشر
 
األمم المتحدة دورا بارزا ومهما ف

 .االنسان وحفاظا لنصوص ميثاق األمم المتحدة وتطبيقا لمبادئ القانون الدوىلي 
عية الدوليةالكلمات المفتاحية: التدخل الدوىلي اإلن ، الشر ، األمم المتحدة، التدخل الجماىعي ي

 سان 

Abstract  
The issue of humanitarian intervention is one of the topics that occupy a large space 

among the international circles because it is related to important topics in international 

law, such as the principle of non-interference, sovereignty and human rights. And in 

application of the principles of international law. 

Key words: international humanitarian intervention, the United Nations, collective 

intervention, international legitimacy. 

 
 مقدمة
ة بير  األوساط إن مو  ي أخذت تشغل مساحة كبير

ي من أهم الموضوعات الت 
ضوع التدخل اإلنسان 

ي عالم ما بعد الحرب الباردة، فتعد نظرية التدخل 
 
الدولية إال أن مالمحه أصبحت بارزة بصورة رئيسية ف

ي القا
 
ة للجدل ف ي أو نظرية التدخل لصالح اإلنسانية من ضمن النظريات المثير

نون الدوىلي الدوىلي اإلنسان 

ي حالة 
 
ي الخارج عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها ف

 
ي دولة ما ف

العام، ألنها تهدف إىل حماية مواطت 

اعات الدولية أو الداخلية أو الكوارث الطبيعية.   الي  

ي إعادة صياغة األوضاع الدولية، ببناء نظام 
 
لقد شكلت الحرب العالمية الثانية مرحلة حاسمة ف

ى وضع أسس قانونية يخدم مصال ح الدول المنترصة فيها، بنشوء منظمة األمم المتحدة قررت الدول الكير

ي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، فيعد مبدأ عدم التدخل حسب المادة  2/04أهمها المادة 
الت 

ي أخذ بها ميثاق األمم المتحدة  02/07
ي القانون الدوىلي العام، والت 

 
وذات الميثاق من المبادئ المهمة ف

ام حقوق االنسان وحرياته األساسية ناهيك عن  تضمن العديد من النصوص القانونية المتعلقة باحي 

، ومن اجل تحقيق هذه األهداف قد يصل بهذه المنظمة  سيادة الدول و حفظ السلم واالمن الدوليير 

ي حفظ هذه المقاصد 
 
ي شؤون الدول كونها المسؤولة األوىل ف

 
 .  اىل حد التدخل ف
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ي الوقت الحاىلي من حيث التطور الذي لحق بمفهوم التدخل 
 
تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع ف

ي رافقت وجوده 
ي ومجاله، فضال عن االعتبارات السياسية الت 

ي من حيث القائم به وسنده القانون 
اإلنسان 

ي كثير من األحيان خيارا صعبا بير  الحفاظ عىل
 
ته فكان ف سيادة الدولة من  واثرت بشكل كبير عىل مسير

 جهة وحماية لحقوق االنسان من جهة ثانية. 

ي إطار األمم 
 
ي الجماىعي ف

وعية التدخل اإلنسان  وعليه يمكننا طرح اإلشكالية التالية: ما مدى مشر

 المتحدة؟ 

الدراسات، ولإلجابة عىل هذا االشكال اعتمدنا عىل المنهج التحليىلي النه المنهج المناسب لهذا النوع من 

 قمناىباعتماد خطة مقسمةاىل محورين رئيسير  والعديدمن النقاط.  ا ضوأي

ي ومدى 
وعيته، وكذوهذا من اجل تسليط الضوء عىل مسألة التدخل اإلنسان  ي  ا مشر

 
دور األمم المتحدة ف

ي التدخل 
 اإلنسان 

 

ي  .1
 
 المحور األول: مفهوم التدخل الدوىلي اإلنساب

لوقوف عىل المصطلحات المتعلقة بشأن التدخل كما قبل التطرق إىل مختلف التعاريف البد من ا    

" دخل قليال  ي
ي المعجم الوسيط أن التدخل يعت 

 
ي اللغة العربية حيث ورد ف

ي مختلف اللغات، فف 
 
وردت ف

ي دعواها من تلقاء نفسه للــدفاع عن مصلحة له فيهـا دون أن 
 
ي الخصومة أي دخل ف

 
قليال " وتدخل ف

ي القــــــاموس الفرنسي   Ingérenceرد تعريف التدخل يكون طرفـــا من أطرافها ،كما و 
 
عىل  Le robertف

ي  ي دولة أخرى دون وجه حق "، أما القاموس االنجلير 
 
فعرف التدخل  Oxfordأنه" تدخل الدولة ف

Intervention   " ه ي وضع ما قصد تثبته أو تغيير
 
 . 1عىل أنه " تدخل الدولة ف

إىل إجبار الدولـــــــــــــة الموجهة إليها لـــــــكي تقدم لألفـــــــــــراد المقيمير  بأنه تدخل يهدف  2فيعرف اصطالحا    

عىل إقليمها المعالجة المتوافقة مع المتطلبات اإلنسانية كما تقدر وبشكل عام أو بصورة أكير تواترا للحلول 

ي فق
: محلها لضمان تقديمها لهم، وبناء عليه سنحاول تعريف التدخل اإلنسان  ي

 هيا وقانونيا عىل النحو االن 

 

ي  .1.1
 
 : التعريف الفقهي للتدخل الدوىلي اإلنساب

هم من القانونير  أمثال وليم إدوارد هول و أنطوان         ي كتابات الفقهاء وغير
 
ظهر مصطلح التدخل ف

ي كتابات ويتون  
 
ي تناولت تدخل  1836روجيه، حيث ارتبط المصطلح بالتدخل ألغراض إنسانية، و ف

الت 

ي أوربا 
 
لمساعدة الثوار اليونانيير  ضد الدولة العثمانية،  ومنه نتطرق  Interférenceالدول المسيحية ف

ي عند الغربيير  ثم العرب. 
 إىل تعريف التدخل اإلنسان 

1.1.1. - :  عند الفقهاء الغربيي  

ي الشؤون الداخ     
 
لية والخارجية يرى روسو أن التــدخل عبـارة عن قيـــــام دولــة تترصف بمقتضاه تتدخل ف

 . 3لدولة أخرى بغرض إجبارها عىل تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما

ي شؤون دولة     
 
ي إبير  فيقول إن التدخل "عبارة عن قيام دولة بالتعرض بسلطتـــــها ف أما الفقيه الكولومتر

معــير  فيقال أخرى بصورة تفـــــرض عليهـا خطأ معير  تسير عليه بشأن مسالة أو عدة مسائل أو لتسوية نزاع 

ة أو غير  ي الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة ما ويأخذ صورة مباشر
 
كذلك بأن التدخل يمكن أن يتم ف

ة و يتم باستعمال القوة المادية أو بمجرد التهديد بها"  4مباشر



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

106 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي     
 بأنه وعرفت المستشارة القانونية باللجنة الدولية للصليب األحمر آن رينيكر التدخل الدوىلي اإلنسان 

ي دولة أخــــرى دون موافقة حكومتهـا 
 
عمل إلزامي من قبل دول يستعمل عىل استخدام القـوة المسلحـــــة ف

وبتفويض أو بدون تفويض من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، يهدف منع أوقف االنتهاكات الصارخة 

ي 
   5لقواعد حقوق اإلنسان أو القانون الدوىلي االنسان 

 ء العرب:  عند الفقها  .1.1.2

ي هو استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها   
يرى محمد مصطف  يونس" أن التدخل اإلنسان 

،ويعرفه 6بواسطة دولة ما، أو بواسطــــة متحارب أو بمعـــــرفة هيئة دولية ، بغرض حماية حقوق اإلنسان"

ىلي إىل مسائل اإلكراه السياسية أو عمر سعد هللا بأنه" لجوء شخص أو أكير من أشخاص القـانون الدو

ي ينسب إليها االنتهاك الجسيم و المتكرر لحقوق اإلنسان 
االقتصادية أو العسكرية ضد الدولة أو الدول الت 

بهدف حملها عىل وضع نهاية لمثل هذه الممارسات ، ومن ثمة تستهدف تلك النظرية أساسا إىل حمــــــاية 

ي دولة ما، عندما 
 
 . 7تـــــــكون أقلية أو شعبــا معـــــرضا لإلبادة و االضطهاد المستمر حقوق اإلنسان ف

ي ورائها    
ى أن نظرية التدخل دفاعا عن اإلنسانية تخف  أما بطرس غاىلي األمير  العام لألمم المتحدة فير

اطورية ي أمور اإلمير
 
 مآرب وأطماع استعمارية، فباسم الدفاع عن اإلنسانية تدخلت الدول األوربية ف

ي بلــورة نظرية حقــوق اإلنســان 
 
العثمانية، ولكن من ناحية أخرى فإن هذه النظرية بال شك قد أسهمت ف

اطورية  ي انحدرت من اإلمير
ي الدول الجديدة والت 

 
واألقليات إذ أن القواعد الخاصة بهؤالء طبقت ف

 . 8العثمانية مثل بلغاريا ورومانيا ورصبيا 

ي بصفة عامة وهو ضغط يمارسه شخص إذا، ومن خالل ما تم ذكره يم  
كن تقديم تعريف للتدخل اإلنسان 

" دولة أو عدة دول أو منظمة دولية "عىل شخص دوىلي آخر " غالبا ما يكون دولة دون رضاها"  دوىلي

بحيث يمس بمقتض  هذا الضغط شأنا من شــــــؤون هذه الدولــة، والضغط يشمل جميع أشكال الضغط 

ي بنية السلطة للدولة المتدخل فيها ولذلك ال يستند السياسي واالقتصادي وا
 
لعسكري بهدف التغيير ف

ي تجد فيه مساسا بحقوقها السيادية 
ة الت   . 9هذا العمل إىل موافقة هذه األخير

ي  .1.2
 
ي للتدخل الدوىلي اإلنساب

 
 : التعريف القانوب

ي حي    
ي موحد وكامل موضوىعي لعبارة التدخل اإلنسان 

ي غياب ال يوجد أي تعريف قانون 
ث يرى ماريو بيتان 

ي 
ي تدخل دولة أو منظمة     Ingerence Humantaireتعريف دقيق للتدخل اإلنسان 

الذي عرفه بأنه يعت 

ي تعريفه خاصة التعارض مع المفهوم 
 
ي شؤون دولة أخرى وبدون إذن منها، هذا ما يفش غموض ف

 
دولية ف

 . 10الضيق للسيادة 

ي تصبوا إىل 
عية لعملها المناقض لسيادة فقد حاولت األطراف الت  ير إعطاء الشر ي دولة ما تير

 
التدخل ف

ي الميثاق والقرارات و التوصيات األممية، سواء الصادرة من الجمعية العــامة أو 
 
الدول المنصوص عليها ف

ي تنص عىل : 
 عن مجلس األمن حيث يمكن استخالص بعض التعاريف القانونية الت 

ي هو تدخل الم
نظمات غير حكومية لإلغاثة للمرور الحر لفائدة الشعــــوب المنكوبة  إن التدخل اإلنسان 

ي ال يمكن أن تعرقلها 
ي يمكن أن تقدمها لها سلطاتها العامة والت 

ي المساعدات الدولية االستعجالية الت 
وتلف 

ي قرار الجمعية العامة 
 
ة أو الدول المجاورة لها وهذا ما جاء ف ي  43/131هذه األخير

 
سمير دي 08المؤرخ ف

المتعلق بالمساعدات اإلنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية و الحاالت االستعجالية المماثلة، كما  1988

ي تتحرك تحت 
ي المساعدات اإلنسانية و الت 

 
يؤكد هذا القرار "أهمية مساهمة المنظمات غير الحكومية ف
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ي استعجاىلي بحت" ،أي هو فتح معابر لتقديم المساعدات الطبي
ي ذلك وازع إنسان 

 
ة واإلنسانية وسندهم ف

منها و المتعلقة بحق  17وخاصة  المادة  1982اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار لسنة 

وع الئحة  ان من الجمعية العامة تقديم مشر حت فرنسا وبطلب من رئيسها ميي  العبور المسالم، فقد اقي 

الخاصة بفتح "قنوات لتوزيــــع  1990يسمير د 14بتاريــــخ  100 -45صادق عليها الجميع تحت رقم 

ة معينة و باتفاق مع الدول المعنية  .  11المساعدات الطبية واإلنسانية المستعجلة" وذلك لفي 

ي التدخل الفوري لدولة أو مجموعة من الدول 
ي قانونيا فهو يعت 

ومما تقدم يمكن تعريف التدخل اإلنسان 

ي دولة أ
 
ي حالة خطرة، سواء أو منظمات حكومية أو غير حكومية ف

 
خرى توجد فيها حقوق اإلنسان ف

ورية وبإحداث ظروف آمنة لتمرير المساعدات اإلنسانية  بإنشاء ممرات إنسانية أو بتوفير الوسائل الرص 

ي يتعذر عىل سلطتها العامة القيام بها، أو تقديمها إليها دون عرقلة من الدول 
ورية المحتاج إليها الت  الرص 

 . 12المجاورة لها المعنية أو الدول 

عية الدولية .2 ي إطار الرسر
 
: التدخل الجماعي ف ي

 
 المحور الثاب

ي مفهوما جامدا محددا محصورا، اذ بدأ يأخذ بعدا دوليا، توزعت 
لم يعد مفهوم التدخل الدوىلي اإلنسان 

ي إطار األمم المتحدة، و 
 
عية الدولية ف بير  فيه المواقف بير  مؤيد للفكرة داعيا اىل جعلها جزءا من الشر

رافض لهذه الفكرة من األساس بدعوة معارضته لمبادئ القانون الدوىلي وحقوق االنسان وكذا نصوص 

 ميثاق األمم المتحدة. 

ي من قبل األمم المتحدة .2.1
 
 : االتجاه المؤيد للتدخل الدوىلي اإلنساب

ي ال ينص عليه ميثاق األمم المتحدة، ولكن ومقابل ذل 
ك فإن الميثاق ابتداء، فإن مفهوم التدخل اإلنسان 

ام مبدأ التعاون  ورة احي  ى لموضوع حقوق اإلنسان ومن أجل ذلك فرض عىل الدول رص  قد أوىل أهمية كير

ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا وهذا ما نصت عليه المــــادة  الدوىلي بهدف تعزيز احي 

 ونا لهذه الحقوق. منه ومن هذا المنطلق تدخلت األمم المتحدة حماية وص 03/  01

وع هو التدخل الجماىعي وفقا لميثاق األمم المتحدة ويعالج الفصل السابع من الميثـــاق  إن التدخل المشر

ي حـــاالت تهديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان، وبمقتض  هذا الفصل 
 
ما يجب اتخاذه من أعمـال ف

ي ال يتطلب است
خدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته كما يجوز له يحق لمجلس األمن أن يتخذ التدابير الت 

ية والبحرية ما يلزم لحفظ السالم واألمن الدوليير  وإعادة إىل  أن يتدخل عن طريق القوات المسلحة الير

 . 13نصابه 

 إىل الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 
ً
وعية التدخل الجماىعي استنادا ى الدكتور الغنيمي أن مشر فير

ي تبيح
ي تكـــون من شأنها  الت 

ي أمرها عىل بعض األعمال الت 
 
التدخل إذا ما أقدمت الدولة المعنية المتدخلة ف

ي حالة قيام الدولة المعنية بالعدوان عىل دولة أخرى
 
، أو ف  . 14تهديد األمن والسلم الدوليير 

وعية هذا التدخل الذي يتم بواسطة األم م المتحدة حت  يذهب أنصار التدخل الجماىعي إىل اإلقرار بمشر

ي الشؤون الداخلية للدول  15ولو كان يشتمل عىل استخدام القوة المسلحة 
 
فاألمم المتحدة ال تتدخل ف

ي الشؤو 
 
ن وقد نص الميثــــاق عىل ذلك بقوله "ليس بهـــــــذا الميثاق مــــــــــا يســـــوغ لألمم المتحـــــــدة أن تتدخــــــل ف

ي تكون من صميم السلط
ي األعضاء أن يعرضها مثل هذه الت 

ان الداخىلي لدولة ما ليس فيه ما يقتض 

ي الفصل 
 
المسائل ألن تحكم بحكم هـــــــذا الميثاق، عىل أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة ف

ويتضح من مظاهر هذا النص أن عدم التدخل يشكل مبدأ جوهريا وقاعدة آمرة من قواعد  16السابع 
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انون الدوىلي تلزم األعضاء والمنظمة وفروعها عىل السواء، إال أن الميثاق استثت  تدابير األمن الجماىعي الق

ي تتخذها عادة عند تهديد السلم واإلخالل به، أو وقوع عدوان وفقا للفصل السابع من الميثاق 
 . 17الت 

ام حقوق اإلنسان والحريات ج من الميثاق تؤكد عىل أن من شأن إشاعة احي  / 55والسيما وأن المادة   

 األمم، وبالتاىلي 
األساسية أن يؤدي إىل تهيئة دواىعي االستقرار والرفاهية لقيام عالقات سلمية وودية بير 

ي تهدف إىل تحقيق هذا المقصد من خالل دفاعها عن الحقوق والحريات 
فإن مسألة التدخل اإلنسان 

ي أشارت األساسية لإلنسان ولو كان باستخدام القوة، كون من
تهكي هذه الحقوق قد أخلو بتعهداتهم الت 

 . 18من الميثاق  56إليها المادة 

إال أن الضمانة المتعلقة بإمكانية التدخل العسكري لحماية هذه الحقوق أعلن عنها األمير  العام لألمم 

ي تقريره عن أعمال منظمة األمم المتحدة لعام 
 
ي تحت عنوان "مواجهة التحدي اإل  1999المتحدة ف

نسان 

ي أهمية استخدام القوة من أجل تحقيق 
 
ي عن رأيه ورأي المنظمة ف

تحت ثقافة الردع " أو العمل الوقان 

فلقد حرم ميثاق األمم المتحدة بصورة قاطعة استعمال  19الحماية اإلنسانية وحماية حقوق اإلنسان 

ه عمال عدوانيا, والمالحظ أ 02المادة  04القوة وذلك طبقا للفقرة  ن الميثاق لم يحدد طبيعة هذه واعتير

ي شت  أنواعها 
 
ي القوة العسكرية أو الفكرية أو المادية ف

 . 20القوة عما إذا كانت تعت 

وينرصف مفهوم هذه الفقرة إىل نبذ التهديد باستخدام القوة مستقبال ضد الدول المستقلة سواء بانتهاك 

، بينما تنبه بعدم جواز المساس  1514من القرار  06الفقرة  حرمة وحدتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي

ي سوف تستقل وتشكل مستقبال دوال مستقلة 
 . 21بوحدة البلدان، واألقاليم الت 

ي من قبل األمم    
فأصبحت فكرة استخدام القوة العسكرية ألغراض إنسانية أو ما يعرف بالتدخل اإلنسان 

، نظ  لما تشكله الرصاعات المسلحة، خاصة المتحدة مقبولة بشكل واسع من قبل النظام الدوىلي
ً
را

 
ً
اعات أمرا ي هذه الي  

 
، إذ أصبح التدخل المسلح ف الداخلية منها من خطر عىل السلم واألمن الدوليير 

 ولو من الناحية النظرية عىل األقل وفقا للفقرة 
ً
ي تمير  استخدام القوة إذا كان  02المادة    04محسوما

الت 

 . 22دة ذلك يتفق ومقاصد األمم المتح

ي تتخذ ضد  
وعية أيضا وفقا للفصل السابع من الميثاق هي اتخاذ التدابير الجماعية الت  ومن صور المشر

ي حاالت تهديد السلم واألمن الدوليير  آو اإلخالل بهما 
 
، كما أن بعض الفقهاء ذهب للقول 23أي دولة ف

و  عا إذا كان يرمي إىل صيانة بأن التدخل الذي يحدث من جملة دول مجتمعة يمكن أن يعد تدخال مشر

كة وليس لتحقيق مطلب خاص بإحداها أو ببعضها.   مصلحة عامة مشي 

عية عىل التدخل الجماىعي عىل المنطق الذي يقول إذا ما تدخل عدد كبير  ي إضفاء الشر
 
ويستند البعض ف

 بدواف
ً
ي شؤون دولة أخرى فإنه ليس من المحتمل أن يكون تدخال مدفوعــا

 
ـــع غير عادية من الدول سوية ف

 
ً
 قانونا

ً
 . 24كما لو تدخلت دولة واحدة بمفردها، ولذلك يعتير التدخل الجماىعي جائزا

ي الدول 
 
ي تتدخل بها األمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان ف

وتختلف التدابير واإلجراءات الت 

ي األمم  حسب اختالف الجهاز التابع لها والقائم بها، حيث يضطلع بهذه المهمة جهازين
 
رئيسيير  ف

 المتحدة هما الجمعية العامة ومجلس األمن، باإلضافة إىل األمانة العامة ومحكمة العدل الدولية. 

فتعتير الجمعية العامة الجهاز األكير تمثيال لدول العالم مما يجعلها مرآة واضحة تعكس اتجاه الرأي العام 

، بموجب مبدأ الديمقراطية العالمية الذي تكون 25العالمي حيث تتألف من جميع أعضاء األمم المتحدة 

م الحقوق المتساوية لجميع الشعوب ولها صوت واحد حسب المادة  الدول األعضاء متساوية وتحي 

ي تعتير 26من الميثاق 18/01
، وقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة جملة من القرارات الت 
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وعية لذل ك شجبته، وحثت الدول عىل عدم التدخل أو ممارسة أي التدخل عمال ال يستند عىل أية مشر

الخاص باإلعالن عن تعزيز  2734نوع من أنواع الضغط واإلكراه عىل الدول األخرى أهمها كان القرار 

الخاص بعدم جواز التدخـــل بجميع  39-103بشأن تعريف العدوان والقرار  3314األمن الدوىلي والقرار 

ي الشؤون الداخلية
 
، وحـــــالة  4672والقرار رقم   27للدول أنواعه ف ي

الخاص بانتفاضة الشعب الفلسطيت 

ي أفغانستان رقم القرار 
 
ة اختصاصاتها إال أن الميثاق قد  28 43/139حقوق اإلنسان ف ،بالرغم من كير

 :  قيدها كما يىلي

ي المادة -
 
ي الموضوع بموجبه ال تستطيع الجمعية العامة اتخاذ أية تو  02/07فنجد القيد الوارد ف

 
صية ف

ي صميم االختصاص الداخىلي لدولة ما. 
 
 المطروح أمامها إذا كان يدخل ف

ي نص المادة -
 
ي الوارد ف

ي أي نزاع فليس للجمعية العامة  12أما القيد الثان 
 
ة مجلس األمن النظر ف أي مباشر

اع أو الموقف إال إذا طلب منها مجلس األمن.   أن تقدم أي توصية فيشأن هذا الي  

ي المادة  فحير  - 
 
وري  11/2يكمن القيد األخير ف ي من خاللها تقوم الجمعية العامة بإحالة أي موقف رص 

الت 

 عىل مجلس األمن. 

ي مجلس األمن الذي يعتير الجهاز التنفيذي، وله 
 
ي الرئيسي لمنظمة األمم المتحدة ف

ويتمثل الجهاز الثان 

دوليير  وقمع أعمال العدوان، يتعهد صالحيات واسعة وهو المسؤول األول عن حفظ السلم واألمن ال

، لذلك فقد تناول المجلس مسألة  29أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها 

ي 
ي  30التدخل اإلنسان 

ى من العراق إىل هايت  ي شهدت أزمات إنسانية كير
ي كثير من الحاالت الت 

 
ف

نتهاكات الفظيعة لحقوق أكراد العراق، النظام إثر اال  688فالصومال، حيث طالب قرار مجلس األمن رقم 

اما لحقوق األساسية لألكراد السيما أن من شأن هذه االنتهاكات أن تهدد السلم واألمن  ي السابق احي 
 
العراف

 .  الدوليير 

ي 
عية عىل مسألة التدخل اإلنسان  ي الشر

إذن فمن شأن صدور قرارات من قبيل القرارات السابقة أن يضف 

امه وتنفيذه فقد منح الميثاق مجلس األمن سلطة فحص أي ويفرض إلزاما  قانونيا يقع عىل الدول احي 

، وهي سلطة تقديرية يتمتع بها مجلس األمن وحده 31نزاع دوىلي عما إذا كان يهدد السلم واألمن الدوليير  

ي يتمتع بها مجلس األمن، وقد أساء مج
لس األمن غير قابلة للطعن، وهذه السلطة من أخطر السلطات الت 

واستخدام مظلة األمم مجرد ذريعة  32استخدام هذه السلطة لصالح الواليات المتحدة األمريكية 

 للتدخل. 

باإلضافة إىل مجلس األمن والجمعية العامة نجد أن األمانة العامة لها دور كبير كأحد أهم أجهزة منظمة 

ي الذي يقوم بتوىلي  
كافة األعمال اإلدارية بالنسبة لجميع فروع األمم المتحدة، فهي الجهاز اإلداري والفت 

ي األمم المتحدة، وله 33األمم المتحدة وأجهـــــزتها الرئيسية
 
،فاألميــن العام هــــو المــــــوظف اإلداري األكير ف

، ومنها مسألة االنتهاكات 34أن ينبه مجلس األمن إىل أية مسألة يرى أنها تهدد حفظ السلم واألمن الدوىلي 

ي الخطير 
 
ة ف ة لحقوق اإلنسان، ومما ال شك فيه أن تلك المكانة تتيح له اإلسهام بصورة غير مباشر

ي 
ي  1960يوليو  13المنازعات الدولية فف 

 
طلب داج همرشولد من مجلس األمن إىل بحث األزمة ف

 ، كما يتخذ تلقائيا المبادرة فيما يخص التدابير المتعلقة بالحفاظ عىل السلم واألمن35الكونغو

 العام" بطرس غاىلي "36الدوليير  
خطة للسالم بناء عىل طلب من مجلس األمن  1992، وقد أعد األمير 

ي انطوت عىل وضع بنود للوقاية من تهديد السلم واألمن الدوىلي و بنود للتدخل السياسي والدبلوماسي 
الت 

يده أمام المؤتمر العالمي حال وقوع هذا التهديد يكون لألمير  العام دورا رئيسيا فيها، وهو ما أعاد تأك
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ي فيينا 
 
ي عنان الذي كان له هو اآلخر موقف متطور من مسألة 37 1993لحقوق اإلنسان ف

 
، وكذلك كوف

ي يتعرض لها الناس تلحق الخطر 
، وذلك من فكرة أن المجازر واالنتهاكات الفظيعة الت  ي

التدخل اإلنسان 

، ومن ثمة ال يمكن أبدا أن ت تخذ هذه االنتهاكات من مبدأ السيادة الذي هو مبدأ بالسلم واألمن الدوليير 

ي القانون الدوىلي حجة وغطاء لها، كذلك الشأن بالنسبة لمبدأ آخر وهو مبدأ عدم 
 
أصيل وأساسي ف

ي 
 
ي ال تراىعي التطورات الجاريـــة ف

التدخل، حيث ذهب األمير  إىل ما مفهومه أن القـــراءة الجامدة للمبدأ والت 

ي المسلح يعتير سبيل أخير المحيط الدوىلي وبا
لذات المتعلقة بمسألة حقوق اإلنسان، والتدخل اإلنسان 

اع للتوصل لحل وهو ما قام  لحماية حقوق اإلنسان، كما يرسل األمير  العام مبعوثه الشخضي إىل بؤر الي  

نة حيث أرسل مندوبه الشخضي األخرص  اإلبراهيمي عىل رأس لج 2004به فعال أثناء الغزو عىل العراق 

ه توطئة إلنهاء االحتالل  ي العراق ليتمكن الشعب من تقرير مصير
 
لتقضي سبل إجراء انتخابات عامة ف

ي له عقب غزوه عام 
يطان   . 38  2003األمريكي الير

ي الرئيسي فيها، يلجأ 
ي محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضان 

 
ويكمن الجهاز األخير لألمم المتحدة ف

ي حالة وجود نزاع
 
، ولها نوعير  من االختصاصات هما اختصاص 39بير  أعضاء األمم المتحدة  إليها ف

ي وهذا ما أشارت إليه المادة 
ي و اختصاص قضان 

ي شأن 40من الميثاق  92إفتان 
 
، يمكنها تقديم فتـوى ف

ـــــر ، ولما كانت والية المحكمة هي والية اختيارية فإن األمـــ41مسألة قانونية يطلب منهـا إبداء الرأي فيها 

يستلزم أن يكــــــون هناك اتفــــــاق رصيــــح بير  الـــــدول المتنازعـــــة عىل عرض النـــــزاع عىل المحكمة وبدون هذا 

ي المادة 
 
 2/  36االتفاق ال يمكن ألي من الطرفير  أو األطراف أن يلجأ إليها. إال أنه قد ورد عليه استثناء ف

ي بمقتضاها أنشأ نظاما استثنائ
ي توجد بينها روابط قانونية ناجمة عن إعالن قبول والت 

يا خاصا للدول الت 

ي اتفاقية دولية يتقرر 
 
ي إعالنات تودع لدى األمير  العام لألمم المتحدة أو ف

 
الوالية اإلجبارية سواء تم ذلك ف

  42فيها اختصاص المحكمة . 

، فاختل ي
وعية التدخل اإلنسان  ي ولقد كان للمحكمة أراء متباينة حول مشر

 
فت الـقـرارات القضائية حوله ف

عيــــة الدولية فكانت بير  المؤيد والرافض لهذه األعمـــال بحجة المحافظة عىل حقوق  إطار ما يسم بالشر

ىعي من جهة أخرى، وبير  السيادة الداخلية للدول من جانب 
اإلنسان من جهة والتمسك بحق الدفاع الشر

مـريكية أمام محكمـة العدل الدولية بأن أعمالها ضد نيكاراغوا تدخـل آخـــر, فقد ادعت الواليات المتحدة األ 

ىعي الجماىعي ردا عىل اعتداءات نيكاراغوا عىل كل من سلفادور وهندوراس 
ي إطار حق الدفاع الشر

 
ف

وكوستاريكا، ولكن محكمة العدل الدولية ردت عىل ادعاءات الواليات المتحدة األمريكية بالرفض وقالت 

ىعي الجماىعي ألنه يخرج بأنه ال يمك
ن اعتبار ما قامت به الواليات المتحدة األمريكية من أعمال الدفاع الشر

من الميثاق، كما أن موقف المحكمة من التدخل من أجل تغيير النظم السياسية  51كليا من أحكام المادة 

ي دول مختلفة كان يتأرجح بير  التأييد والمعارضة, وبير  التناقض الظاهر فيما ي
 
تعلق بمبدأ التدخل الدوىلي ف

ف به للدول دون منازع  ي والتمسك بحق السيادة المعي 
 43اإلنسان 

ي أن يحاط ببعض القيود والضمانات كي ال يساء استخدام     
عية تدخل األمم المتحدة ينبغ  إن اإلقرار بشر

ى، ولذلك يجب إدخال بعض التعديالت  والتطوير عىل هذا الحق لتحقيق المصالح الخاصة بالدول الكير

آلية عمل تدخل األمم المتحدة بهدف تحقيق أمرين هما : ضبط مبدأ التدخل من جانب األمم المتحدة 

ي التدخل و معالجة عجز األمم المتحدة عن 
 
ي سياسة انتقالية ف

والحيلولة دون إساءة استخدامه أو تبت 

ي تملك حق ا
ي مجلس األمن و الت 

 
ى ف  لنقض . التدخل بسبب معارضة الدول الكير
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 ولكن يجب مراعاة ضوابط     
ً
 و واقعا

ً
 له ما يسوغه قانونا

ً
 محتوما

ً
ويؤكد البعض أن هذا المبدأ أضىح أمرا

ة من االنتهاكـــــات عىل المنظمات الدولية أو اإلقليمية  ي مثل هذه الحاالت الخطير
 
أهمها وجوب االعتماد ف

ام الدولة  المختصة للقيام بتدخل جماىعي مدروس وبعيد عن األهواء والمصالح، ومما الشك فيه أن الي  

امها للمواثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان، وسعيها لتوفير 
للمبادئ والقوانير  الدولية واإلنسانية واحي 

الضمانات القانونية و العملية لهذه الحقوق، تشكل إحدى الوسائل المطلوبة للحيلولة دون استغالل 

ي شؤونها 
 
 . 44الداخلية  هذه الموضوعات للتدخل ف

ي إذا كان القصد منه حماية المصالح الدولية     
وعية التدخل اإلنسان  فالعرف الدوىلي التقليدي يقر مشر

ي حالة عدم القدرة عىل حمــايتهم، لكن ما 
 
ي يتعرض لها المواطنون أو األجانب ف

ووقف االنتهاكات الت 

ي حاالت تدخل سابقة لم تكن لمصلحة المجتمع الدوىلي 
 
ى حصـل ف بقدر ما كانت لمصلحة الدول الكير

ي استخدام الدوافع اإلنسانية، فاألهــــــــــداف االستعمـــــــــارية كانت واضحة 
 
القائمة به حيث تعسفت الدول ف

ي تمت تحت غطاء اإلنسانية ذرائع لحماية 
ي جميع حاالت التدخل، كما كانت الكثير من التدخالت الت 

 
ف

 اتيجية  واإليديولوجية للدول المتدخلة. المصالح السياسية و االسي  

ة وسيلة للتسلط األمر الذي يزيد من الفوض  الدولية     ي أحيان كثير
 
ي ف

وهكذا يظهر التدخل اإلنسان 

، كما هو معلوم أن االختصاص األساسي 45السيما إذا علمنا أن العالقات الدولية عالقات رصاع و مصالح 

، بحيث أصبح هـــــــــــذا و األصيل الذي عهد الميثاق به إىل  مجلس األمن هو حفظ السلم و األمن الدوىلي

ي المادة 
 
ي الميدان وقد ثبت ذلك ف

 
من الميثاق  24المجــــلس يمثــــــــــل الجهاز الرئيسي لألمم المتحــــــدة ف

ي الفقرة 
 
ي أن يكون العمل الذي تقوم به األمم المتحدة شيعا فعاال  1بتنظيمها ف

 
يعهد أعضاء تلك  رغبة ف

ي أمر حفظ السلم واألمن الدوىلي ويوافقون عىل أن هذا 
 
الهيئة إىل مجلس األمـن بالتبعـات الرئيسية ف

ي تفرض عليه أداء هذه الواجبات ،أما الفقرة 
ي قيـــامه بواجبـاته الت 

 
 عنهم ف

ً
يعمل  2المجلس يعمل نائبا

 لمقــــاصد 
ً
ي أداء هذه الواجبات وفقا

 
األمم المتحدة ومبادئ والسلطات الخاصة المخولة مجلس األمن ف

ي عشر 
ي الفصل السادس والسابع والثامن والثان 

 
لمجلس األمــن لتمكينه مـن القيـام هذه الواجبات مبينة ف

46 . 

ي الصومال والبوسنة يقع تحت طائلة التدخل الجماىعي      
 
إال أنه يمكن القول بأن التدخل الذي تم ف

ي الصومال
 
   فالتدخل ف

ً
ي البوسنة تدخال

 
ي ف

، بينما كان التدخل اإلنسان 
ً
 أمميا

ً
 جماعيا

ً
كان تدخل إنسانيا

 إقليمي باعتبار أن األول تم بواسطة قوات دولية، أما األخر فقد تم بواسطة قوات حلف 
ً
 جماعيا

ً
إنسانيا

 األطلنظي أي الناتو. 

عية من الم     نظمة الدولية، ثم تحصل الدول لكن بعض حاالت التدخل الجماىعي تفتقد إىل تلك الشر

ي كثير 
 
ىعي لتدخلهــــا من تلك المنظمة مما يشير بأن األمم المتحـــــدة نفسها تخضع ف

المتدخلة عىل غطاء شر

 . 48من األحيان إىل األمر الواقع الذي تتخذه الدول القوية 

ي من قبل األمم المتحدة  .2.2
 
 االتجاه الرافض للتدخل الدوىلي اإلنساب

ي حت  ولو كان من جانب األمم المتحدة واإلقرار بعدم يذهب أنصار 
االتجاه الرافض للتدخل اإلنسان 

ي الذي يستند إليه هذا التدخل حت  يستطيع التحليق داخل نطاق 
وعيته، لغياب األساس القانون  مشر

، وهذا باالستناد عىل ما ي وعية، باإلضافة إىل تعارض هذا التدخل مع قواعد القانون الدوىلي  : 49ىلي المشر

ي التدخل بالقوة لدوافع إنسانية، وبعد انقضاء الحرب  -
 
ي يعظي لها الحق ف

ي الميثاق أساس قانون 
 
ال يوجد ف

 الباردة يعد تدخل األمم المتحدة انتهاكا واضحا لمبدأ سيادة الدول, وتعديا عىل مبدأ عدم التدخل. 
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ي بع -
ي للتدخل اإلنسان 

د الحرب الباردة ليصبح هذا التدخل من غير المعقول أن يظهر األساس القانون 

 متوافقا مع قواعد القانون الدوىلي لمجرد تغيير األوراق السياسية والمعطيات الدولية. 

ي من جانب األمم المتحدة ال يعد حال ناجحا عىل طول الطريق لمواجهة االنتهاكات -
إن التدخل اإلنسان 

سة المعايير المزدوجة مما ينأي به عن نطاق اإلنسانية، وذلك لفقدانه لمبدأ الحياد واعتناقه لسيا

وعية.   المشر

ي من جانب األمم المتحدة غالبا ما  -
أن التجارب العملية عىل الساحة الدولية أكدت أن التدخل اإلنسان 

ى .   يتعلق بمصالح وأهواء الدول الكير

ي من جانب األمم المتحدة باستعمال القوة قد يؤدي إىل كوار  -
ث إنسانية، كما حدث أن التدخل اإلنسان 

ي الصومال ويوغسالفيا والعراق باستخدام األمم المتحدة ألحكام الفصل السابع من الميثاق وفرض 
 
ف

ة.  ار إنسانية خطير ي أدت إىل حدوث أرص 
 عقوبات اقتصادية وعسكرية الت 

ي األحادي حفاظا لالستقرار الدوىلي فإنه حاول
تطوير شكل  وألن ميثاق األمم المتحدة حرم التدخل اإلنسان 

من أشكال التدخل الجماىعي بتفويض من مجلس األمن لحماية قيم الجماعة الدولية ممثلة بالسيادة 

ي الذي تقوم به األمم 
عية التدخل اإلنسان  وحقوق اإلنسان معا. وبالتاىلي اتفق رجال الفقه الدوىلي عىل شر

ي حالة االنتهاك الصارخ و 
 
الواضح لحقوق اإلنسان األساسية المتحدة والمنظمات الدولية اإلقليمية، ف

، وبــهذا يمكن األمم المتحدة من استخدام القوة وتطبيق اإلجراءات  باعتبارها تهدد السلم واألمن الدوليير 

ي من قبل األمم 
ي الفصل السابع من الميثاق، ولذلك يمكن القول: أن التدخل اإلنسان 

 
المنصوص عليها ف

وط القانون الدوىلي 
 . 50الحديث.  المتحدة يتوافق مع شر

وع إذا تم من قبل األمم المتحدة وحدها، مع     ي الجماىعي هو عمل مشر
ي األخير إن التدخـل اإلنسان 

 
وف

ورة توفير الضمانات الكافية للحيلولة دون استغالل هذا التدخل وإساءة استخدامه لتحقيق المصالح  رص 

ى.   خاصة الدول الكير

 :خاتمة

ت يعد موضوع التدخل من أهم الموضوع ي شكلت جدال فقهيا ونقاشا واسعا، فقد أثير
ات الت 

حوله العديد من التساؤالت واالستفسارات شغلت اهتمام الباحثير  بشكل واسع وكانت نقطة 

عية هذا المفهوم الحديث نسبيا، بالرغم من وجود سوابق عىل بعض  ى تدور حول شر االستفهام الكير

ي العهود السابقة. 
 
 ممارساته ف

ي ليس باألمر السهل كون التدخل ازداد غموضا مع مرور الزمن يعتير وضع تعر 
يف للتدخل الدوىلي اإلنسان 

، ألنه تختلط فيه  ي القانون الدوىلي
 
ي خانة أكير المواضيع جدال ف

 
فتباينت وجهات النظر حوله مما وضعه ف

 السياسة بالقانون. 

ي شؤون الدول من قبل األمم المتحدة يتم عىل سبيل القيام ب
 
وظائفها من أجل تحقيق أهدافها التدخل ف

 . ي حماية حقوق االنسان والحفاظ عىل السلم واألمن الدوليير 
 
ي تتمثل ف

 والت 

وط معينة حت  ال تتعدى  ي من قبل األمم المتحدة محكوم بضوابط وشر
ال بد أن يكون التدخل اإلنسان 

وعية.   المشر

ي حماية حقوق اال 
 
، لقد كان ألجهزة األمم المتحدة الدور البارز ف نسان والحفاظ عىل السلم واالمن الدوليير 

ة ما استعمل مجلس االمن صالحياته خدمة لم ي أحيان كثير
 
ى عىل راسها الواليات صاال انه ف الح الدول الكير

 المتحدة االمريكية. 
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وع ما لم يستعمل لتحقيق  ي الجماىعي تحت مظلة األمم المتحدة هو التدخل المشر
ان التدخل اإلنسان 

ى. مآرب الدول   الكير

 الهوامش: 

ي ظل الثورات العربية -1
 
ي ف التأصيل النظري للفوض  الخالقة، المجلة الجزائرية للحقوق  –ساعو حورية، التدخل األجنتر

 . 249، ص 2012، ديسمير 2والعلوم السياسية عدد 

ي القانون الدوىلي والعالق-2  
 
ي المسلح، مذكرة ماجستير ف

ات الدولية، جامعة د. رافغي ربيع، التدخل الدوىلي اإلنسان 

 . 16، ص2011/2012الطاهر موالي سعيدة، الجزائر، 

ي القانون الدوىلي المعارص، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ط،-3  
 
، ص 1990بوكرا إدريس، مبدأ عدم التدخل ف

 . 215،214ص

ات، التدخل من أجل اإلنسانية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنس-4  ، الجلفة، 2008، جوان 1انية، عدد عبد القادر البقير

 . 02ص 

، المجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات -5  ي
آن رينيكر، موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر من التدخل اإلنسان 

 . 116، ص 2001من أعداد 

 . 19رافغي ربيع، مرجع سابق، ص  -6

ي القانون الدوىلي المعارص، ديوان ا-7
 
 . 172، ص2005، 2لمطبوعات الجامعية، الجزائر، طعمر سعد هللا، دراسات ف

ات، مرجع سابق، ص -8    . 5عبد القادر البقير

 . 251ساعو حورية، مرجع سابق، ص -9

 . 20رافغي ربيع، مرجع سابق، ص -10

ي العلوم -11 
 
، المنظمات غير حكومية من الدفاع عن حقوق اإلنسان إىل التدخل، رسالة ماجستير ف بن عىلي ساسي

 .  127، ص 2002/2003و العالقات الدولية، جامعة الجزائر،  السياسية

 . 22رافغي ربيع، مرجع سابق، ص -12 

 . 395، ص 2009أحمد بشارة موس، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة، الجزائر، -13

ي لبنان، مذكر -14 
 
وعية التدخل السوري ف ي ومشر

ي القانون موس سليمان موس، التدخل الدوىلي اإلنسان 
 
ة ماجستير ف

ي الدانمرك، 
 
، كلية القانون والسياسة، األكاديمية العربية المفتوحة ف  . 41، ص 2006/2007الدوىلي

، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، -15  ي
ي والبيت 

ي بير  المنظور اإلنسان 
، 2012سامح عبد القوى، التدخل اإلنسان 

 . 149ص

، القانون ا-16    . 488، ص2012، 2لدوىلي لحقوق اإلنسان، دار الثقافة، األردن، طعروبة جبار الخزرجر

ي عالم ما بعد الحرب الباردة، رسالة -17
 
ي بير  حماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة ف

هلتاىلي أحمد، التدخل اإلنسان 

ي القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة،
 
 .  122، ص 2008/2009ماجستير ف

، طنردين نجاة رشيد، األ -18     . 38، ص2015مم المتحدة بير  التفعيل والتعطيل، دار الفكر الجامغي

ي العالقات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-19   
 
، استعمال القوة ف  . 121، ص2010أحمد سي عىلي

 . 172مرجع نفسه، ص-20 

، رسالة -21 ي
ي تطبيق القانون الدوىلي اإلنسان 

 
ي مختارسامية زاوي، دور مجلس األمن ف ، جامعة باجر عنابة، -ماجستير

 .  167، ص2007/2008الجزائر، 

، منشأة المعارف، -22  ي
نجاة أحمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدوىلي اإلنسان 

 .  147، ص 2009اإلسكندرية،

ي القانون الدوىلي -23  
 
، 2009 العام، دار دجلة، األردن، د.ط،عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، النظرية العامة للتدخل ف

 .  60ص 

وت، ط -24    ي الحقوقية، بير ي ضوء القانون الدوىلي العام، منشورات الحلتر
 
ي ف

، التدخل اإلنسان  ي محمد غازي نارص الجنانر

 .                               96، ص2010، 1
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 من الميثاق األمم المتحدة.  09المادة -25   

ي القانون العام أمال موساوي-26  
 
ي القانون الدوىلي المعارص، أطروحة دكتوراه ف

 
، التدخل الدوىلي ألسباب إنسانية ف

، باتنة،   . 165، ص2011/2012والعالقات الدولية، جامعة الحاج لخرص 

 . 35موس سليمان موس، مرجع سابق، ص-27

ي )دراسة فقهية وتط-28  
ي ضوء قواعد القانون الدوىلي ، دار حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدوىلي اإلنسان 

 
بيقية ف

 . 153النهضة العربية، القاهرة ، د. ط، د. س، ص 

وت، ط -29 ي الحقوقية، بير  . 320، ص2009محمد المجذوب، القانون الدوىلي العام، منشورات الحلتر

 . 107هلتاىلي أحمد، مرجع سابق، ص-30

 من ميثاق األمم المتحدة.  39المادة -31 

 . 133، ص2010، 1الفتالوي، مبادئ المنظمات الدولية والعالمية واإلقليمية، دار الثقافة، عمان، طسهيل حسير  -32  

ي تطور التنظيم الدوىلي منذ -33
 
ي نصف قرن، دراسة ف

 
، عالم المعرفة، المجلس 1945حسن نافعة، األمم المتحدة ف

ي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أكتوبر 
 . 111، ص1995الوطت 

 من ميثاق األمم المتحدة.  99دة الما-34

 . 145، ص2009عبد الكريم عوض خليفة، قانون المنظمات الدولية، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة،-35  

، دار العلوم للنشر والتوزيــــع، الجزائر، -36  . 219، 218، ص ص2006جمال عبد النارص مانع، التنظيم الدوىلي

ي مؤتمر فيينا -37
 
ي  1993كلمة بطرس غاىلي ف

 
"إن المجتمع الدوىلي يوكل إىل الدولة مهمة تأكيد حماية األفراد، ولكنه ف

ي وضعها الميثاق، فإن ذلك يوجب عىل المجتمع الدوىلي أن يحل محل الدولة 
حال خرق هذه الدول لمبادئ األساسية الت 

اماتها".  ي أداء الي  
 
ة ف  عند فشل هذه األخير

 . 29، ص 2005/2006معارصة، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، طارق عزت رخا، المنظمات الدولية ال-38  

، اإلسكندرية، ط-39  . 573، ص2009، 1منترص سعيد حمودة، القانون الدوىلي المعارص، دار الفكر الجامغي

نظامها  من الميثاق:" محكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية لألمم المتحدة، تقوم بعملها وفق 92المادة -40

ي عىل النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدوىلي ويعتير جزء ال يتجزأ من 
األساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبت 

 هذا الميثاق". 

وت، ط-41    ي الحقوقية، بير ، منشورات الحلتر  . 73، ص2009,1محمد المجذوب، طارق المجذوب، القضاء الدوىلي

، الشر -42   ، 2011،2عية الدولية لمكافحة اإلرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزيــــع، عمان، طمشهور بخيت العريمي

 . 89ص

 . 182هلتاىلي أحمد، مرجع سابق، ص-43  

 . 246محمد المجذوب، القانون الدوىلي العام، مرجع سابق، -44 

ي العالقات الدولية، مركز اإلمارات للدراسات -45 
 
ي ف

والبحوث محمد يعقوب عبد الرحمان، التدخل اإلنسان 

، ط ي اتيجية، أبو ظتر
 . 41، ص2004، 1االسي 

القانون الدوىلي المعارص، منشأة المعارف، اإلسكندرية، -عبد الكريم علوان، القانون الدوىلي العام، المبادئ العامة -46  

 . 391، ص 2007، 1ج

ي بير  السياسة والقانون، عدد خاص حول القانو -47
ي حماية محمد أحمد عبد الغفار، التدخل اإلنسان 

ن الدوىلي اإلنسان 

ي سوريا، 
 
ونية غير دورية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية، حقوق اإلنسان ف

ة إلكي  ، نشر ، 2012المدنيير 

 . 32ص

 . 41موس سلمان موس، مرجع سابق، ص -48  

ي ظل مبادئ وأحكام القانون الدوىلي -49
 
، مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاته ف العام، رسالة دكتوراه، جامعة قزران مصطف 

 74، ص2014تلمسان، الجزائر،

 . 115محمد يعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -50
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 المواطنة االجتماعية وتعزيز األمن المجتمعي

 

And promote community security Social Citizenship 
 

 د. نارص بودبزة
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجز 

 
ستاذ محاضر ا

 
  ائرا

  ربيعة تمار  . د 
 دك توراه علم الجتماع   جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 
 ملخص: 

 
ى خاصة وأنها تحاول التطرق إىل ظاهرة حساسة وجديرة باإلهتمام  تكتسي هذه  الدراسة أهمية  كير
، إال أن ما يمير  هذه الدراســـــــــــــــــة كونها حاولت أن توجه االهتمام نحو الجوانب  ي

أال  وهي األمن اإلنســـــــــــــــــان 
ي ، أو مـــــا يســــــــــــــــم بـــــاألمن المجتمغي ومـــــا يتعلق بـــــه من مفـــــاهيم 

االجتمـــــاعيـــــة لظـــــاهرة األمن اإلنســـــــــــــــــــــان 
ســـــوســـــيولوجية بطابعها تمس الواقع اليومي  ، خاصـــــة أننا حاولنا أن نربط بير  المواطنة االجتماعية كأهم 

ي أبعادها  أهم مظاهر األمن المجتمغي 
 
ي تكشف ف

ات الت   .  المتغير
 . ، األمن االجتماىعي ، المواطنة االجتماعية  ، الجودة االجتماعية : األمن، المواطنةالمفتاحيةالكلمات 

Abstract  
This study is of great importance, especially as it tries to address a sensitive and worthy 

phenomenon, namely human security, but what distinguishes this study is that it tried to 

direct attention to the social aspects of the phenomenon of human security, or the so-

called societal security and related sociological concepts affecting its nature. The daily 

reality, especially as we tried to link social citizenship as the most important variables that 

reveal in its dimensions the most important aspects of community security. 

Key words: security, citizenship, social security, social citizenship, social quality. 
 

 مقدمة
المجتمع من كافة المخاطر، كما أنه يعد األمن االجتماىعي مجموعة من اإلجراءات تهدف إىل حماية 

ي 
 
ي تحيط بكل فرد ف

ي تهدف إىل توفير الضمانات الشاملة الت 
امج والخطط الت  مجموعة اإلجراءات والير

المجتمع بالرعاية الالزمة وتوفر له سبل تحقيق تنمية قدراته وإمكانياته وأقض قدر من الكفاية الذاتية 

ي حدود من الحرية السياسية والعدالة
 
حدد حقوقه وواجباته الوطنية فقد جاءت  ف

ُ
ي ت
صفة المواطن والت 

ي تعزيز األمن المجتمغي  . 
 
 هذه الدرسة لمعرفة دور المواطنة  االجتماعية ف

 اإلشكالية : أوال _ 

ي ارتباطا وثيقا  لقد ارتبط مفهوم
ى  األمن االنسان  ات الكير ي شهدها النظام  بالتغير

ي اعقاب   الت 
 
الدوىلي ف

ي   دة خاصة بعد تفككالحرب البار 
   االتحاد السوفيان 

فاألمن االقتصادي هو ضمان الحد االدن  من الدخل و التحرر من  إن األمن يأخذ اشكاال مختلفة

ة االجتماىعي  األمن يعتير ،كما    الفقر   الحديثة تمعاتلمجا لبناء األساسية الركير 
ً
  وعامال

ً
  رئيسا
 
حماية  ف

  ويشكل والبناء للعمل اآلمنة البيئة يوفر ألنه مها؛وتقد رقيّها إىل والسبيل منجزاتها
ً
 لإلبداع حافزا
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 النسيج توّحد الت   الوطنية واإليمان بالثوابت بالتوافق األمن ويتحقق المستقبل، آفاق إىل واالنطالق

  االجتماىع
 
ز الذى والثقاف  الطاقات توجيه السهل من يكون حيث ، ويحدد مالمحها الوطنية الهوية يير

ي  والغايات األهداف إىل لللوصو 
 إطار تندرج الت 

 
 وتحقيق الوطنية الروح لتعزيز العليا والمثل القيم ف

 ( 29،ص 2014)  إسماعيل ،   .1وتكامل األدوار الفرص وتكافؤ والمساواة العدل

ي من الدولة إىل الفرد مستويات االمن التحرك 
لقد تحول مستوى التحليل عند مدرسة األمن االنسان 

ي التحرك     العمودي  إن الحديث الذي يجعلنا نتحدث ديالعمو 
 
مستويات االمن من خالل التعمق ف

الدولة و األمن المجتمغي نحو تصور  إىل األفراد كموضوعات مرجعية  انطالقا من الدولة إىل المجتمع ثم
 (121،ص2020األمن المجتمغي )أحمد ،  يرتبط  كوحدة تحليل   المجتمع لمنظور أمن الدولة
و يسغ اىل تعزيز نمط المعشية و تعزيز أنماط اللغة و الثقافة والدين والهوية الوطنية   باألمن السياسي 

ام حقوق الجماعات )العماير ،  (21_ 20،ص 2020واحي 

ي السكينة و االستقرار عىل مستوى الفرد و الجماعة إن الحاجة لألمن
ورة   إن األمن المجتمغي  يعت  هي رص 

ورات وحاجا ت الحياة كما أجمع عليه علماء االجتماع  وهو توفير سبل الحياة بشكل يمكن من رص 

من خالل عالقاته االجتماعية مع اآلخرين وكذا   أن يشعر بالطمأنينة و تتحقق له السالمة  للفرد

ي تكفل له
 (121،ص 2020الحماية االجتماعية. )زايد أحمد ،   مؤسسات المجتمع المختلفة الت 

  يساهم األمن استتباب أن لذكربا الجدير ومن 
 
 إرساء الذي يساهم االجتماىع االنصهار ف

 
 قواعد ف

  المساواة
 
 الخصوصيات اإلبقاء عىل مع .والمذهب والعرق الدين عن النظر بغض والواجبات الحقوق ف

  التنوع مبدأ تجسد الت   الثقافية
 
  الوحدة، إطار ف

 
ام صون هذا وف   اإلنسان لحق للحرية واحي 

 
 عتقاداال  ف

  اآلخرين حقوق عىل ال يؤثر بما والعبادة
 
 . السياق هذا ف

ي شت  مجاالت الحياة  
 
ي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بالتطورات الشيعة والمتداخلة ف

ات الت  إن التغير

ي ظل تفسير 
 
ي و المجتمغي  من أهم القضايا  الرئيسية ، وف

االجتماعية  جعلت  التطرق إىل األمن االنسان 

ألمن المجتمغي نجد التأكيد عىل الجودة االجتماعية ومجتمع الرفاهية  أو باألحرى ما يسم بالمواطنة ا

ي التعايش 
 
ي  تعزز األمن المجتمغي  خاصة من خالل الرغبة ف

ت من أهم العوامل  الت  ي اعتير
االجتماعية  الت 

ي ، ،فالمواطنة تحاول دوما أن تكرس األ 
 
ي بعدالة وهو بعد اجتماىعي ثقاف

 
من المجتمغي من خالل الرغبة ف

التعايش وهذا البعد من أهم األبعاد االجتماعية والثقافية   للمواطنة حيث يتم إدراك وجود  الغير )طالب 

 ( . 46_ 45،ص2017،

وعليه جاءت دراستنا هذه من أجل التعرف علة مقومات األمن المجتمغي وكذل دور المواطنة االجتماعية 

ي تعزيزه وعليه نطر 
 
ي تعزيز  األمن المجتمغي ؟ف

 
 ح التساؤل التاىلي : ما هو الدور المواطنة االجتماعية ف

 

 ثانيا  _أهمية الدراسة : 
ي ظاهرة حساسة وجديرة باإلهتمام أال  وهي األمن  

 
ي أهمية  هذه  الدراسة  من خالل  محاولة   النظر ف

تأن 
ي إال أن ما يمير  هذه الدراسة كونها حاولت أن توجه

االهتمام نحو الجانب االجتماعية أو ما يسم  اإلنسان 
باألمن المجتمغي وما يتعلق به من مفاهيم سوسيولوجية بطابعها تمس الواقع اليومي   خاصة أننا حاولنا 

ي ابعادها  أهم مظاهر األمن 
 
ي تكشف ف

ات الت   . المجتمغي أن نربط بير  المواطنة االجتماعية كأهم المتغير
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 : ثالثا _أهداف الدراسة 

  .  نحاول من خالل هذ الدراسة التعريف باألمن  المجتمغي 

  ي جقوق المواطنة  االجتماعية وعالقة ذلك باألمن
 
نهدف  من خالل هذا البحث إىل  النظر ف

 المجتمغي . 

  ي ظل دزولة الرفاهية
 
ي تكفل الحماية االجتماعية لالفراد ف

 نحاول فهم الجدوة االجتماعية والت 
 

 رابعا _المفاهيم : 
ى من األمن ، واألمان ضد  األمن :  مصدره أمن، واألمان واألمانة بمعت  وقد أمنت فأنا أمن وأمنت غير

ويعتير أدق مفهوم لألمن الخوف وهو بذلك اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه اإليمان واألمانة 
ي ،
 (23،ص 2010االجتماىعي  )البيان 

ي قوله
 
ي القرآن الكريم ف

 
سبحانه وتعاىل : بسم هللا الرحمان الرحيم  بصفة عامة هو ما ورد ف

ِف :))
َ
يًل ش   إِلِ

ْ
َري
ُ
ْيِف ) )1 (ق اِء َوالصَّ

َ
ت
ِّ
 الش

َ
ة
َ
ِفِهْم ِرْحل

َ
َبْيِت )2ِإيًل

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا َربَّ ه

ُ
َيْعُبد

ْ
ل
َ
َعَمُهْم ِمْن 3( ف

ْ
ط
َ
ِذي أ

َّ
( ال

ْوٍف ((
َ
ُهْم ِمْن خ

َ
 . 2 ُجوٍع َوآَمن

الخوف وعدم الوقوع تحت طائلة التهديد فان مصطلح اجتماىعي وإذا كان مصطلح األمن يعت  التحرر من 
ي المجتمع أفراد أو جماعات؛ ومن ذلك يتبلور معت  األمن 

 
تعت  كل ما يوجد من عالقات بير  الناس ف

االجتماىعي انه واقع اجتماىعي يسوده الشعور باألمن واالستقرار. فإذا كانت مشاعر األمن واالستقرار تغلب 
 (241،ص 2020زيد أحمد ،) .عىل العالقات

ي يعير عن حاله من اإلحساس أو الشعور أو االحتياج لمجموعة من   :  األمن  االجتماعي 
نشاط حيان 

ي يشعر با أفراد المجتمع؛النائحة عن 
ي يومه حالة االطمئنان الت 

 
الضمانات تحقق األمن واألمان لإلنسان ف

ي تفعيل جميع ا
 
اتيجيات. مساهمة مؤسسات التنشئة االجتماعية ف  السي 

ي ،
ه 129،ص 2010)البيان  ي حارص 

 
ي تحقق للفرد الشعور بعدم الخوف ف

(واإلمكانيات والممارسات الت 
ي 
 
اف بوجوده ومكانته ف ومستقيله وتسغ إىل حماية دينه؛ ونفسه؛ وعقله. وماله وعرضه؛ وتؤكد له االعي 

ي حالة غياب
 
ي حال شلل  المجتمع؛ وتتيح له المشاركة اإليجابية المجتمعية وف

 
من فإن الجتمع يكون ف

ْ
اآل

ي حال السالم واالستقرار ويتحسن نمو الفرد   طالما لديه قاعدة من 
 
وتوقف؛ فاإلنتاج واإلبداع يزدهران ف

األمن الداخىلي وتوفرت له بيئة خارجية كاألشة والمدرسة تساعده عل تحقيق ذلك؛ بوجود أناس حوله 
 (12_ 11،ص 2015)الجعفري ، .ه ومهاراته؛ ويحفظلون مكانتهيطمي   لهم؛ ويثق بهم؛ ويثقون بقدرات

ي المجاالت  السياسية واالقتصادية مفهوم المواطنة : 
 
هي المسؤولية المدنية و المبادرة المدنية ف

ي دولة حرة ديمقراطية تؤمن بأن كل االفراد متساويير  
 
والحقوق المدنية و تشير  المواطنة إىل حالة االفراد ف

وري أن نتذكر  هم أشخاص  لهم حقوق متساوية   ولهم حقوق م تساوية وأنه من الرص 

ي   ( 549،ص 2010،)الشوجر

ي الملكية بل  المواطنة  االجتماعية  :  
 
هي جملة الحقوق االقتصادية واالجتماعية   ليس فقط الحق ف

ي أيضا الحقوق االجتماعية ، وتعت  المواطنة االجتماعية بالنسبة  للحياة االجتماعية وح
 
ق كل مواطن ف

الحصول عىل نصيب عادل من الخدمات العامة  وما يتبعه من مواجهة  القضايا  المتعلقة بالفقر  وكل 

ي 
 
الشؤون المتعلقة بالمواطن عىل الصعيد االجتماىعي   كما تشير المواطنة االجتماعية إىل حالة االفراد ف

 ( 80_ 79فوزي ،دس، ص دولة حرة ديمقراطية وتؤمن بان كل االفراد متساوية   . ) 

اليومية لألفراد  ، وهي لذلك  الحياة تصورا شامال لجودة" تعد الجودة االجتماعية : الجودة االجتماعية  

ح هدفا  فهي  معيارا يقيس مدى وصول  حياة األفراد إىل  مستوى مقبول ومن هنا تكمن األهمية  تقي 

                                                           
2 
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ي انها تمثل توجها 
 
ايدة  للجودة االجتماعية ، ف تنمويا من األعىل إىل األسفل  ويعىلي قيم العدالة  المي  

والمواطنة والتماسك االجتماىعي واالندماج االجتماىعي ويؤسس مجتمعا يتمير  باإلنصاف والعدالة ، وهناك 

ات األكير شيوعا  المستخدمة  لقياس  اختالف بير  مفهوم الجودة االجتماعية وجودة الحياة فالمؤشر

ي )الفرد . جودة الحياة فتحقق رفاهية   (39،ص 2016، البلتاجر

 

وط الموضوعية لتحقيق األمن المجتمعي :   خامسا _الرسر

ي الحقيقة 
 
طة ــ وحدها ــ ف  موضوعيه لتحقيق األمن فالشر

ً
وطا إن تحقيق  األمن المجتمغي يتضمن شر

ي تنتج ال تصنع األمن، بل هي تحافظ عىل األمن، فالذي يصنع األمن هو القضاء العادل، والمدرسة هي ا
لت 

ي من شأنها 
يعية هي الت   يؤمن بمجتمعه وتعاون أفراده ، والمؤسسات االجتماعية واالقتصادية والتشر

ً
جيال

يعية وتنفيذية لتحقيق األمن االجتماىعي داخل  وضع إجراءات عملية لمكافحة البطالة وإجراءات تشر
يما بينها وأداء الدور المنوط المجتمع ، وهو ما يتطلب من جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها التكاتف ف

 بها، حت  يسود الشعور لدى أفراد المجتمع باألمن المنشود. 

ي صناعة وتحقيق األمن فال غرو أن القضاء وهو 
 
وإذا كنا بينا أهمية تعاون أجهزة الدولة ومؤسساتها ف

ي تحقيق األمن االجتماىعي وإرساء دعائ
 
ي الدولة وله دور مهم ف

 
مه وهو ما نتناوله أحد المؤسسات الهامة ف

ي من البحث. 
ي الفصل الثان 

 
ي ،( ف

 (24،ص 2012رحمان 

 المجتمع عىل نفسه وماله وأهله وعرضه وبالتاىلي  
 
نجد له  إن األمن المجتمغي مرتبط بأمن كل إنسان ف

جوانب عدة منها األمن االقتصادي واألمن األشي واألمن النفسي أو الروجي واألمن السياسي واألمن 

ي المجتمع البد من توافر عدة مقومات أو أسباب من أهمها: العدل الفكرى أ
 
، ولكي يتحقق األمن ف ي

 
و الثقاف

ابطة ال غت   ي وكلها مي  والحرية والتكافل وإشباع الحاجات واالستقرار ونظام دفاع وحماية داخىلي وخارجر

حسن استغالل وتخصيص تحقيق كل من الكفاءة والعدالة، فالكفاءة: يعت  بها   إلحداهما عن األخرى هي 

 المجتمع عىل جميع أفراده بما يضمن أن 
 
وة والدخل ف الموارد المتاحة، والعدالة: يعت  بها توزيــــع الير

 ( . 8،ص . 2008يصل كل فرد عىل كفايته للعيش بسالم  .  )عمر ،

ي مختلف المناجي 
 
ي تعد األساس الذي ينشأ منه األمن ف

 وتتمثل و األمن المجتمغي عىل أهم مقوماته والت 
ي الحياة االجتماعية، بدون هذا االنتماء يصبح اإلنسان بدون 

 
ي االنتماء إىل الوطن، وهو ركن أساس ف

 
ف

ورية لتكوين العالقات االجتماعية والروابط  هوية معلقا بير  السماء واألرض، فاالنتماء مسألة رص 
ىل الوطن شعور أنه مسؤول عن سالمته االجتماعية القوية  بير  أبناء المجتمع الواحد، وينشأ من االنتماء إ

ي بناء كبير 
 
وأمنه ورفاهيته وديمومته، عندما يتولد هذا االنتماء يصبح الفرد جزء من الكل، وأنه لبنة ف

تب عىل هذه المشاعر تبعات إزاء الوطن ومن يعش عىل أرضه. ويرى وطنه سليما من الجهل والمرض  ويي 
،دس،صتنتشر فيه المدارس والجامعات وتعمه ا ي

 (  7لمراكز الصحية من مستشفيات ومصحات  ) القزيون 
 

: من األمن الدوىلي إىل األمن  االجتماعي :   سادسا _ مستويات األمن المجتمعي

ي ذلك بتعزيز نمط المعيشة وتعزيز أنماط اللغة والثقافة 
يرتبط  األمن المجتمغي  باألمن السياسي ويعت 

 (15،ص 2020عات واألقليات   )رسول ،والدين والهوية والوطنية وحقوق الجما

 أي من األمن القومي 
ي تحليل  األمن من أمن الدولة إىل أمن  المجتمع  بشكل مباشر

 
لقد  انتقلنا حاليا من ف

إىل  األمن المجتمغي إن الفرد كوحدة تحليل بالنسبة لألمن المجتمغي هو ذلك الطرح الذي يتعلق بأمن 

 ( 39،ص2011لك قضايا الحرمان  )زين الدين ،الغداء والصحة   و التعليم وكذ
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ورة إعادة التأكيد عىل أهمية  فرض واقع ما بعد انتهاء الحرب الباردة، والتأثير الكبير للعولمة، رص 
ي الدراسات األمنية، ومن ثم االهتمام بدراسة 

 
ي ف

ي “الفرد اإلنسان 
ي تناولت ”. األمن اإلنسان 

والتعريفات الت 
ي تعري

 
ي يهتم بحماية الفرد المصطلح اختلفت ف

 غالبيتها أكدت عىل أن األمن اإلنسان 
ّ
فها للمفهوم، إال أن

ي تشكل خطرا عىل حياته 
ي تمس حياته، وحقوقه، وتنميته، وتحريره من القيود الت 

من كافة التهديدات الت 
ي كافة األوقات، مهما كانت هذه التهديدات جسمانية أو أخالقية، والبد عىل الجميع سواء كانو 

 
ا ف

ً
ا أفراد

.  )زين الدين ، ي
 (7،ص 2014مثله أو مؤسسات ضمان أمن الفرد اإلنسان 

ي عىل أنه األمن الذي ينطلق من الفرد، وهو يركز 
وبالتاىلي يمكن أن ننظر إىل مفهوم األمن اإلنسان 

أكير عىل الحاجات االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفرد، ويؤكد عىل أن يكون اإلنسان بمأمن من 
الحرمان االقتصادي والتمتع بنوعية حياة مقبولة، وضمان األداء للحقوق اإلنسانية األساسية. فهو إذا 
ي نطاق الدولة، بل يوسعه إىل 

 
ي قلب السياسات األمنية، كما أنه ال يحرص األمن ف

 
مفهوم يضع اإلنسان ف

، ويدعو مختلف الفواعل عىل الساحة العالمية إىل التعاون . وعليه نخلص مما سبق إىل المستوى العالمي

، كونه اليركز عىل المصلحة، بل عىل تأمير  حاجات  ي
أن هناك بعدا أخالقيا يحمله مفهوم األمن اإلنسان 

ي مهما كانت. )زين الدين ،
 (7،ص 2014الفرد اإلنسان 

تير  وهما: عولمة األمن وأنسنة األمن. فعولمة األ إن   ين أو ركير  ي يرتكز عىل متغير
من األمن اإلنسان 

، المسألة األوىل هي عالمية التهديدات، والمسألة الثانية هي عالمية  ابطتير 
ي الحديث عن مسألتير  مي 

تعت 
 فيما يل: وضع الحلول. ومن هنا تتضح 

 
 المكونات األساسية لألمن االنساب

 األمن اإلقتصادي:  -
، نظًرا لما لعامل اإلقتصاد من أهمية  يعتير األمن اإلقتصادي من أهم دعامات األمن االنسان 

ي 
 
. فال يمكن الحديث عن تنمية انسانية من صحة وغذاء وتعليم إال ف ي مجاالت الحياة شت 

 
وتداخل ف

ابطة بعضها مع بعض عىل  ي ظّل عولمة اإلقتصاد أصبحت إقتصاديات الدول مي 
 
ظّل اقتصاد سليم. وف

ورة عىل إقتصاد دولة جميع المستويات، وهذا ما يجعل أي خلل يصيب اقتصاد إحدى الدول يؤ  ثر بالرص 
أخرى. ومن ناحية ثانية يرتكز األمن اإلقتصادي عىل إتخاذ اإلجراءات الكفيلة من أجل حماية اإلقتصاد 
ي اإلقتصاد عىل الصعيد 

 
ي من مخاطر العولمة اإلقتصادّية، وبالتاىلي العمل عىل تأمير  اإلستقرار ف

الوطت 
، ألن عدم اإلس  ي واإلقليمي والعالمي

ي حالة تهديد الوطت 
 
تقرار سينعكس سلًبا عىل األمن االنسان  ويجعله ف

 (1(  )انظر الملحق رقم 7،ص 2014مستمرة. )زين الدين ،

-  : ي
 
   األمن الغذاب

ي جميع األوقات بفرص الحصول، من الناحيتير  
 
ع البشر كافة ف

َّ
ي عندما يتمت

ق األمن الغذان 
َّ
يتحق

ي حاجاتهم وتناسب أذواقهم الغذائّية كي المادية واإلقتصادية، عىل أغذية كافية و  سليمة وصحية تلتر
 . ي لكثير من شعوب األرض غير مرض 

 يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. لكن واقع األمن الغذان 

-  :  األمن الصحي
ي تواجههم، 

يتمحور األمن الصىحي حول كيفية حماية أفراد المجتمع من جميع األخطار الصحّية الت 
ي سبيل

 
وعىل الرغم من التقدم الذي شهدته  .جعلهم ينعمون بحياة أمنة صحًيا وأكير إستقراًرا وذلك ف

ي ال يمكن الحؤول دونها. 
ين مليون إنسان يموتون بسبب األمراض الت  الرعاية الصحّية، ثمة أكير من عشر

ي أساس األمن تكون حماية حياة اإلنسان. والصحة الج
 
ن أساسي ألنه ف يدة تشكل فالصحة هي عنرص مكوِّ

ة، ومن أهمها عامل سوء التغذية  ي تؤثر عىل الصحة كثير
. والعوامل الت  ا لإلستقرار اإلجتماىعي

ً
ا مسبق

ً
ط شر

ي سوء نوعيته. 
 
ي حالة نقص كمية الغذاء أو ف

 
 (7،ص 2014)زين الدين ، 3سواء ف
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 : ي
 
  األمن الثقاف

ي من خالل الحفاظ عىل الهوّية 
 
. أما األمن االنسان  يشمل األمن الثقاف القومية عىل مستوى محىلي

ي والحضاري بير  
 
ي تأمير  الحوار الثقاف

 
عىل المستوى الدوىلي فتقع المسؤولية عىل المجتمع العالمي ف

ي ظل هذه 
 
 اإلختالف والمساواة ف

ّ
ي ما بينها عىل قاعدة حق

 
مختلف الحضارات المتنوعة وتوفير التعايش ف
 شاملة اإلجتماعية واإلقتصادية والتنموية. المعطيات، يتبيرّ  األمن االنسان  بمضامينه ال

 :  سابعا _المواطنة االجتماعية وتعزيز األمن المجتمعي

ي المجتمعات 
 
تنطلق المواطنة االجتماعية بمقتضاها من حقوق انسانية تكفل تحقيق األمن المجتمغي ف

ية ن خاصة فيما يتعلق باالهتمام بمصالح المواطنير  وما  يجعلهم  يشعرون با الرتباط اللوطن ، إن البشر

ي التعايش بعدالة وهو بعد اجتماىعي 
 
المواطنة االجتماعية تعزز األمن المجتمغي  خاصة من خالل الرغبة ف

ي ،فالمواطنة تحاول دوما أن 
 
ي التعايش بعدالة وهو بعد اجتماىعي ثقاف

 
ي ، خاصة من خالل الرغبة ف

 
ثقاف

ي التعايش وه
 
ذا البعد من أهم األبعاد االجتماعية والثقافية   تكرس األمن المجتمغي من خالل الرغبة ف

 ( . 46_ 45،ص2017للمواطنة حيث يتم إدراك وجود  الغير )طالب ،

 : ي تعزز االمن االجتماىعي يمكن ايجازها فيما يىلي
 إن أهم الحقوق االجتماعية للمواطنة والت 

  المجتمع السائدة  فيه . تمتع المواطن باألمن  االجتماىعي والتمتع بحياة الرقة وفقا لمعايير  أوال_ 

 ثانيا _ التمتع بالرفاهية االجتماعية  من خالل التعليم و نظام الرعاية االجتماعية . 

ثالثا_ محاولة إرساء دعائم التنمية االجتماعية من خالل المشاركة الفاعلة و إيجاد شبكة األمان االجتماىعي 

 ( . 53،ص2017. )طالب ،

ي مرهون جدا بالمواطنة االجتماعية وحقوقها المختلفة ، و بالتاىلي رابعا _ إن األمن المجتمغي واأل 
 
من الثقاف

ي التقدم العلمي وحماية أي انتاج 
 
فممارسة  كما تطرح أيضا مسالة الحقوق الثقافية للمواطنة واالسهام  ف

ها من الحقوق الثقافية .   علمي وغير

مجتمغي من خالل تطوير جودة الحياة خامسا _إن المواطنة االجتماعية تساعد عىل تحقيق االمن ال

ي الحصول عىل نصيب عادل من الخدمات وما 
 
 ، وبالتاىلي يكون لكل مواطن حقه ف

االجماعية للمواطنير 

ها من المشاكل المختلفة . )فوزي ،دس ،ص.   (80يربطه من مواجهة قضايا الفقر وغير

ي ظل سادسا _إن تعزيز المواطنة االجتماعية يسمح لالفراد بتحقيق  الح
 
قوق المدنية والسياسية  ف

سيا برنارد  العنايةو الرفاهية خاصة ما يتعلق بالظروف الحياتية واالجتماعية وكذا المهنية  )برتير

 (323،ص 2001وآخرون،

 أهم  النتائج : 
 :إن الحديث عن  األمن االجتماىعي بيمكن  فهمه  من خالل مجموعتير  من الديناميكيات

  
ً
وري  للتصدي للتهديدات ،   من زواية فهم  أوال ي  فهو  رص 

األمن االجتماىعي من خالل  األمن اإلنسان 

ي المزمن والمستمر من خالل االتجار بالبشر ، تغير المناخ  -األمنية القديمة والجديدة 
 
الفقر العنف العرف

ها  من المخاطر ، وتجاوز ا لمفاهيم واألوبئة واإلرهاب الدوىلي والركود اقتصادي والماىلي المفاجر   وغير

حه وتوضيحة من  ي تتعلق فقط باالعتداءات العسكرية الخارجية وهو ما قمنا بشر
التقليدية لألمن الت 

 .خالل عنرص تحول تحليل األمن  من الدولة إىل المجتمع 
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 مطلوب كنهج متكامل باستخدام النطاق الواسعاالجتماىعي  ثانًيا ، األمن 

ه التهديدات بطريقة متكاملة. تهديدات ال يمكن معالجة مجموعة من االحتماالت الجديدة لمواجهة هذ

ف بالروابط و العالقة المتبادلة بير  التنمية وحقوق اإلنسان 
ي إال من خالل اآلليات تعي 

األمن اإلنسان 

 .والمواطنة  االجتماعية  واألمن المجتمغي 

 

 خاتمة : 

ية كلها ، بطريقة تتحسن من خالل  ممارسة الحريات وتسهيل  إن حماية الجوهر الحيوي للحياة البشر

ي هي 
ي  األمن يكفل حماية الحريات األساسية و الت  ي والبشر

ية  وعليه فتجسيد األمن اإلنسان  التنمية البشر

ة أو الواسعة االنتشار وال يتحقق ذلك إال من خالل  وريات الحياة. وحماية الفرد من التهديدات الخطير رص 

 ممارسة المواطنة  االجتماعية . 

 
  مراجع : ال

: الواقع وآفاق المستقبل 2014)محمد صادق إسماعيل .1 ي   المجموعة العربية للتدريب والنشر (  أمن الخليج العرنر
ي للنشر والتوزيــــع 2017رويدا أحمد طالب ) .2 ونية ، العرنر

ي الصحافة المرصية االلكي 
 
(خطاب المواطنة االجتماعية ف

 ن القاهرة ،مرص . 1،ط
ي الحياة األشية )العائلة(ال 2020  عصام فتىحي زيد احمد  .3

 
   ·دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيــــع  ,عنف االجتماىعي ف

ي 2020 )   ابراهيم عيد القادر العماير .4
دار اليازوري العلمية  (التحديات الداخلية والخارجية المؤثرة عىل االمن الوطت 

 والتوزيــــع للنشر 
ي )  .5

ي نموذجا، ط(2010فراس عباس البيان 
 
ي بير  الحقيقة والزيف: المجتمع العراف دار غيداء للنشر   ،1األمن البشر

 والتوزيــــع ، العراق
 . 4-3سورة قريش، اآليات  .6
ي ) .7  ،نالقاهر مرص . 1( ،الخدمة  االجتماعية الدولية ، مكتبة االنجلو  المرصية،ط2010طلعت مصطف  الشوجر
ي الدساتير 2016وزي  )سامح ف .8

 
ي المواطنة ف

( االعالم الدولة والمواطنة نحو خطاب اعالمي  إسالمي ديمقراطي مدن 
 اإلسالمية أطروحات وإشكالية مركز القدس للدراسات السياسية عمان األردن  

ي )  .9 ي المجتمع المرصي ال2016سارة  البلتاجر
 
ي ( األمن االجتماىعي _ االقتصادي  والمواطنة الناشطة ف مركز العرنر

 تحقيق 2008محمد عبد الحليم عمر )، الظغاين قطر أكتوبر   1لألبحاث والدراسات السياسية  ط
 
(الزكاة ودورها ف

 اإلسالم وزارة األوقاف المرصية  المؤتمر السابع عشر األمن المجتمغ  
 
  2008مؤتمر: مقومات األمن المجتمغ ف

 تح .10
 
 اإلسالم وزارة قيق األمن المجتمغ  محمد عبد الحليم عمر الزكاة ودورها ف

 
مؤتمر: مقومات األمن المجتمغ ف

  2008األوقاف المرصية  المؤتمر السابع عشر 
ي ) .11

ي تحقيق األمن االجتماىعي 2012إبراهيم رحمان 
 
ي  ( دور القضاء ف

 
: األمن االجتماىعي ف بحث مقدم إىل المؤتمر الدوىلي

يعة جامعة آل  ه 1433شعبان  14 - 13البيت بالتعاون مع رابطة الجامعات اإلسالميةالمرجعية اإلسالمية ،بكلية الشر
 م. 2012تموز  4 - 3الموافق لـ 

ي اإلسالم  ،مجلة  أهل البيت ،دس .12
 
ي )دس(  مقومات  األمن االجتماىعي ف

 محمد باقر القزويت 
https://abu.edu.iq/research/articles/6375 

  

ي العالقات الروس محفوظ رسول
 
 مركز الكتاب االكاديمي  االوروبية -ية من الطاقة ف

13.  
ي )  .14 ي 2016سارة  البلتاجر ي المجتمع المرصي المركز العرنر

 
( األمن االجتماىعي _ االقتصادي  والمواطنة الناشطة ف

 ، الظغاين قطر أكتوبر  .  1لألبحاث والدراسات السياسية  ط
 تحقيق السالم اال 2014صالح زين الدين ) .15

 
يناير  25جتماىع دراسة حالة مرص بعد ثورة (أهمية األمن االقتصادى ف

 تحقيق –كلية الحقوق   2011
 
 2014 أبريل 8 – 7استقرار المجتمع أمن و  جامعة طنطا المؤتمر العلم دور القانون ف

http://www.raffy.me/publisher/4282/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://www.raffy.me/publisher/4282/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://www.google.com/search?biw=911&bih=379&tbm=bks&sxsrf=ALeKk03KGfoAWoyFwHfW8JnlDSdYviJkHA:1604426541946&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B2%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&sa=X&ved=2ahUKEwjQ8ubQ-ubsAhXoWhUIHcybDJ4Q9AgwAHoECAQQBw
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ي للنشر والتوزيــــع 2017رويدا أحمد طالب ) .16 ونية ، العرنر
ي الصحافة المرصية االلكي 

 
(خطاب المواطنة االجتماعية ف

 هرة ،مرص . ن القا1،ط
بية عىل حقوق االنسان ، منشورات مجلس اوربا ، 2001بارتريسيا برنارد وآخرون )  .17 ي الي 

 
( اتجاهات دليل التدريس ف

 المجر . 
ي )  .18 ي 2016سارة  البلتاجر ي المجتمع المرصي المركز العرنر

 
( األمن االجتماىعي _ االقتصادي  والمواطنة الناشطة ف

 ، الظغاين قطر أكتوبر  .  1لألبحاث والدراسات السياسية  ط

 
 المالحق :  

 : الملحق

 

 

 ملحق يمثل جوانب االمن االقتصادي واالجتماعي  

 

 

 . 
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 إشكاليات التحول من استراتيجية

 منع الجريمة إلى استراتيجية الوقاية من الجريمة

 )دراسة تطبيقية على الدورية الشرطية(
 

 عقيد دكتور/ حامد عبد الهادي أبو سمرة
 ور/ وائل يوسف نصارعقيد دكت

 
 ملخص: 

، وإذا ما 
ً
تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتخذ من األمن الفردي غاية، والوقاية من الجريمة أسلوبا

ي استخدام األسلوب وبلوغ الغاية فإنها ستحقق األمن بمفهومه الشامل، 
 
أحسنت مؤسسات الدولة ف

ي الدولة، حيث ستت
 
ي جميع المجاالت. الذي هو الدعامة األساسية لتقدم ورف

 
 مكن من االهتمام بالتنمية ف

، وتناول   نظرية الوقاية من الجريمة وتطبيقها العمىلي
ويــهدف هذا البحث إىل عالج الفجوة بير 

طية، باعتبارها أوىل حلقات  ي هذه الفجوة، من خالل دراسة واقع الدوريات الشر
 
ي تسببت ف

اإلشكاليات الت 
من المنع الجريمة اىل الوقاية من الجريمة عن طريق جمع سلسلة تطبيق النظرية، وتحول دورها 

ي الوقاية من 
 
ي الربط بير  المجتمع والمؤسسات ذات الدور الفاعل ف

 
المعلومات، ولها دور محوري ف

 الجريمة، وتوصل اىل مجموعة من النتائج والتوصيات. 
طية، الضبط اإلداري.   كلمات مفتاحية : الوقاية من الجريمة، الدورية الشر

Abstract  
The importance of this research stems from the fact that it takes individual security as a 

goal and crime prevention as a method, and if state institutions make good use of the 

method and reach the goal, they will achieve security in its comprehensive sense, which is 

the mainstay of the progress and advancement of the state, as it will be able to pay 

attention to development in all fields. 

This research aims to address the gap between crime prevention theory and its practical 

application, and to address the problems that caused this gap, by studying the reality of 

police patrols, as they are the first link in the chain of application of the theory, and its role 

from crime prevention to crime prevention by gathering information, It has a pivotal role 

in linking society and institutions that play an active role in crime prevention  And he 

reached a set of conclusions and recommendations. 

Key words: crime prevention, police patrol, administrative control. 
 

 
 مقدمة. 

ية ي هددت وجود االنسان منذ بدء الخليقة، وحاول  تعتير الجريمة أحد أخطر الظواهر البشر
الت 

 االنسان عير الزمن السيطرة عليها من خالل اتباع الكثير من اساليب المواجهة والمكافحة والوقاية. 

وإذا كانت مقاومة الجريمة قد بدأت باتباع أسلوب المواجهة ثم تطورت إىل اتباع أسلوب 
ي تصبو اإلنسانية المكافحة إال أن تطور الجريمة وعدم جدو 

ي الوصول إىل النتيجة الت 
 
ى هذين األسلوبير  ف

 للوصول 
ً
إىل تحقيقها، بالسيطرة عىل الجريمة والحد من تفاقمها، بات البحث عن أسلوب الوقاية حتميا

ي حل الكثير من المشاكل عير اتخاذ مجموعة 
 
إىل النتائج المرجوة، ال سيما وأن هذا األسلوب أثبت جدواه ف
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، وهو ما من االج ي تهدف إىل ردع أفراد المجتمع عن ممارسة السلوك الجرمي
راءات والتدابير الميدانية الت 

 . (1)يقلل من ارتكاب فرص الجريمة

واتباع أسلوب الوقاية يتطلب تضافر جهود سلطات ومؤسسات الدولة والمجتمع، حيث يقوم 
يعات المناسبة، وتأسيس األجهزة القادرة، وت ضافر جهود كافة األجهزة والمؤسسات، ال عىل إصدار التشر

ي ومدى 
 
ات تقدم األمم ورفاهية الشعوب، ليقوم عىل التقدم العلمي والوىعي الثقاف سيما مع تطور مؤشر

ي أي دولة انعكاس لمدى تقدم هذه 
 
االستقرار الذي يسود جميع أرجاء الدولة، وهو ما يجعل األمن ف

 .  (2)الدولة ومسايرتها لتطور العرص

، وإذا  تنبع
ً
أهمية هذا البحث من كونه يتخذ من األمن الفردي غاية، والوقاية من الجريمة أسلوبا

ي استخدام األسلوب وبلوغ الغاية فإنها ستحقق األمن بمفهومه الشامل، 
 
ما أحسنت مؤسسات الدولة ف

ي الدولة، حيث ستتمكن من االهتمام بالمجاالت االخ
 
رى كالتعليم الذي هو الدعامة األساسية لتقدم ورف

طة هو المؤسسة المسؤولة بشكل مباشر عن  والصحة وتوفير واالقتصاد والتنمية، وباعتبار أن جهاز الشر
 سلطة 

ً
، كما أنيط به عرفيا ي

ي الضبط اإلداري والضبط القضان 
 سلطت 

ً
يعيا مواجهة الجريمة، فقد منح تشر

، وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها دراسة تطب يقية تهدف إىل عالج الفجوة بير  الضبط االجتماىعي
طية، باعتبارها أوىل  ، من خالل دراسة واقع الدوريات الشر نظرية الوقاية من الجريمة وتطبيقها العمىلي

اتيجية.   حلقات سلسلة تطبيق هذه االسي 

 

 إشكالية البحث: 

ي 
ي سؤال رئيس هو ما هي اإلشكاليات العملية الت 

 
تواجه تطبيق  تتمثل المشكلة الرئيسية لهذا البحث ف

طية نظرية الوقاية من الجريمة؟ وما هي سبل معالجة الفجوة بير  النظرية والتطبيق؟  الدوريات الشر

 منهج البحث: 

،  باعتبـاره المنهج األكير مالءمة لهـذا  ي التحليىلي
ي دراســــــــــــــــتهمـا المنهج الوصــــــــــــــــف 

 
اعتمـد البـاحثـان ف

ي الفروض النظرية للوقاية من 
 
الجريمة، ومن ثم يجري وصــــــــــــــــف واقع الموضــــــــــــــــوع، حيث يبدأ بالبحث ف

حات سد الفجوة بير  الموجودة بير  الواقع والمأمول. 
 إىل مقي 

ً
 الوقاية وتحليله، وصوال

 تقسيم البحث: 

 :  للهدف من هذا البحث، فقد جرى تقسيمه عىل النحو التاىلي
ً
ي ضوء ما تقدم، وتحقيقا

 
 ف

 المبحث األول: نظرية الوقاية الجريمة. 

: الد ي
 
ي منع الجريمة. المبحث الثاب

 
طية وإشكاليات انحصار دورها ف  ورية الرسر

طية للقيام بأعمال الوقاية من الجريمة.   المبحث الثالث: سبل تطوير أداء الدورية الرسر

 

اتيجية الوقاية من الجريمة: المبحث األول  استر

                                                           
 .2001، دار الطليعة، بيروت، الجريمةالوقاية من د. أحسن مبارك طالب،  (1)
 دراسة غير منشورة اختصاصات الضبط اإلداري لجهاز الشرطة لمنع الجريمة،اللواء سامي هاشم،  (2)
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2021 

ىل مسار يعد فرض األمن والطمأنينة بير  أفراد المجتمع هو احد أهداف أي دولة لما له من اثر ع
التنمية داخل الدولة، مما جعل القائمير  عىل السلطة وضع خطط وقائية لنشر األمن واالستقرار داخل 
ي هذا المبحث تعريف الوقاية من الجريمة، ثم سنتناول سياسة الوقاية 

 
المجتمع، ولذلك سوف نتناول ف

 :  من الجريمة عىل النحو التاىلي

 ة. المطلب األول: تعريف الوقاية من الجريم

: سياسة الوقاية من الجريمة.  ي
 
 المطلب الثاب

 

 ماهية الوقاية من الجريمة: المطلب األول

تعددت التعريفات المتعلقة بمفهوم الوقاية من الجريمة فهو أحد مفاهيم العلوم االنسانية، كما 
 
ً
 منهما اختلط مفهوم الوقاية من الجريمة مع مفهوم المنع من الجريمة، ولذلك سوف نتناول تعريف كال

 :  عىل النحو التاىلي

 
ً
 تحديد المفاهيم:  -أوال

ي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل، الوقاية: 
ي الحديث من استطاع منكم أن يف 

 
هي الصيانة، وف

:  . (3)ويقال وقاك هللا شر فالن وقاية ووقاه هللا وقاية أي حفظه
ً
ويقصد بالوقاية من الجريمة اصطالحا

ي 
ي تساعد عىل منع الظروف المؤدية إىل الجريمة، عير معرفة  التدابير واإلجراءات الت 

تتخذها الدولة والت 
 . (4)العوامل االجتماعية والبيئية وإزالة أسبابها او التقليل منها

ء منعهأما المنع ي
ء الذي يريده، ويقال تحجير السر ي

، (5): فهو الحيلولة بير  الرجل وبير  السر
 يقصد بالمنع من الجريمة: اإل 

ً
ي الفرد واصطالحا

 
ي تتخذها الدولة لمواجهة الخطورة ف

جراءات والتدابير الت 
ي شخصية المجرم لمنعة 

 
من أجل منعه من ارتكاب الجريمة ألول مرة أو لمواجهة الخطورة الموجودة ف

 
ً
 . (6)من العودة الرتكاب الجريمة مستقبال

 
ً
 دالالت المفاهيم:  -ثانيا

اتيجية التقليلطالما كانت ال طة منسجمة مع مفهوم المنع من معايير االسي  دية ألجهزة الشر
 : ي
 
   الجريمة، حيث تمثلت هذه المعايير ف

ي مدة زمنية وأنواعها.  -1
 
ي ارتكبت ف

 عدد الجرائم الت 

طة.  -2 ي ارتكبت بالنسبة إىل عدد رجال الشر
 عدد الجرائم الت 

طة -3 ي تم منع ارتكابها بالنسبة إىل عدد رجال الشر
 . 7عدد الجرائم الت 

مفهوم األمن إىل اعتباره ظاهرة مجتمعية شاملة، لها أبعادها السياسية واالقتصادية غير أن تطور 
ي المفاهيم األمنية األساسية، بحيث جرى 

 
واالجتماعية والثقافية واإلعالمية والتكنولوجية، صاحبه تغير ف

األجهزة استبدال منع الجريمة بمصطلح الوقاية من الجريمة، كما طرأ تطوير لمفهوم المسؤولية من 
                                                           

 .4901، ص 1971، دار المعارف، بيروت، لسان العربابن منظور،  (3)
 .1977وم األمنية، الرياض، ، أكاديمية نايف للعلمحاضرات في السياسة الجنائيةمحمد محي الدين عوض،  (4)
 .4267المرجع السابق، ، لسان العربابن منظور،  (5)
 .2005، دار الكتب القطرية، قطر، عولمة الجريمةمحمد شالل العاني،  (6)
 . 28م، ص2005فلسطين، ، ، مطبعة دار المنارة، غزةتنظيم إدارة الشرطة الفلسطينية عرابي محمد كلوب، لواء ركن /  (7)



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

126 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي تقع عىل عاتق مختلف األجهزة والمؤسسات الحكومية 
كة الت  والمؤسسات األمنية إىل المسؤولية المشي 

ي الدولة الحديثة
 
 . (8)وغير الحكومية ف

ي والبناء بير  جميع مؤسسات   إال بالتعاون اإليجانر
ً
وبالتاىلي لم يعد تحقق الوقاية من الجريمة ممكنا

ي لها صلة بعملية الوقايةالدولة المعنية بعملية التنش
؛ (9)ئة والعمل االجتماىعي والمؤسسات األخرى الت 

طة  / ديفيد كوبرلذا فقد أشار  ي إدارة الشر
 
م المتخصص ف طة ماديسون األمريكية والكاتب المخرص  قائد شر

ي القيام بعملها: اإلدارة االرتجالية، والشعور باأل 
 
طة ف ي تواجه الشر

 . (10)ناإىل أنه من أهم اإلشكاليات الت 

طة حسبما يشير  اتيجية الحديثة ألجهزة الشر وفيسور ديفيد  وهكذا تطورت المعايير االسي  الير
ي للعدالة

ي المعهد الوطت 
 
بايىلي ف

 ، بأنها تنطوي عىل: (11)

1-  .  إعطاء األولوية القصوى لتلبية احتياجات المواطنير 

 للقانون.  -2
ً
طة للمساءلة طبقا  خضوع الشر

 حماية حقوق اإلنسان.  -3

ي نشاطاته، وذلك بأن تكون واضحة وعلنية لتوفير المراقبة، وهو مما شفافية  -4
 
طة ف جهاز الشر

 أن تتصل بشكل نشط مع المواطنير  وممثليهم. 
ً
طة أيضا  يتطلب من الشر

 

ي 
 
 سياسة الوقاية من الجريمة: المطلب الثاب

ي اللغوية للسياسة تدور حول تدبير األمر، والقيام بإصالحه
، فإن مفهوم (12)إذا كانت جميع المعان 

السياسة األمنية أصبح غير مقترص عىل تأمير  المطالب المادية لإلنسان، وإنما يمتد ليشمل احتياجات 
اإلنسان الثقافية واالجتماعية واإلنسانية كذلك، ومن ثم فقد ظهرت أبعاد جديدة لألمن بمفهومه 

، واألمن العسكري،  ، واألمن السياسي ، الشامل: فهناك األمن االجتماىعي ي
 
واألمن االقتصادي، واألمن الثقاف

، واألمن الخاص، واألمن العام ي ، واألمن الخارجر وهناك األمن الداخىلي
(13) . 

 
ً
 سياسة الوقاية من الجريمة وسيلة لنجاح السياسة األمنية:  -أوال

 :  تقوم السياسة األمنية الحصيفة عىل اتباع وسيلتير 

                                                           
المجلد الثامن، ، مجلة الفكر الشرطي، العدد األول، العولمة وتأصيل العلوم الشرطية في الوطن العربي، إبراهيم حسنين توفيق .د (8)

  25ص، 1999 الشارقة،
 .1972، دار النهضة العربية، القاهرة، أصول السياسة الجنائيةأحمد فتحي سرور،  )9)
، مجلة فجوات األداء الشرطي فرص القياس واإلغالق، الشارد المقدم/ عادل راشد ظريد كوبر بصورة أوسع أنلمراجعة أقوال ديف (10)

 .67:  64، ص1999المجلد الثامن، الشارقة، ، العدد األول، الفكر الشرطي
برنامج تطوير جهاز الشرطة المدنية  دراسة صادرة عن مكتب االتحاد األوروبي لتنسيق دعم الشرطة الفلسطينية، بعنوان " (11)
 . 8م، ص 2005حزيران  لفلسطينية،ا
 .4901، مرجع سابق، ص لسان العرب  (12)
، مجلة الفكر الشرطي، العدد األول، المجلد دور المؤسسات الرسمية في التثقيف األمني والوقاية من الجريمة، حويتي أحمد .د (13)

 .143م، ص 1999الثامن، 
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2021 

ي تتخذ التدابير الالزمة -1
 لتقليل فرص ارتكاب الجريمة.  الوسيلة الوقائية والت 

ي الجرائم وتوقيع العقاب ليكون رادع خاص  -2 ي تقوم عىل مالحقة مرتكتر
الوسيلة العقابية والت 

 وعام. 

 
ً
 المالمح الرئيسة لسياسة الوقاية من الجريمة:  -ثانيا

إذا كانت الوقاية من الجريمة ال تتحقق إال بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومساندة أفراد 
ي تؤدي اىل الجريمة بمختلف أشكالها، فإن أجهزة الدولة المختلفة لن 

المجتمع؛ للتغلب عىل العوامل الت 
امج الوقائية المختلفة، واقتناع المجتمع بتلك الخطط  ي بلوغ الوقاية دون أن تضع الخطط والير

 
تنجح ف

ي تنفيذها. 
 
امج ومساهمته ومشاركته بفاعلية ف  والير

الجريمة عىل تضافر العديد من العلوم، منها: علم االجرام، وعلم النفس، كما تعتمد الوقاية من 
ها.   وعلم االجتماع، وعلم العقاب... وغير

وتقوم الوقاية من الجريمة عىل سياسات اجتماعية شاملة، تحقق التنمية االجتماعية 
ي دورة انعقاده واالقتصادية والثقافية والرياضية والصحية، لذا أوض المجلس االقتصادي واالجتما

 
ىعي ف

ورة تراىعي خطط التنمية بعد الوقاية من خالل انطوائها عىل العنارص التالية 1995  : (14)عىل رص 

ي المجتمع والعوامل المؤدية  -1
 
ة ف إجراء دراسة من الجهات المتخصصة عىل الجرائم المنتشر

 لها. 

 تحديد الجهات المختصة المعنية لعرض المشاكل المختلفة عليها .  -2

ل بير  جهات االختصاص مع المجتمع المحىلي المنتشر بها الظواهر االجرامية التواص -3
 لالستماع لطبيعة المشاكل وطرق مواجهتها من وجهة نظرهم. 

 وضع خطط للقضاء عىل العوامل المؤدية الرتكاب الجريمة.  -4

 تحديد آليات تنفيذ الخطط ووضع مواعيد زمنية.  -5

 توزيــــع المهام .  -6

 خطط وتعديلها إذا تطلب األمر. التقييم الدوري لتنفيذ الم -7

وضع خطة إعالمية لتوعية أفراد المجتمع وتحديد الرسالة اإلعالمية وتحديد أفضل وسائل  -8
 إعالمية للوصول إىل أكير قدر من افراد المجتمع. 

لكل وظيفة متطلبات خاصة، يعير عن تلك المتطلبات بمجموعة من السلوكيات واألنشطة 
ظيفة، وهذه المتطلبات الخاصة عبارة عن مجموعة من التوقعات والطلبات المطلوبة ألداء تفاصيل الو 

ين الذين لهم اهتمام كبير  ي يواجهها الموظف من قبل أفراد الجمهور والمسئولير  المباشر
والضغوطات الت 

 عىل الحصول عىل المعلومات 
ً
بكيفية أداء الموظف لوظيفته، وبالتاىلي فإن الموظف عندما ال يكون قادرا

ي الرص  
  . (15)ورية أو التدريب المناسب ألداء مهامه الوظيفية فإنه يواجه عائق الغموض الوظيف 

 

 

                                                           
 . 1995،  الدورة الثامنة عشر،  حدةلألمم المت االقتصادي واالجتماعيتوصيات المجلس  (14)
المجلد الثامن، ، العدد األول، ، مجلة الفكر الشرطيفجوات األداء الشرطي فرص القياس واإلغالقالمقدم/ عادل راشد الشارد،  (1(

 57، ص1999 الشارقة،
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2021 

ي 
 
ي منع الجريمة: المبحث الثاب

 
طية وإشكاليات انحصار دورها ف  الدورية الرسر

طة بالمحافظة عىل النظام العام بكل عنارصه وحماية األرواح واألعراض واألموال  تختص الشر
طة بوظيفتير  أساسيتير  هما: ومنع الجرائم ومالحق ي تلك الجرائم، وبذا تقوم الشر  ة مرتكتر

ي توازن بير   وظيفة الضبط اإلداري:  -1
ي اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير الت 

 
ي تتمثل ف

والت 
ي الشوارع مما يشعر الجميع باألمان 

 
الحريات الفردية والمحافظة عىل النظام العام والتواجد ف

، هما: المنع من الجريمة، والوقاية ويقلل فرص ارتكاب الج ريمة، وهي تهدف إىل تحقيق غايتير 
 منها. 

2-  : ي
 
ي تبدأ عقب وقوع الجريمة من مالحقة مرتكبيها وجمع األدلة.  وظيفة الضبط القضاب

 والت 

ي يمكن 
ي هذا المقام، الوظيفة األوىل المتعلقة بالضبط اإلداري باعتبارها الوسيلة الت 

 
وما يهمنا ف

، لذا فقد جرى تقسيم هذا المبحث إىل ثالثة مطالب عىل (16)لوقاية من الجريمة من خاللهاتحقيق غاية ا
 :  النحو التاىلي

طية كأداة ضبط إداري.  المطلب األول:   الدوريات الرسر

طية.  : واجبات الدورية الرسر ي
 
 المطلب الثاب

ي تحول دون قيام الدورية بمهمة الوقاية من الجر المطلب الثالث: 
 . يمةاإلشكاليات النر

 

طية كأداة ضبط إداري : المطلب األول  الدوريات الرسر

 
ً
 تعريف الدورية:  -أوال

 بتعريفه أنها:         
ً
ي تناولت مصطلح الدورية األمنية، فهناك من وصفها وصفا

تعددت التعريفات الت 
طة للمحافظة عىل األمن والنظام العام، وبسط سل طان "النشاط الذي تقوم به مجموعة من أفراد الشر

الدولة عىل أراضيها، ومالحظة تنفيذ اللوائح والقوانير  المعمول بها باللـير  واإلقـناع إن أمكـن أو باستعمال 
ورة " ي به الـقـانـون إذا اقتضت الرص 

 لما يقض 
ً
 .       (17)القوة وفقا

ي أما 
 
طة بالمرور ف كن بينما عرفها البعض بأنها: "النشاط الذي يقوم به مجموعة من أفراد الشر

معينة حسب خط سير محدد من اإلدارة، للقيام بالمحافظة عىل النظام العام بكل عنارصه ومنع ارتكاب 
ي تصدر، وإشعار 

الجرائم وشعة ضبطها عند وقوعها، ومراقبة تنفيذ القوانير  واللوائح والقرارات الت 
اطن ومساعدته بما يحقق المواطن بقدرة الدولة عىل بسط نفوذها عىل كامل أراضيها، وتلبية نداء المو 

 . (18)االستقرار داخل المجتمع" 

 
ً
طية:  -ثانيا  الضبط اإلداري اختصاص أصيل للدوريات الرسر

                                                           
 . 9 – 7 ، ص2004، منشأة المعارف اإلسكندرية، ،مبادئ القانون اإلداري  ،عدنان عمرو .د ((16

 لواء/ صالح الدين الشربيني السيد ، عقيد د. ممدوح إبراهيم السبكي، عمليات حفظ النظام العام، القاهرة، مطابع الشرطة للطباعة (17)
. 21، ص 2004 ،والنشر والتوزيع  

لنشر والتوزيع، ، دار فنون لأهمية العالقات العامة في ممارسة الشرطة لوسائل الضبط اإلداري سمرة،  د. حامد عبدالهادي أبو (18)
 . 115، ص 2019القاهرة، 
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2021 

ي تتخذها اإلدارة بقصد 
يعرف الضبط اإلداري بأنه "مجموعة اإلجراءات واألوامر والقرارات الت 

ي أن تفرض عىل  المحافظة عىل النظام العام". وقد عرفه العالمة سليمان الطماوي، بأنه: 
 
"حق اإلدارة ف

ي تقوم بالضبط 
 تحد بها من حريتهم بقصد حماية النظام العام"، وقد أطلق عىل الجهة الت 

ً
األفراد قيودا

ي الحفاظ عىل النظام العام والحيلولة دون وقوع الجرائم؛ أي  اإلداري
 
)البوليس اإلداري( وتقترص مهمته ف

 . (19)مهمة وقائية

مل هـيئات الضبط اإلداري يبدأ قبل وقوع الحدث الذي من شأنه أن ، فإن عومن حيث الوقت
افيخل بالنظام العام،  فإن هـيئات الـضـبط اإلداري تـباشر عـملها تـحـت إشـراف ورقابة  ومن حيث اإلرسر
ي تقع فيه هيئات الضبط السلطة التنفيذية، 

لذا تتحمل الدولة المسئولية عن األخطاء الجسيمة الت 
فإن هدف الضبط اإلداري هو وقاية المجتمع والنظام العام من وقوع انتهاك  ن حيث الهدفوماإلداري، 

 واضطرابات. 

، فهي  ي
 من وظيفة الضبط القضان 

ً
وعىل هذا فإننا نجد أن وظيفة الضبط اإلداري أوسع نطاقا

 إىل  (20)تتضمن استخدام جميع الوسائل للمحافظة عىل النظام العام ومنع اإلخالل به
ً
تحقيق غاية وصوال

طة لهذه الغاية من خالل  ي الدوريات األمنية كمرتكز أساس لتحقيق جهاز الشر
الوقاية من الجريمة، وتأن 

 هذه الوظيفة. 

 

ي 
 
طية: المطلب الثاب  واجبات الدورية الرسر

ي الحفاظ عىل النظام العام       
 
طة الدوريات األمنية كأحد وسائل الضبط اإلداري ف تستخدم هيئة الشر

نتناول واجبات الدوريات األمنية عىل النحو التاىلي وسوف 
(21) : 

ي الطرق والميادين العامة من فرص المرور والمالحظة:  -1
 
يقلل التواجد المستمر للدوريات األمنية ف

ي ارتكاب جريمته، ويجب عىل فرد الدورية التمتع بقوة 
 
دد ف ارتكاب الجريمة، ويجعل المجرم يي 

ة والترصفات المشبوهة المالحظة كي يستطيع اكتشاف موا طن الخطر وإدراك المواقف المثير
ي تسبق وقوع الحدث. 

 الت 
يقوم أفراد الدورية بمراقبة التجمعات العامة والتدخل وفض أي مـراقـبة الـتـجـمعـات الـعـامة:  -2

 تجمع قد يؤدي إىل حدوث خلل عىل األمن العام. 
غالق المحال بشكل جيد، والمرور عىل المنازل يتأكد أفراد الدورية من إالـخـدمـات الـمـيـدانـية:  -3

غ أصحابها عن سفرهم وإغالقها، وإرشاد المواطنير  عند السؤال عن أماكن معينة، 
 
ي بل

الت 
ها من الخدمات.  ي عبور الطريق وغير

 
 ومساعدة كبار السن وأصحاب االحتياجات الخاصة ف

ي الشكاوي والمنازعـات الـيسيـرة:  -4
 
لمنازعات البسيطة بير  قد تحدث بعض االـتصـرف ف

، ويكون شعة تتدخل رجل الدورية مهم حت  ال تتفاقم وتؤثر عىل األمن العام، ويحاول  المواطنير 

                                                           
 . 539، ص 1995، طبعة دار الفكر العربي القاهرة، ،الوجيز في القانون اإلداري  ،سليمان الطماوي  .د ((19
،  1986اإلسكندرية ، منشأة المعارف،  ،أصول القانون اإلداري  ،حسين عصمان محمد عصمان .إبراهيم عبدالعزيز شيحا ، د .د ((20

 . 258 ص
 لواء/ صالح الدين الشربيني السيد ، عقيد. ممدوح إبراهيم السبكي . مرجع سابق ، ص30 – 33 ، عميد/ محمد درويش، إدارة (21)

.16-14ص م،1994، جمهورية مصر العربية، أكاديمية الشرطة، عمليات الشرطة  
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طة  اع إىل قسم الشر ي جميع األطراف بما ال يخالف القانون، فإن عجز يحيل هذا الي  
أن يرض 

 المختص. 
ي يقوم أفراد الدورية بعمإجـراء الـتـحـريات أثناء الـدورية:  -5

 
ي النطاق الجغراف

 
ل التحريات أثناء عملها ف

ي هذه المنطقة مثل تجارة 
 
ي تحدث ف

المحدد لها عن المشبوهير  واألفعال اإلجرامية الت 
ها،  المخدرات، أو السالح ، أو وجود ورش لتقطيع المركبات المشوقة وبيعها كقطع غيار وغير

 مة للتصدي لتلك األفعال.  وترفع تقارير لجهات االختصاص كي تقوم باإلجراءات الالز 
 لمواجهة بعض الحوادث الطارئة كحاالت االنتحار، والحرائق، وانهيار األبنية. تلبية النداءات:  -6
وذلك قبل العبث بها، حيث يجرى التحفظ عليها وتسليمها التحفظ عل األدلة المادية:  -7

 للرؤساء دون تغيير أو تشويه. 
 ورية أول من يصل من رجال األمن إىل مشح الجريمة. فغالبا ما تكون الدالقبض عل الجناة:  -8
ي نهاية عملها بإعداد تقرير عن عمل الدورية، وهو يتضمن التعامل  إعـداد الـتـقـاريـر:  -9

 
تقوم الدورية ف

ي وقعت مثل انقطاع التيار 
ي تلقتها و الترصف الذي قامت به لحلها، واألحداث الت 

مع الشكاوى الت 
، وقوع حرائق  ي

، حوادث المرور واإلجراء الذي اتخذته، عالوة عىل التحقق من تعاون الكهربان 
 واستجابة الجمهور مع أفراد الدورية. 

ي الشارع، حيث تنقل 
 
طية تعتير بمثابة عير  المسئولير  ف  أن الدوريات الشر

ً
ومما سبق يتضح جليا

ن قبل اجهزة الدولة، صورة كاملة ما يدور بير  افراد المجتمع وردود أفعاله عن القرارات المتخذة م
ي بعض 

 
ي منها أفراد المجتمع ف

ي يعان 
ي حياتهم اليومية والمشاكل الت 

 
ي يوجهها افراد المجتمع ف

والصعاب الت 
 المناطق واالحياء السكنية. 

ي الشارع إىل تعرف أجهزة الدولة المختلفة عىل 
 
طية كل ما يدور ف ويساعد نقل الدوريات الشر

ورة قيام أجهزة الدولة المختلفة اىل وضع الخطط للتعامل العوامل والظروف المؤدية إىل  الجريمة ورص 
ي بعض المناطق قبل أن 

 
، ووضع حلول للمشاكل الموجودة ف معها عىل المستوى الفردي والجماىعي

ي تؤدي إىل بروز الشخصيات االجرامية، كما يساعد المعلومات المتوفرة 
تتفاقم، مما يقلل من الظروف الت 

 يا الجريمة. اىل مساعدة ضحا

 

ي تحول دون قيام الدورية بمهمة الوقاية من الجريمة: المطلب الثالث
 اإلشكاليات النر

: المجرمون،   لما يىلي
ً
ي كل منها وفقا

 
رغم أن أوجست فولمر صنف حدد مواطن الخطر ف

و الشغب، المتطرفو  ن، المنحرفون، مدمنو الخمر والمخدرات، المقامرون، تجار األشياء المستعملة، مثير
األحداث المنحرفون، الباعة المتجولون، ضعاف العقول، منادو السيارات، عالوة عىل تحديده مواطن 

 حت  أن (22)الخطر بالنسبة لألموال واألماكن والمناسبات
ً
 استباقيا

ً
، إال أن مواجهة الجريمة يتطلب عمال

ي المجتمع
 
ي ف

طة مسؤولية هبوط المستوى الخلف   ، الرأي العام يحمل جهاز الشر

 :  وتعود بعض اشكاليات أفراد الدورية إىل مجموعة من األسباب وهي

طة بشكل عام والدورية بشكل خاص مما ادى عدم تعاون -1 اتساع الفجوة بير  أفراد المجتمع ورجال الشر
طة.   أفراد المجتمع مع أفراد الشر

ات االجتماعية واالقتصادية-2  والثقافية داخل المجتمع.  عدم التأهيل أفراد الدورية بشكل يواجه المتغير

                                                           
 .17، مرجع سابق، ص إدارة عمليات الشرطةعميد/ محمد درويش،  (22)
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ي تحدث. -3
ي الخالفات الت 

 
ي أضيق نطاق ف

 
ي الشارع والتدخل ف

 
 اقتصار مهام الدورية إلثبات الوجود فقط ف

ي تؤثر عىل اصابة افراد الدورية باإلجهاد. -4
 ساعات العمل الطويلة والت 

 عدم تحديد المهام بشكل واضح. -5

ي التنقيب عن معو  (23)اجتهد الباحثون كما
 
قات األداء، وكان من نتائج بحثهم أنهم رأوا من أهم ف

 :  معوقات األداء ما يىلي

 عدم وجود روح فريق العمل:  -1

ي العديد من 
 
، أن ف ي طة دنر

يرى المقدم/ عادل راشد الشارد، مدير معهد التنمية اإلدارية بشر
طة، يشعر مقدم الخدمة أن أداءه ال يتم  ي ذلك أجهزة الشر

 
تقييمه أو النظر المؤسسات الخدمية بما ف

إليه. ويضيف: "أن أحد الموظفير  بأحد المؤسسات الخدمية األمريكية يقول: أنت تشعر أن اإلدارة ال 
اف". ويقول آخر:" إنهم يجب أن يقدروا الموظف   من الدعم واالعي 

ً
تعرف ما نقوم به، إننا نريد مزيدا

ي عدة أحيان ُيقَيم أدا 
 مستوى أداء جيد، فف 

ً
، والذي قد الذي يقدم فعال ءك من خالل مسئولك المباشر

  –تكون عالقتك به سيئة، أتمت  أن َيْعِرف المسئولون اآلخرون 
ً
" -الكبار جدا  . (24)حقيقة أداء الموظفير 

2-  : ي
 عدم التالؤم الوظيق 

ي مستوى جودة الخدمات بشكل واضح عندما ال يكون هناك تناسب بير  
تظهر مشكلة تدن 

 هة، ومتطلبات الوظيفة من جهة أخرى. إمكانيات ومؤهالت الموظف من ج

طية هي الوقاية من الجريمة، فإن نجاحها يتوقف عىل   ألن الوظيفة الرئيسية للدوريات الشر
ً
ونظرا

  – (25)حسن انتقاء عنارصها، بحيث تتوافر فيهم المهارات: الذاتية، والفنية، واإلنسانية، والسلوكية

3-  : ي  عدم التالؤم التكنولوح 

دارة إىل أن وجود التقنيات الحديثة واآلالت والمعدات المناسبة يذهب متخصصو اإل 
والمساعدة... جزء مهم من أجزاء جودة الخدمة، لذا فإن ضعف هذه اإلمكانيات وعدم االهتمام بها 

 . طة خدماتهم للمواطنير   أمام تقديم رجال الشر
ً
 قويا

ً
 أصبحت تشكل عائقا

 عدم وجود حرية التضف:  -4

تجاه المواقف الصعبة أثناء العمل عىل مدى قدرة الموظف عىل يعتمد رد فعل الموظف 
، ذلك أن عدم وجود قدر كبير من الحرية لدى الموظف  السيطرة عىل تلك المواقف  بشكل رئيسي

 أمام تقديم مستوى خدمة جيدة للجمهور. 
ً
ي المواقف الصعبة، يعتير عائقا

 
 للترصف ف

افية:  -5  عدم تالؤم نظام الرقابة اإلرسر

طية، كما أن عدم تالؤم يعد تالؤ  افية أحد أهم معايير نجاح المؤسسة الشر م نظام الرقابة اإلشر
ي تحول دون تطور هذه المؤسسة. 

 هذا النظام يعتير أحد أهم المعيقات الت 

                                                           
 .59 - 47، ص مرجع سابق، فجوات األداء الشرطي فرص القياس واإلغالقعادل راشد الشارد، المقدم/  (23)
 .48المرجع السابق، ص  (24)
م، 2011، 1فلسطين، ط -، مطبعة األرقم غزةالمهارات الشخصية واإلدارية لدى ضبط الشرطةعرابي محمد كلوب،  /لواء ركن (25)
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افية، بحيث يالئم  طية بحاجة إىل نظام خاص للرقابة اإلشر ومما ال شك فيه أن الدوريات الشر
 طبيعة وظيفتها. 

 

طية للقيام بأعمال الوقاية من الجريمة: لثالمبحث الثا  سبل تطوير أداء الدورية الرسر

ية، وكذلك تطويرها   وبرامج لتطوير عنارصها البشر
ً
طية خططا يستلزم تطوير أداء الدورية الشر

؛ كي تتمكن من القيام بأعمال الوقاية من الجريمة، ثم توقع الدور المأمول منها لتنفيذ السياسة 
ً
إداريا
: الوقائ  ية ولتبيان هذه المحاور فقد جرى تقسيم هذا المبحث إىل ثالثة مطالب عىل النحو التاىلي

 

ي من خالل نظم االنتقاء والتدريب والتقييم المستمر: المطلب األول  تطوير العنض البرسر

ي الوقاية من الجريمة يتطلب 
 
طية من القيام بمهامهم ف ذكرنا أن تمكن عنارص الدوريات الشر

ية خاصة، وبالتاىلي فإن تطوير أداء مهام الدوريات وتحولها من منع الجريمة إىل مهارات وإ
مكانيات بشر

 :  للنحو التاىلي
ً
 الوقاية من الجريمة، يتطلب تطوير نظامي االنتقاء والتدريب، وفقا

 
ً
طية:  -أوال  انتقاء عنارص الدوريات الرسر

ي عنارص الدوريات  ال بد من تحري توافر المهارات الذاتية والفنية واإلنسانية
 
والسلوكية ف

طية، ويمكن إيضاح هذه المهارات بشكل موجز عىل النحو التاىلي 
 : (26)الشر

ي تتضمن بعض السمات والقدرات الذاتية، وتنبثق عنها أربــع  المهارات الذاتية:  -1
والت 

: السمات الجسمية، والقدرات العقلية، والمبادرة واالبتكار،  مجموعات من المهارات وهي
 لنفس. وضبط ا

ي  المهارات الفنية:  -2
 
ي مجاالت علمية، وبالكفاءة ف

 
ي ترتبط بالمعرفة المتخصصة ف

وهي الت 
ي أداء العمل بالشكل المطلوب. ومما الشك فيه أن عنرص 

 
استخدام هذه المجاالت ف

ي علوم النفس واالجتماع واإلجرام 
 
طية ال بد أن تكون لديه معارف كافية ف الدوريات الشر

طية  والعقاب واالتصال ها من العلوم إىل جانب العلوم القانونية والشر والتواصل... وغير
 واألمنية. 

ي المعرفة  المهارات اإلنسانية:  -3
 
طية ف يجب أال تنحرص مهارات عنارص الدورية الشر

المتخصصة، وإنما يجب أن يتمتعوا بالقدرة عىل التعامل مع األفراد والجماعات ذات الصلة، 
 لتحقيق الهدف المطلوب. والقدرة عىل كسب مودتهم و 

ً
 تعاونهم، بلوغا

أن اكتساب المهارات اإلنسانية أكير صعوبة من اكتساب المهارات الفنية، وذلك  (27)ويرى البعض
 بسبب ما تتضمنه العالقات اإلنسانية من تعقيد وتباين وتنوع. 

 
ً
طية:  -ثانيا  تدريب عنارص الدوريات الرسر

مختلفة، فيشمل: التدريب الفكري بتنمية العملية هناك من يصنف التدريب بحسب أقسامه ال
ي هاتير  الكلمتير  من 

 
 ما ف

ً
العقلية. والتدريب العمىلي بما يشتمل عليه من أنماط الخلق والسلوك شامال

                                                           
 .174 -139، ص، مرجع سابقالمهارات الشخصية واإلدارية لدى ضبط الشرطةوب، عرابي محمد كل /لواء ركن  (26)
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ي بما 
نسبية معيارية تختلف من مكان آلخر، وتتباين باختالف الزمان والمكان، كما أن هناك التدريب الفت 

ات وتجارب، وما ُينِميه من مواهب واستعداد. ُيكِسَبه من مهارات وم ه من خير
َ
 قدرات وما ُيلِقن

ات محددة سلوكية  ي مجمله، وتهدف إىل إحداث تغيير
 
والتدريب عملية مستمرة محورها الفرد ف

ي 
 
ات واحتياجات محددة، آنية أو مستقبلية يتطلبها الفرد أو ف وفنية وذهنية، إلحداث أو مقابلة متغير

 ( 28)المنظمة، أو المجتمع الكبير ككل مجال العمل، أو 

ي إطار السياسة 
 
لذا، يجب إعداد عنارص الدورية بشكل جيد، يتناسب مع المهام الجديدة ف

طة ولكن بشكل عام يعمل  الوقائية، ليصبح أفراد الدورية متخصصون يعملون بشكل ظاهر لجهاز الشر
 لصالح مؤسسات الدولة المختلفة . 

االرتقاء بمستوى المعارف والفكر كي يستطيع التعامل والترصف ويجب أن يصاحب التدريب 
 : ات االقتصادية والثقافية واالجتماعية داخل المجتمع واالهتمام بالتاىلي  بشكل سليم وبما يواكب المتغير

ي علم االجتماع وعلم النفس وعىل أساليب التعامل مع الجمهور وكيفية  -1
 
ات ف ي محارص 

تلف 
ي األحوال الطارئة

 
 . الترصف ف

 االرتقاء بمستوى التعامل مع الوسائل التكنولوجية.  -2

ي المؤتمرات والندوات المجتمعية.  -3
 
 العمل عىل مشاركتهم بصورة مستمرة ف

ات التوعية باستمرار.  -4  إمدادهم باألبحاث االجتماعية ونشر

طية بمهام الوقاية من الجريمة يتطلب توافر األركان اآلتية لل ، فإن قيام الدوريات الشر
ً
عملية عموما

 : (29)التدريبية

 القياس العلمي لالحتياجات التدريبية:  -1
  تخطيط المناهج:  -2
امج التدريبية:  -3   إعداد مدربي   أكفاء قادرين عل تنفيذ الت 
 أسلوب التدريب:  -4
ية، أو مادية، أو إدارية، أو فنية.  اإلمكانيات الالزمة للعملية التدريبية:  -5  سواء كانت بشر

 
ً
 داء: التقييم المستمر لأل  -ثالثا

ي الوصول إىل أهداف 
 
طية، يساعد ف ي الدوريات الشر

 
 لتقييم أداء العاملير  ف

ً
 متكامال

ً
وضع إطارا

 : (30)الوقاية من الجريمة، ويقوم نظام التقييم عىل عدد من العنارص، أهمها

طية للوصول إىل غاية الوقاية من الجريمة.  -1  تحديد أهداف الدوريات الشر
 لير  فيها. تحديد أهداف تقييم أداء العام -2
ي تقيس مدى تحقيق الوقاية من الجريمة.  -3

ات الت   تحديد العنارص أو المؤشر

                                                           
، 1999العدد األول، المجلد الثامن، الشارقة،  ، مجلة الفكر الشرطي،التدريب التخصصي في الشرطة، قدور عمر أحمد. عميد د (28)

 .51 - 49ص
 .48-45، مرجع سابق، صتنمية األداء الشرطيالتدريب و لواء ركن/ عرابي كلوب،   (29)
 213سابق، صالمرجع ال (30)
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طية: كمعيار الجودة، وكمية اإلنجاز  -4 ي الدوريات الشر
 
تحديد أنسب معايير تقييم أداء العاملير  ف
ي الوقت المحدد، ومعيار التكلفة واسلوك. 

 
 ف

ي قد تؤدي إ
، كأن يكون غير (31)ىل فشل نظام التقييمعىل أنه يجب االنتباه إىل تجنب العوامل الت 

موضوىعي بعدم تناسبه مع الواقع الحاىلي للخاضعير  للتقييم، أو األوضاع االجتماعية والسياسية والثقافية 
ة زمنية ما، كما يجب  ي في 

 
ي يخضع عملهم فيها للتقييم، أو أال يراىعي ضغوط العاملير  ف

ة الت  للمنطقة والفي 
 من توجيههم. أال يستخدم التقييم لنقد 

ً
 العاملير  بدال

 

ي 
 
 تطوير األداء العملي واإلداري: المطلب الثاب

ي ليســـــــــــت عملية مؤقتة بل عملية مســـــــــــتمرة،  ي اداء العنرـصــــــــــ البـشــــــــــر
 
عملية التطوير والتحديث ف

ي تحديد التحديات الجديدة 
 
ي الهائل كي تســهم ف تواكب التطورات الـشـيعة والمتالحقة للتقدم التكنولوجر

ي تهدد األ 
 . (32)من واالستقرار داخل المجتمعالت 

 : ي تسهيل عمل أفراد الدورية عىل النحو التاىلي
 
 ف
ً
ا  كبير

ً
 يلعب التنظيم اإلداري دورا

ي أضافة الوظيفة الوقائية باإلضافة  -1
 
تحديد المهام والواجبات والفلسفة الجديدة للعمل ف
ي الجرائم.   اىل وظيفة المنع من الجريمة ومالحقة لمرتكتر

ي جميع  تطوير العمل -2
 
ي ترفعها بالمالحظات ف

طية ليتضمن التقارير الت  اإلداري للدورية الشر
ي دائرة اختصاصها. 

 
 المجاالت ف

وضع خطة وقائية تقوم عىل التنسيق والتعاون بير  أجهزة الدولة المختلفة وعىل أثرها يتم  -3
ي الشارع. 

 
طية ف  وضع خطة تنفيذية لعمل الدورية الشر

هات المختصة لتقييم السياسة الوقائية الموضوعة بناء عىل االجتماع بشكل دوري بير  الج -4
ي أي 

 
طية للتنسيق فيما بير  الجهات المختصة لتالف التقارير المرفوعة من الدوريات الشر

 مشاكل قد تستجد ووضع حلول لها. 

ي 
طية الروتينية، قد تفقد هذه الدوريات طابعها الغان  غير أن الطبيعة العملياتية للدوريات الشر

تعلق بالوقاية من الجرمية، لذا فهي بحاجة إىل دقة خطط تشغيلها بما يضمن تحقيق هذه الغاية الم
 الفعلية من وجودها. 

طية يحتاج إىل تطوير آليات االتصال بير  جميع  كما أن تطوير طبيعة غاية الدوريات الشر
تفصيلية عند  المستويات وطرق تبادل المعلومات بينها، وعىل نحو ما تم وضعه من خطط عمليات

طية بهدف منع الجريمة، فإنه يجب إعادة صياغة هذه الخطط وتطويرها بما  تأسيس الدوريات الشر
اتيجية الوقاية من الجريمة.   يتناسب مع اسي 

 

 

                                                           
 .216ص السابق، المرجع (31)

 .228، ص المرجع السابق (32)
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 الدور المأمول لتنفيذ الدورية السياسة الوقائية: المطلب الثالث

طية  تعتير بمثابة عير  ال   ي الشارع، تنقل صورة كاملة يتضح مما سبق أن الدورية الشر
 
مسئولير  ف

ي 
ما يدور بير  افراد المجتمع  وردود أفعاله عن القرارات المتخذة من قبل اجهزة الدولة، والصعاب الت 

ي بعض المناطق 
 
ي منها أفراد المجتمع ف

ي يعان 
ي حياتهم اليومية والمشاكل الت 

 
يوجهها افراد المجتمع ف

 واالحياء السكنية. 
ي الشارع إىل تعرف أجهزة الدولة المختلفة عىل ويساعد نقل الدور 

 
طية كل ما يدور ف ية الشر

ورة قيام أجهزة الدولة المختلفة اىل وضع الخطط للتعامل  العوامل والظروف المؤدية إىل الجريمة ورص 
ي بعض المناطق قبل أن 

 
، ووضع حلول للمشاكل الموجودة ف معها عىل المستوى الفردي والجماىعي

ي تؤدي إىل بروز الشخصيات االجرامية، كما يساعد المعلومات المتوفرة تتفاقم، مما يق
لل من الظروف الت 

 اىل مساعدة ضحايا الجريمة. 

 جمع المعلومات أثناء الـدورية :  -1

ي تسود 
ي المحدد لها عن الحالة الت 

 
ي النطاق الجغراف

 
يقوم أفراد الدورية بجمع المعلومات أثناء عملها ف

 تاىلي : تلك المنطقة من خالل ال

ي الشوارع والطرقات.  -أ
 
 رصد النظافة ف

ي المدارس او تشبــهم من المدارس.  -ب
 
 سير العملية التعليمية من خالل انتظام الطلبة ف

 عمل االطفال.  -ت
ي المساجد والزوايا.  -ث

 
ي السائد ف

 مراقبة الخطاب الديت 
 انتشار ظاهرة البطالة.  -ج
 انتشار تجارة المخدرات والسالح.  -ح
تقديمها خدمات اجتماعية ترفيهية وتدعم حسن الخلق  مراقبة مراكز الشباب ومدى -خ

ي ممارسة هوايات مفيدة، او عدم وجود رقيب داخل تلك 
 
واستقامة السلوك وتفريــــغ الطاقة ف

 المراكز مما يؤدي اىل انتشار تناول المخدرات . 

 إعـداد الـتـقـاريـر :  -2
ي نهاية عملها بإعداد تقرير عن عمل الدورية ويتضم

 
ي تناسب تطور تقوم الدورية ف

ن البيانات الت 
اتيجية، بحيث تنقسم هذه البيانات إىل ثالث مجموعات:   المهام االسي 

البيانات المتعلقة بالجرائم وحاالت الخروج عىل القانون، وما يتعلق بها من أعمال ضبط  -أ
 . ي
 قضان 

 البيانات المتعلقة بأعمال الضبط اإلداري المتعلقة بمكافحة الجريمة قبل وقوعها.  -ب

 لبيانات المتعلقة بأعمال الوقاية من الجريمة. ا -ج

ي التقارير: -3
 
 معالجة البيانات الواردة ف

ي يجري استخدامها 
ات الت  ، والخروج بالمؤشر

ً
حيث يجري معالجة هذه البيانات محاسبيا

ي يجرى تنفيذ هذه الخطط 
ي وضع خطط وطنية للوقاية من الجريمة، ومخاطبة الجهات الت 

 
ف

 ها ومشاركتها. من خالل التنسيق مع
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 الخاتمة

 :  نخلص من هذه الدراسة إىل مجموعة من النتائج والتوصيات، عل النحو التاىلي

 
ً
 النتائج:  -أوال

1-  . اتيجية المطلوبة لتحقيق االستقرار االجتماىعي  الوقاية من الجريمة هو االسي 

اتيجية منع الجريمة.  -2 اتيجية الوقاية من الجريمة هي التطور الطبيغي السي   اسي 

اتيجية الوقائية دون تطوير كامل لعمل مؤسسات المجتمع وتعاونها، بما فيها  -3 لن تنجح االسي 
ي تحقيق هذه 

 
طية عىل وجه الخصوص باعتبارها العمود الفقري ف طية والدوريات الشر جهاز الشر

اتيجية.   االسي 

طة ليتجاوز مهام  -4 اتيجية الوقائية باألساس عىل توسيع عمل جهاز الشر الضبط اإلداري تقوم االسي 
 . ي إىل الضبط االجتماىعي

 والضبط القضان 

 :  وتوضي الدراسة بالتاىلي

اتيجية الجديدة، للوصول إىل المعلومات ونقل صورة  -1 طية عىل االسي  تطوير عمل الدورية الشر
ي تعمل بها، ثم معالجة ما ورد فيها 

حقيقية عن جميع نواجي الحياة داخل المنطقة الجغرافية الت 
ورفعها إىل الجهات المختصة لوضع الخطط المالئمة بما يناسب السياسة من معلومات، 

 الوقائية. 

ساعات كي ال يصابوا باإلجهاد مما يؤثر  8تقليل عدد ساعات العمل ألفراد الدورية بما ال يتجاوز  -2
 عىل القيام بوظيفتهم. 

بية داخل التجم -3 ي إعداد مراكز وقائية مجتمعية من علماء االجتماع والنفس والي 
عات السكنية يعت 

بالتصدي ومعالجة الجنح والمخالفات البسيطة عير قيام الشخص المرتكب للجنحة البسيطة 
طة مما  ي الخدمة العامة وإصالح ما تم إفساده قبل اللجوء اىل مركز الشر

 
او المخالفة بالعمل ف

طة والقضاء  .يقلل من الضغط عىل مراكز الشر
طة وجمع -4 يات المجتمع المحىلي المعنية برعاية االحداث وااليتام توثيق الصلة بير  اجهزة الشر

ها بما يخدم سياسة الوقاية من الجريمة.   والعالج من االدمان من المخدرات وغير
ي جميع وسائل االعالم  -5

 
ي تصدر بطريقة مبسطة ف

تكثيف الجهد االعالمي عير نشر القوانير  الت 
ي الجريدة الرسمية. 

 
ها ف  وعدم االكتفاء بنشر

طة بالتحديد والتفصيل. قيام اال  -6  عالم بنشر مجاالت التعاون بير  الجمهور والشر

 

 المــراجـــع

 : المعاجم
ً
 أوال

وت،   . 1971ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، بير

 : المراجع باللغة العربية
ً
 ثانيا

ية ، منشأة ، اإلسكندر أصول القانون اإلداريإبراهيم عبدالعزيز شيحا ، د. حسير  عصمان محمد عصمان،  -1
 . 1986المعارف، 

وت، ، الوقاية من الجريمةأحسن مبارك طالب -2  . 2001، دار الطليعة، بير
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 . 1972، دار النهضة العربية، القاهرة، أصول السياسة الجنائيةأحمد فتىحي شور،  -3
طة لوسائل الضبط اإلداريحامد عبدالهادي أبو سمرة،  -4 ي ممارسة الرسر

 
ن ، دار فنو أهمية العالقات العامة ف

 2019للنشر والتوزيــــع، القاهرة، 
طة لمنع الجريمةسامي هاشم،  -5  ، دراسة غير منشورة. اختصاصات الضبط اإلداري لجهاز الرسر
ي القانون اإلداريسليمان الطماوي،  -6

 
، طبعة الوجت   ف ي  1995، القاهرة، دار الفكر العرنر

7-  ، ي السيد ، ممدوح إبراهيم السبكي
بيت  طة ام العامعمليات حفظ النظصالح الدين الشر ، القاهرة، مطابع الشر

 2004للطباعة والنشر والتوزيــــع، 
 . 2004، اإلسكندرية، منشأة المعارف، مبادئ القانون اإلداريعدنان عمرو،  -8
ي محمد كلوب -9  عرانر

طة - ، المهارات الشخصية واإلدارية لدى ضبط الرسر  . 2011، مطبعة األرقم، غزة، فلسطير 
طة الفلسطينية - ،  ،تنظيم إدارة الرسر  . 2005مطبعة دار المنارة، غزة، فلسطير 

طةمحمد درويش، -10     طة، جمهورية مرص العربية، إدارة عمليات الرسر  . 1994، أكاديمية الشر

11- ، ي
 . 2005، دار الكتب القطرية، قطر، عولمة الجريمةمحمد شالل العان 

ي السياسة الجنائيةمحمد مىحي الدين عوض، -12
 
ات ف  . 1977لعلوم األمنية، الرياض، ، أكاديمية نايف لمحارص 

13- ، طةمحمد مدحت صالح المراسي طة، جمهورية مرص العربية، تنظيم إدارة الرسر  . 1994، أكاديمية الشر

 : الدوريات

1-  ، ي
ي والوقاية من الجريمةأحمد حويت 

ي التثقيف األمن 
 
، العدد دور المؤسسات الرسمية ف طي

، مجلة الفكر الشر
 . 1999األول، المجلد الثامن، 

ي سنير  توفيق إبراهيم، ح -2 ي الوطن العرب 
 
طية ف ، العدد األول، العولمة وتأصيل العلوم الرسر طي

، مجلة الفكر الشر
 . 1999المجلد الثامن، الشارقة، 

طي فرص القياس واإلغالقعادل راشد الشارد،  -3
، العدد األول، المجلد فجوات األداء الرسر طي

، مجلة الفكر الشر
 . 1999الثامن، الشارقة، 

طةمد قدور، عمر أح -4 ي الرسر
 
، العدد األول، المجلد الثامن، الشارقة، التدريب التخصصي ف طي

، مجلة الفكر الشر

1999 . 

 دراسات: 

طة المدنية الفلسطينية -1 ي لتنسيق دعم برنامج تطوير جهاز الرسر ، دراسة صادرة عن مكتب االتحاد األورونر
طة الفلسطينية، حزيران   . 2005الشر

 . 1995االجتماىعي لألمم المتحدة ، الدورة الثامنة عشر ، توصيات المجلس االقتصادي و  -2
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 األمن الرقمي في ظل تكنولوجيات اإلتصال الحديثة

 -القانونية وآليات الحمايةالمخاطر -

 

Digital security in light of modern communication technology 

- Risks and legal protection mechanisms - 
 

 د. زعباط فوزية
  

 
ستاذة محاضرة"ا

 
 1كلية الحقوق سعيد حمدين جامعة الجزائر "ا

 
 ملخص: 

ي عرـصـ المعلومات الذي               
 
ي ال يمكن الهروب منها، أن اإلنســان أصــبح يعيش ف

إن الحقيقة الت 
ت فيـــه كـــل العنـــارص المتعلقـــة بمجـــال المعلومـــات  ، تغير فرض عىل المجتمع أن يتحول إىل مجتمع رقمي

ي ســــــواء من حيث م
صــــــدر المعلومة أو وســــــائل الحصــــــول عليها، و أكير من ذلك شعة الوصــــــول إليها، الت 

اضــــــــــــــــية، كنتاج طبيغي عن تطور وســــــــــــــــائل إنتاج  تحولت مع مرور الزمن إىل معلومات و بيانات رقمية إفي 
ي أدت إىل 

المعلومات   و جمعها و نقلها، وصــــــــــــــوال إىل ما يســــــــــــــم بتكنولوجيات اإلتصــــــــــــــال الحديثة، و الت 
ية ســـــابقا، و جعلت العالم إن فجار ثورة معلومات، تختلف بكل أبعادها عن أية ثورة أخرى شـــــهدتها البـشــــر

ي يسم"باألمن الرقمي 
 ."أمام تحدي صعب، من أجل تحقيق نوع جديد من األمن اإلنسان 

ونيــة. آليــات ، تكنولوجيــات اإلعالم و اإلتصــــــــــــــــــال، المخــاطر اإللكي   الكلمــات المفتــاحيــة:  األمن الرقمي
 الحماية القانونية

Abstract  

        The truth cannot be escaped from, that man has come to live in the information age, 

which has imposed on society to transform into a digital society All the elements related 

to the field of information have changed, whether in terms of the source of the 

information or the means of obtaining it, and more than that the speed of access to it, 

which has transformed with the passage of time into virtual digital information and data, 

as a natural product of the development of the means of producing, collecting and 

transferring information. To the so-called modern communication technologies, which led 

to the explosion of an information revolution, which differs in all its dimensions from any 

other revolution that mankind has witnessed previously, and has made the world facing a 

difficult challenge, in order to achieve a new type of human security called "digital 

security." 

Keyword: Digital security, modern communication technology, Electronic risks, legal 

protection mechanisms. 
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 مقدمة
ي       

 
ية، دفعت مختلف الباحثير  كال ف ي طبعت التعامالت و اإلتصاالت البشر

ات الشيعة الت  إن المتغير
ه عىل الفرد و المجتمع،  ، و تأثير ي

مجال عمله و تخصصه، إىل محاولة فك شيفرة هذا اإلنفجار المعلومان 
الف العلوم، فالهدف يبف  واحد لذا و إن كان ميدان البحث و أدوات و تقنيات الدراسة تختلف باخت

كير  
، بما يحمله من إيجابيات مع الي  ق و المظلم لهذا العالم الرقمي الجميع، و هو إظهار الجانب المشر

أكير عىل السلبيات، بهدف حماية المجتمع و معالجة آثارها و تداعياتها من مختلف الجوانب اإلجتماعية، 
 ية. النفسية، اإلقتصادية و حت  القانون

ي لهذا الموضوع، يلفت إنتباهنا النقص الواضح لألبحاث و         
أما إذا تكلمنا عن الجانب القانون 

ي 
ي هذا المجال، باختالف األسباب، إما لحداثة الموضوع نسبيا أو لغياب التنظيم القانون 

 
الدراسات ف

ىل تناول هذا الموضوع، من أجل الواضح لوسائل اإلتصال الحديثة و العالم الرقمي عموما، هذا ما دفعنا إ
ي ظل 

 
ي ف

ون  ع الجزائري بتحقيق ما يسم باألمن الرقمي أو اإللكي  إلقاء الضوء عىل مدى إهتمام المشر
ي هذا المجال، و توجه أنظار كل الفواعل العالمية العمومية 

 
ي يشهدها العالم ف

الثورة التكنولوجيا الت 
ي مخاطره و تهديداته من خالل فهمه  والخاصة لمحاولة فهمه و اإلستفادة من إيجا

 
بياته و لكن مع توف

ود بالتقنيات الالزمة لتجنب تداعياته.   والي  

و من بحر و خضم هذا الموضوع الضخم و المتشعب، حاولنا إختيار جانب ربما يثير إهتمام كل أفراد     
ونية من مخاطر الثورة المجتمع، و تدور حوله العديد من التساؤالت خاصة ما يتعلق بالحماية القان

:   إشكالية البحثالرقمية، لذلك ارتأينا أن تكون  ونية كما يىلي ما هي المخاطر و التهديدات اإللكتر
ي تحقيق 

 
ي فضاء اإلتصاالت الرقمية؟ و كيف يمكن للجهود و المساعي القانونية أن تسهم ف

 
المتصورة ف

ي ظل ثورة من نوع آخر تسم بالثور 
 
 المعلوماتية؟   و دعم األمن الرقمي ف

      :  و سنحاول اإلجابة عىل التساؤالت المطروحة من خالل المحورين التاليير 

(: المبحث األول ي
 
وب   اإلطار المفاهيمي ألمن المعلومات الرقمي )اإللكتر

 : ي
 
ي الفضاء الرقمي  المبحث الثاب

 
ي ألمن المعلومات ف

 
 اإلطار القانوب

(اإلطار المفاهيمي لألمن ا: المبحث األول ي
 
وب ي )اإللكتر

ر
  لمعلوماب

، يفرض علينا المرور بالعديد من          ي
ون  إن الحديث عن األمن الرقمي أو ما يسم كذلك باألمن اإللكي 

ي تحولت مع 
، بداية بالمعلومة الت  ، أدى تضافرها إىل خلق مفهوم األمن الرقمي ي

المفاهيم األخرى الت 
اضية، وصوال إىل ما يسم ب ي جاءت بدورها كثمرة بيانات رقمية إفي 

تكنولوجيات اإلتصال الحديثة، الت 
ي 
ة زمنية طويلة لتسهيل عمليات التواصل بير  األفراد و الجماعات، و الت 

عن الجهود المبذولة خالل في 
ية سابقا، فرضت  أدت إىل إنفجار ثورة معلومات، تختلف بكل أبعادها عن أية ثورة أخرى شهدتها البشر

ي خلفتها هذه الثورة رغم كل ما تتيحه إيجاد السالح أو اآلل
ة الت  يات المناسبة لمواجهة التداعيات الخطير

ي و الراحة للمجتمع. 
 
 من سبل الرف

ونية : المطلب األول   مجتمع المعلومة و المخاطر اإللكتر

ي و الرفاهية،  أبهرت العالم و جعلته         
 
يتغاض  إن إنفجار الثورة الرقمية و ما صاحبها من أضواء الرف

ي 
 
ي مصانع شية استغلت القدرات العلمية والتكنولوجيا ف

 
ال إراديا عن جانبها المظلم، الذي كان ينسج ف

، فرغم كل  ية عىل الصعيدين الفردي والجماىعي وعة تستهدف تدمير البشر سبيل تحقيق أغراض غير مشر
ي منحتها هذه الثورة المعلوماتية للمجتمع إال أنها تشكل 

سالح ذو حدين قد يتجاوز حده التسهيالت الت 
ء فيه، من هذا المنطلق سنحاول مناقشة هذا الجانب من خالل التعرض  ي

المظلم بكثير الجانب المض 
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ونية المحيطة  أوال لمفهوم اإلتصاالت الرقمية و عنارصها و من ثم حرص أهم التهديدات اإللكي 
 باإلتصاالت الرقمية.   

ي عرصنا    مية أو مجتمع المعلومةالفرع األول: مفهوم اإلتصاالت الرق
 
كما ذكرنا سابقا يعيش المجتمع ف

ز الحاجة للمعلومة و  الحاىلي ثورة رقمية اجتاحت كافة الميادين اإلنسانية عىل إختالفها  تنوعها، حيث تير
، السياسية و اإلجتماعية  ي

ي كل أوجه النشاط اإلنسان 
 
و اإلقتصادية و العسكرية و العلمية و حت   ف

فيه ين بما يعرف بظاهرة "تفجر المعلومات" الي  ي من القرن العشر
ية، و قد تمير  النصف الثان 

Information Explosion  و الذي يقصد به اتساع المجال الذي تعمل فيه المعلومات ليشمل كل
ية ا عن  ،جوانب الحياة البشر و أصبح إنتاج المعلومات عبارة عن صناعة لها سوق كبير ال يختلف كثير

السلع و الخدمات، حت  أصبح هذا العالم الذي يسم بمجتمع المعلومات يعتير البديل الجديد  أسواق
ي أتاحتها  ا للمجتمع الصناىعي الذي كان سائد

ي عىل التسهيالت الت 
ين، و هو نظام ينبت  ي القرن العشر

 
ف

ي تعرف 
ين، و الت  ي من القرن العشر

ي النصف الثان 
 
اإلتصال الخامسة، بثورة       التكنولوجيات الحديثة ف

ي جاءت كنتاج عن اندماج ظاهرة  تفجر المعلومات و تطور وسائل اإلتصال
 الت 

 
ي تجميع و 

 
ي مجال اإلتصاالت، و استخدامها ف

 
ويحقق هذا اإلندماج بير  األساليب التكنولوجيا الحديثة ف

ارها مرادفا موسعا باعتب  (ICT)معالجة و تخزين المعلومات ما يسم بتكنولوجيا المعلومات و اإلتصال
ي تعرف بكونها تزاوج و ترابط هائل بير  تكنولوجيا الحواسيب المتطورة و (TI)لتكنولوجيا المعلومات

، الت 
ي حققت إمكانية تناقل كمية هائلة من المعلومات 

تكنولوجيا اإلتصاالت مختلفة األنواع و اإلتجاهات، الت 
نت، بشعة فائقة و بغض النظر عن الزمان و المكان، وص ي قمتها شبكة األني 

 
وال إىل شبكات المعلومات وف

ي يتم 
كما تعرف كذلك بشكل أكير دقة و تفصيل عىل أنها مجموعة التقنيات و الوسائل و النظم الت 

ي أو  توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية اإلتصال الجماهير
ي يتم م

، و الت  ن خاللها جمع المعلومات، المسموعة أو المكتوبة أو المرئية أو الرقمية الشخضي أو التنظيمي
ها و نقلها من  ي الوقت المناسب ثم عملية نشر

 
جاعها ف ونية ثم تخزينها و اسي  من خالل الحاسبات اإللكي 

ونية حسب مرحلة تطور وسائل اإلتصال  . 1مكان إىل آخر أو مبادلتها، بتقنيات يدوية أو آلية أو إلكي 

: ا ي
 
ونية المحيطة بنظام اإلتصاالت الرقمية لفرع الثاب رغم كل اإليجابيات و الخدامات  المخاطر اإللكتر

ي المقابل يفتح الباب أمام العديد من التهديدات و 
 
، إال أنه ف ي يقدمها العالم الرقمي للمستخدمير 

الت 
ي تمس بأمن األفراد و الجماعات لغايات عديدة و متنوعة و هو 

ما يسم بلغة العالم الرقمي  المخاطر الت 
ي تتخذ عدة أشكال تتنوع بتنوع الٌمستهدفير     و األدوات المستعملة، و تعرف 

ونية، الت  بالحرب اإللكي 
ي تكنولوجيا المعلومات تؤدي إىل التأثير 

 
هذه المخاطر عادة، بأنها كل ما ينتج عنه وجود خطأ أو خلل ف

ي عىل أعمال المنظمة، و لقد جاء تع لمخاطر نظم  ISACAريف جمعية و مراقبة نظم المعلومات السلتر
ي عل المنظمة و عل نظم المعلومات عىل أنه: "  احتمال حدوث تضف ما أو حدث ما له تأثت  سلن 

ي األصل أو مجموعة من 
 
المعلومات الخاصة بها، أي احتمال أن يحدث إستغالل لنقاط الضعف ف

ار لألصول و تحمل هذه المخاطر عدة أبعاد تبعا للمقومات األساسية "، األصول فيسبب خسائر أو أرص 
 : ي
 
من تجميع و تخزين البيانات، البيانات  اإلجراءاتالمشغلير  للنظم،  األفرادلنظم المعلومات المتمثلة ف

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العلوم -دراسة حالة الجزائر -سحانين الميلود، مساهمة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة 1

 ادية، تخصص إدارة أعمال،  كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية  و علوم التسيير، جامعة الجياللي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، السنةاإلقتص
  .49، ص 2017-2016الجامعية 
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امجالمتعلقة بأنشطة و عمليات المنظمة،  من أجهزة  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتو  الت 
 . 2تها و وسائل إتصاالت الشبكاتالكمبيوتر و ملحقا

اق أنظمة المعلومات و نظم       اق، أي إخي  ونية مصطلح اإلخي  و عادة ما يطلق عىل الهجمات اإللكي 
ي يمكن أن تتعرض لها هذه النظم 

الشبكات و المواقع المعلوماتية و يمكن  تصنيف األخطار المحتملة الت 
يةإىل ثالثة فئات:  ي ي األخطاء البرسر

ات أو نظم المعلومات أو و الت  مكن أن تحدث أثناء تصميم التجهير 
مجة، و تشكل هذه األخطاء الغالبية العظم للمشاكل المتعلقة بأمن نظم المعلومات،  األخطار البيئية الير

 ، ي
ونيةكالزالزل و العواصف و الحرائق و المشاكل المتعلقة بأعطال التيار الكهربان  ي الجرائم اإللكتر

، و الت 
ا إلدارة نظم المعلومات و هي عىل ثالثة) تمثل ( مستويات، تخريب األجهزة بشكل متعمد و 3تحديا كبير

ي ألجهزة الحاسوب، إستخدام الحاسوب كآداة لتنفيذ الجرائم
 .  3  منظم، اإلستخدام غير القانون 

اق نظم المعلومات عادة من خالل أحد المهاجمير  أو      
"، أو هاكرالمتسللي   "الو تتم عملية إخي 

اقات األمنية هم   المستهدفير  بعمليات اإلخي 
امج الخبيثة، و أكير وسات أو نوع آخر من أنواع الير الفير

اق المعلومات  ي عدة مشكل، أسوءها إخي 
 
اق ف نت، حيث يتسسب اإلخي  األشخاص المتصفحير  لألني 
ي 
 
اق يتمثل ف وسات الكمبيوتر الشخصية للمستخدم و هناك شكل آخر لإلخي  و هي األكير شيوعا من  فت 

كات عىل غرار ما يسم بالديدان، حصان  ي يتعرض لها األشخاص و الشر
بير  مشاكل أمن المعلومات الت 

" و هو عمل إجرامي يتم اللصوصيةطروادة، برامج الدعاية و التجسس، هناك كذلك تهديد آخر يسم "
ونية م كة نظامية من خالله اإلحتيال عىل المستخدم باستخدام رسالة إلكي  ن خالل إنتحال شخصية شر

من أجل الحصول عىل المعلومات الشخصية ككلمات المرور و تفاصيل البطاقات اإلئتمانية من أجل 
اق  ها، إخي  اق الحسابات الشخصية البنكية و غير

ي إخي 
 
وب يد اإللكتر فهو ال يضمن الخصوصية و الحل  الت 

ه  . 4هو تشفير

ي    
 
ونيةآليات تحقيق األ : المطلب الثاب ي )أنظمة الحماية اإللكتر

 
وب ي اإللكتر

ر
 (من المعلوماب

ي ما هو إال جزء بسيط جدا من النطاق الواسع ألبعاد العالقة بير  األمن          
إن موضوع األمن المعلومان 

ي و منظومة حقوق اإلنسان، حيث أن حقوق اإلنسان تعد بمثابة المفهوم األشمل و األعم بينما 
اإلنسان 

ي منىح يعد حق اإل 
ي هذا اإلطار عرف مفهوم األمن اإلنسان 

 
ي األمن أحد الحقوق األساسية،  و ف

 
نسان ف

ي  كبديل للمفهوم  ، و ظهور مفهوم جديد يعرف باألمن البشر ي
جديد بداية من تسعينات القرن الماض 

ي العسكري و السياسي لألمن، و جعله يرتبط بحقوق اإلنسان و حرياته األساسية، و يشمل األمن ال بشر
 ، ي
، البيت  ، األمن الصىحي ي

ي بمفهومه األشمل سبعة محاور، األمن اإلقتصادي، األمن الغذان 
أو اإلنسان 

، المجتمغي و األمن السياسي  ي ضمن عدة محاور لألمن عىل 5الشخضي
، و يمكن إدراج األمن المعلومان 

، نظرا لتشعب أبعاده كما سي   ، و المجتمغي و حت  السياسي  ى من خالل هذا المطلب.   غرار األمن الشخضي

، البد من اإلشارة إىل أمر بالغ   مفهوم األمن الرقمي : الفرع األول ي تعريف األمن الرقمي
 
وع ف قبل الشر

ي تناولت هذا الموضوع، حيث أن البعض منها استخدم 
األهمية، بخصوص األبحاث و الدراسات الت 

                                                           
تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال، أثر نظام الحماية اإللكتروني في الحد من مخاطر الطاهرة بن عمارة، خالد رجم، العربي عطية، مقال بعنوان:    2

 .138، ص 2018، سنة 02، العدد 08، مجلة رؤى إقتصادية، جامعة الشهيد حامة لخضر، الوادي، المجلد دراسة مقارنة لعينة من المؤسسات
يا، محاضرات مقدمة سور  ، 129، جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية، ص 11المحاضرة رقم  -Information securityأمن المعلومات    3

 www.au.edu.sy منشورة على  الموقع اإللكتروني  
،  منشور عل البريد األلكتروني: 7مقال  لمركز التأهيل الشامل، ص  ،القضايا األمنية المتعلقة بالشبكات اإللكترونية و الحلول المقترحة لها  4
 library.online-www.books 
و      ، قسم العلوم الساسية -دراسة في المفاهيم.. و العالقات المتبادلة–األمن اإلنساني و منظومة حقوق اإلنسان د. محمد أحمد علي العدوي،   5

 www.policemc.gov.bhاإلعالم األمني: قع اإللكتروني لمركز مقال منشور على المو   ،9إلى  1اإلدارة العامة، جامعة أسيوط، مصر، ص من 

http://www.au.edu.sy/
http://www.au.edu.sy/
http://www.books-library.online/
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اسوبية فقط أي نظام حماية كل ما يتعلق مصطلح "أمن المعلومات" للداللة عىل أمن المعلومات الح
بالمعلومات المرتبطة بالحواسيب و أجهزة الكمبيوتر ضمن نطاق ضيق، و نظام أمن الكمبيوتر و شبكات 

ي حير  أن هناك
 
نت، ضمن مجال أشمل و أوسع، ف ي ذلك األني 

 
و هو الرأي الغالب  -اإلتصال الرقمية بما ف

ي باأل و الشائع"، من يمير  بير  ما يسم 
ر
ي للداللة عىل أمن األنظمة الحاسوبية و  من المعلوماب

 
اب  األمن السيت 

cyber sécurité للداللة عىل المفهوم الشامل الذي يضمن أمن الحواسيب و الشبكات الرقمية، لذلك ،
 ارتأينا عنونة بحثنا باألمن الرقمي للداللة عىل المفهومير  و تجنب اللبس. 

ي  -أوال[
ر
، تطورا هاما عير ité InformatiqueSécur: األمن المعلوماب ي

: عرف مفهوم األمن المعلومان 

ة الستينات كان يعرف  ي في 
، و الذي  Computer Securityبأمن الحواسيبمراحل زمنية متوالية، فف 

ي حماية الحواسيب و قواعد البيانات، باعتبار الحواسيب كانت األجهزة المعلوماتية الوحيدة المتوفرة 
يعت 

ي السبعينات تم اإلنتقال إىل مفهوم  آنذاك، أما 
 
و رافق ذلك استخدام  Data Sercurityأمن البيانات ف

كلمات الش البسيطة للسيطرة عىل الوصول للبيانات و اعتماد خطط لخزن نسخ إضافية من البيانات و 
ي مرحلة الثمانينات و التسعينات تم التحول إىل مفهوم 

 
مجيات، أما ف لذي يعرف اأمن المعلومات، الير

من الزاوية التقنية بأنه مجموعة الوسائل و اإلجراءات الالزمة لضمان حماية المعلومات من األخطار 
أمن المعلومات هو محل دراسات و الداخلية و الخارجية، أما من الناحية القانونية فيعرف عىل أنه: " 

داء عليها أو إستغالل نظمها تدابت  حماية رسية و سالمة محتوى المعلومات و مكافحة أنشطة اإلعت
وعة  يعات حماية المعلومات من األنشطة غت  المرسر ي إرتكاب الجريمة، و هذا هو هدف و غرض ترسر

 
ف

ي تستهدف المعلومات و نظمها
 . 6"و غت  القانونية النر

ذلك الحقل الذي يهتم بدراسة طرق حماية البيانات المخزونة و عموما يمكن تعريفه عىل أنه: "      
ي 
 
أجهزة الحاسوب إضافة إىل األجهزة الملحقة و شبكات اإلتصاالت، و التصدي للمحاوالت الرامية ف

ي 
ر
ي ترمي إىل نقل المخزون المعلوماب

وع إىل قواعد البيانات المخزونة أو تلك النر إىل الدخول غت  المرسر
ه أو تخريبه  . 7"لهذه القواعد أو تغيت 

: -ثانيا[ ي
 
اب ي فقد اعتير أوسع و أشمل من األمن   Cyber Sécuritéاألمن السيت 

ان  أما بالنسبة لألمن السيير
انية مأخوذة من الكلمة  ، حيث أن كلمة سيير ي

ء مرتبط بثقافة  cyberالمعلومان  ي
ي صفة ألي سر

ي تعت 
و الت 

نت، و بالتاىلي فاألمن  ي فضاء األني 
انية تعت  ، فالسيير ي

اض  الحواسيب أو تقنية المعلومات أو الواقع اإلفي 
ي تتداول عير الشبكات الداخلية السيير 

ي هو ذلك األمن الذي ينصب عىل تأمير  البيانات و المعلومات الت 
ان 

اقات، و بالتاىلي فهو يشمل 
ي خوادم داخل أو خارج المنظمات من اإلخي 

 
ي يتم تخزينها ف

أو الخارجية    و الت 
ي يتم من خاللها حماية أمن المعلومات عىل أجهزة و شبكات الحاسب اآلىلي و العمليات و اآلليات 

الت 
معدات الحاسب اآلىلي و المعلومات و الخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مرصح به أو تغيير أو 
اق قد يحدث، حيث يتم إستخدام مجموعة من الوسائل التقنية و التنظيمية و اإلدارية لمنع  إخي 

ونية و نظم اإلتصاالت اإلستخدام غير المرصح به، و منع سوء اإلستغالل، و استعادة  المعلومات اإللكي 
ي تحتويــها

     . 8و المعلومات الت 

ي البحوث       
 
من خالل إستعراض التعريفير  السابقير  و اإلطالع عىل مختلف المصطلحات المستعملة ف

ي هذا المجال توصلنا إىل أمر مهم جدا البد من تسليط الضوء عليه، 
 
و الدراسات التقنية و الفقهية ف

                                                           
 ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،-دراسة مقارنة-درار نسيمة، األمن المعلوماتي وسبل مواجهة مخاطره في التعامل اإللكتروني  6

 .13، ص 2016 -2015ر، السنة الجامعية كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائ
 .128، مرجع سابق ص 129، جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية، ص 11المحاضرة رقم  -Information securityأمن المعلومات    7
ت، هيئة اإلتصاالت و تقنية المستشار القانوني صالح بن علي بن عبد الرحمان الربيعة، األمن الرقمي و حماية المستخدم من مخاطر األنترن  8

 .6، ص 2030المعلومات السعودية، رؤية 
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ي توظيف المصطلحات لتج
 
نب اللبس أو الفهم الخاط  لهذا الموضوع، حيث تبير  لنا أن اإلختالف ف

ي المفهوم أو بتعبير آخر تغير المصطلح يؤدي إىل مفهوم مغاير تماما، فأمن 
 
يؤدي إىل اإلختالف ف

يختلف عن األمن  La Sécurité de l’informationالمعلومات المعير عنه باللغة الفرنسية بـ 
ي 
، فأمن المعلومات يقصد به تأمير  المعلومات مهما كان  La Sécurité Informatiqueالمعلومان 

مصدرها حيث تطور هذا المفهوم بتطور وسائل الحصول عىل المعلومة، و حاليا هو يعير عن األمن 
وتر وفقط أو بصفة عامة سواء تعلق األمر بالمعلومة التقليدية أو الرقمية سواء المرتبطة بأجهزة الكمبي

ي فغالبا ما يتم توظيفه 
ها أما األمن المعلومان  نت أو غير ونية اإلني  تلك المتوفرة عىل الشبكات اإللكي 

عن مساحة ضيقة أو مجال ضيق ألمن المعلومات المتعلق بتأمير  المعلومات  -كما رأينا سابقا-للتعبير 
ي كل مراحلها، أما 

 
ي  المرتبطة باألجهزة و األنظمة الحاسوبية ف

ان  ، فهو Cyber-Sécurité األمن السيير
ها من شبكات اإلتصاالت الالسلكية  نت و غير ي أي فضاء األني 

ان  ي الفضاء السيير
 
مرتبط بتأمير  المعلومات ف

الحديثة، إال أن ما يمير  بعض  الدراسات الحديثة أنها تستعمل أمن المعلومات عادة للتعبير عن األمن 
، مغفلة عن قص د أو غير قصد مجال أمن المعلومات بمفهومه التقليدي قبل الوصول بمفهومه الرقمي
 إىل تكنولوجيات اإلتصال الحديثة. 

 : ي
 
كما ذكرنا سابقا ارتأينا إستعمال مصطلح األمن   مكونات األمن الرقمي و دوافع إعتماده   الفرع الثاب

ي الحقيقة بأمن المعلومات ب
 
ي جانبه الرقمي ألنه األقرب لموضوع بحثنا، المتعلق ف

 
صفة عامة و لكن ف

الحديث الذي يتسم بإدخال التقنيات رقمية و التكنولوجيات الحديثة عىل عالم المعلومات و اإلتصاالت، 
، أولهما الغاية  و بعد أن تعرضنا سابقا لتوضيح  مفهوم األمن الرقمي سنحاول مناقشة نقطتير  أساسيتير 

، أو بعبارة الهدف من إستحداث  ي أدت من األمن الرقمي
آليات لتحقيق األمن الرقمي و ما هي الدوافع الت 

ي و 
ي هذا التوجه، ثم ننتقل بعد ذلك إىل إستعراض جانب آخر يغلب عليه نوع من الطابع التقت 

إىل تبت 
 يتعلق األمر بما يسم باألركان األساسية لضمان فعالية األمن الرقمي . 

:  -أوال[ ، فنحن بصدد مجال معقد  عندما   الغاية المتوخاة من األمن الرقمي نتكلم عن عالم األمن الرقمي
و مركب، سواء من حيث التحديات المرتبطة بالعنارص المستهدفة بالحماية أو حت  اآلليات و التقنيات 
، باعتبار أن ما قد يكون فعال  ي

ي تحقيق هذه الحماية و الوصول إىل أمن رقمي حقيف 
 
المعقدة المستعملة ف

ي 
ي معالجة مشكل أمت 

 
عىل مستوى جهاز أو شبكة معينة قد ال يحقق نفس النتيجة بالنسبة لشبكة ف

، أو كما  ي تواجه تحقيق األمن الرقمي
أخرى  و المقصود هنا بالغاية من األمن الرقمي جملة التحديات الت 

ي مجموعة من المعايير أو التحديات 
 
ي بعض الدراسات بمعايير ضمان المعلومات، و هي تتخلص ف

 
تسم ف

: أو ا ي يمكن حرصها فيما يىلي
ي يقدمها األمن الرقمي و الت 

 لخدمات الت 

ية  الخصوصية و الرسية: -أ[ و باللغة الفرنسية  confidentialityو تسم باللغة اإلنجلير 
confidentialité و يقصد بها عدم إمكانية كشف المعلومات أو اإلطالع عليها من قبل أشخاص غير ،

بالمعلومات الحساسة و الشية عىل غرار المعلومات الشخصية و مخولير  بذلك، و يتعلق األمر 
كة ما قبل إعالنه ، كما يقصد بها عدم كشف المعلومات لغير 9المعلومات العسكرية و الموقف الماىلي لشر

 .  10أطرافها

ي حالة   : Authentificationحماية الهوية  -ب[
 
تهدف هذه الخدمة إىل ضمان موثوقية اإلتصاالت، ف

ونية غير المرغوبة من خالل إرسال إشارات تحذيرية، أو إنذار، و السغي إىل تأمير  المصدر الرسائ
ل اإللكي 

                                                           
سوريا، محاضرات مقدمة  ، 131، جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية، ص 11المحاضرة رقم  -Information securityأمن المعلومات    9

 ، مرجع سابق.u.edu.sywww.a منشورة على  الموقع اإللكتروني  
 HRDOاألمن الرقمي و حماية أمن المعلومات، الحق في استخدام شبكة آمنة،  تقرير صادر عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي   10

CENTER to Support the Digital Expression ،  متوفر على الموقع اإللكتروني: 7، ص 2017القاهرة، مصر ،

 www.hrdoegypt.org 

http://www.au.edu.sy/
http://www.au.edu.sy/
http://www.hrdoegypt.org/


 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

144 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

اقات غير المرغوب 
ونية من اإلخي  األصىلي للرسائل و وجهتها الصحيحة، و كذلك تأمير  اإلتصاالت اإللكي 

ونية غير مرخص بها
ي رسائل إلكي 

ي تهدف إىل تحويل أو تلف 
اإلشارة أن هناك بعض  ، و تجدر 11فيها الت 

أو ما يسم ضمان سالمات محتوى المعلومات الدراسات و األبحاث تدرج هذه الخدمة ضمن هدف 
ي يقصد بها منع تدمير المحتوى  integrityباللغة الفرنسية و  intégrité بالتكاملية

ية و الت  باللغة اإلنجلير 
ي أية مرحلة من مراحل المعالجة أو التبادل

 
، كما يستخدم مصطلح آخر للداللة عىل هذه 12و العبث به ف

"، و الذي يقصد به عدم التالعب بالمعلومات أو حذفها أو تعديلها، أثناء األمانةالخدمة  و هو مصطلح "
 . 13النقل أو التخزين أو التحويل

ية : disponibilité التوافر  -ج[ دف ، و ته Availability يطلق عىل هذه الخدمة كذلك باللغة اإلنجلير 
إىل ضمان إستمرارية وفرة المعلومات و وصولها إىل األشخاص المرصح لهم بالوصول إليها، من خالل 
توفير القنوات و الوسائل اآلمنة و الشيعة للحصول عىل تلك المعلومات، و تأمينها وحمايتها من أي 

ها تالعب، عىل غرار عمليات حذف المعلومات قبل وصولها أو مهاجمة أجهزة تخزين ال معلومات و تدمير
 . 14أو تخريبها

: -ثانيا[ ، متوقفة عىل تكافل وتكامل  المكونات األساسية لألمن الرقمي ي
ي المعلومان 

إن فعالية النظام األمت 
مجموعة من العنارص و األركان األساسية، ذات الصلة بنظام المعلوماتية و الشبكة الرقمية، وتتنوع هذه 

ية )ا ي أقسام المعلومات( والمادية العنارص بير  المكونات البشر
 
لتطوير المستمر لمهارات العاملير  ف

اضية )تصميم أنظمة تشغيل محمية  )الحواسيب المزودة بأنظمة تشغيل لها خصائص أمنية( و اإلفي 
، 15بإقفال معقد و أو عن طريق المشفرات و ربطها بخطوط اإلتصال( ي

ان  ، أما بالنسبة ألركان األمن السيير
، للهجمات الرقمية نظرا إلنفتاحه عىل فضاء ال فهي متعددة باع ي

تباره أكير عرضة من العالم المعلومان 
اق الرقمي للحسابات والشبكات،  : اإلخي  ي

 
متناهي من األجهزة و الشبكات الرقمية فيمكن إختصارها ف

ي سبيل معالجة 
 
ي عىل الخصوصية الفردية و الجماعية للمؤسسات، و ف

ون  هذا القرصنة، التعدي اإللكي 
اتيجية لتسيير و مواجهة المخاطر الرقمية، من خالل 

اإلشكال و تحقيق هذا النوع من األمن تم وضع إسي 
ي تم إقرارها من طرف المنظمة العالمية لتسيير األمن 

إعتماد جملة من السياسات أو القواعد العالمية الت 
ي 
، المتضمن نظام تسيير أمن ISO/IEC27001، أهم هذه القواعد ISOالرقمي تسم بالمصطلح التقت 

، TIالمتضمن معايير تقييم األمن المتعلق بـتكنولوجيا المعلومات  ISO/IEC 15408 المعلومات،
ISO/IEC13335  ي

المتعلق باإلطار الخاص أو الخصوصية،  ISO29100  المتعلق باألمن التقت 
ISO80001 ات المتعلقة بالقواعد المتضمن تسيير المخاطر المتعلقة بشبكات تكنولوجيات المعلوم

باإلضافة إىل القواعد المذكورة سابقا، هناك مجموعة من العنارص األخرى المرتبطة بتحقيق  ، 16الطبية
، و عليه فاألمن الرقمي  (pare-feu)أو الحواجز النارية، (chiffrement)أمن المعلومات، أنظمة التشفير 

                                                           
11 Laurent Poinsot, Introduction à la sécurité informatique, chapitre 1, cors « Sécrypt », UMR 7030, Université 

Paris 13, Institut Galilée, Page 220, disponible sur : www.lipn.univ-paris13.fr, opcite.  
سوريا، محاضرات مقدمة  ، 131، جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية، ص 11المحاضرة رقم  -Information securityأمن المعلومات    12

 ، مرجع سابق.www.au.edu.sy منشورة على  الموقع اإللكتروني  
 .7الرقمي و حماية أمن المعلومات، الحق في استخدام شبكة آمنة، مرجع سابق  األمن 13
 . 60مرجع سابق، ص، -دراسة مقارنة-درار نسيمة، األمن المعلوماتي وسبل مواجهة مخاطره في التعامل اإللكتروني 14

 .133نفس المرجع، ص  لوم الطبية،، جامعة األندلس الخاصة للع11المحاضرة رقم  -Information securityأمن المعلومات    15

 
16 L’importance de la sécurité de l’information des nos jours, page 4, disponible sur le site de Professional  

Evaluation and Certification Board, www.pecb.com . 

http://www.lipn.univ-paris13.fr/
http://www.au.edu.sy/
http://www.au.edu.sy/
http://www.pecb.com/
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ية و المادية و التقنية، و متوقف عىل التكامل و التناسق  لكل العنارص المذك ورة سابقا بكل أبعادها البشر
ي للمعلومات

 . 17رغم ذلك ال يمكن تحقيق أمن كامل و نهان 

ي 
 
ي الفضاء الرقمي : المبحث الثاب

 
ي ألمن المعلومات ف

 
 اإلطار القانوب

اتيجات الرقمية المتخذة لمواجهة الم         خاطر إىل جانب التدابير التقنية، و السياسات و اإلسي 
والتهديدات التكنولوجيا المحيطة بأمن المعلومات عىل الشبكات الرقمية، البد من وجود منظومة 
، بشكل رسمي وفق قواعد قانونية تكفل الحماية الالزمة  قانونية صلبة و متكاملة، لتنظيم المحيط الرقمي

ي العالم اإلفي  
 
ي مجال صناعة و توزيــــع المعلومات ف

 
ي الذي أصبح إمتدادا لكل األطراف المتدخلة ف

اض 
ي سبيل تحقيق ذلك، تضافرت الجهود 

 
للعالم الواقغي الذي نعيش فيه، و يحتاج بدوره للتنظيم، و ف

ي مجال أمن المعلومات. 
 
 الدولية والوطنية من أجل خلق قاعد قانونية متماسكة ف

ا المطلب األول:  ي ألمن المعلومات بي   الواقع و العالم اإلفتر
 
ي المفهوم القانوب

 ض 

ي عموما و أمن المعلومات بمفهومها التقليدي واضح المعالم، فإن أمن            
إذا كان األمن القانون 

ي تعريفه و تحديد معالمه، و السبل 
 
، ال يزال يطرح صعوبات و إشكاالت عديدة ف المعلومات الرقمي

، يسم واآلليات القانونية لتحقيقه، خاصة أنه يتعلق بعالم آخر فرض نفسه بالتوا زي مع العالم الواقغي
، أين تكّون مجتمع المادي، يسم بمجتمع المعلومة.  ي

اض   بالعالم اإلفي 

ي ألمن المعلومات الرقمي  الفرع األول: 
 
الجدير باإلشارة أن أمن المعلومات الرقمي ليس  المفهوم القانوب

اء عىل معرف من الناحية القانونية، حيث عجزت كل الجهود المبذولة من طرف الفقه  ي و الخير
القانون 

مستوى الهيئات الدولية و اإلقليمية رغم محاوالتها المتعددة من حرص مفهوم هذا األمن و رسم حدوده، 
هذه الوضعية أدت إىل جعل مفهوم األمن الرقمي غامضا و متعدد المفاهيم بقدر تعدد أبعاده، و عىل 

ي العلوم القانونية ٌيع
 
، أو حت  العموم ليس هناك  فرع مستقل ف ت  باألمن الرقمي أو أمن المعلومات الرقمي

، و إنما يعرف بكونه، " مجموعة القواعد القانونية تخصص مدرج ضمن القانون الخاص باإلعالم اآلىلي
ي تستهدف أنظمة المعلومات و تجريم تلك األفعال 

الموجهة للوقاية من التهديدات و الهجمات النر
ي مختلف النصوص لمختلف ، هذا ما يالمرتكبة بصفة متعمدة"

 
جعل هذه القواعد مشتتة و موزعة ف

ي هذا المجال. 
 
 18فروع القانون، و كذا النصوص الصادرة عن القطاعات المتخصصة ف

، الذي كما يعرف أمن المعلومات الرقمية من الناحية القانونية،          ي الفضاء الرقمي
 
ي ف

 
باألمن القانوب

ي ذلك يتضمن جملة القواعد القانونية لحم
 
ي هذا الفضاء، بما ف

 
اية األشخاص و الممتلكات ف

ي يمكن أن تلحق بها جراء 
التنظيمات و الكيانات المختلفة و الدول، و حمايتها من كل اإلعتداءات النر

ي الفضاء الرقمي مجاال واسعا ال يقترص فقط الوسائل التكنولوجية
 
، مما يجعل مفهوم أمن المعلومات ف

ي عىل اآلليات المرتبط ب
 . 19األمن المعلومان 

ي   
 
اضالفرع الثاب ي العالم اإلفتر

 
ي للمعلومات ف

 
ي ينظر  : مفهوم األمن القانوب

إن األمن أو اإلستقرار القانون 
إليه تقليديا عىل أنه أحد العنارص المكونة لألمن ككل  كأحد مالمح دولة القانون، كما يعرف عىل أنه، " 

"، و يقصد به أن تكون القواعد القانونية مؤكدة و ه بنفسهلقضاء عل إلتجاء كل فرد إىل إقتضاء حقا

                                                           
17 Solange Gheraouti- cyber sécurité-sécurité informatique et réseaux- 5éme édition- édition DUNOD , 2016, page 

4.  
18 Faycal AJINA, Cadre Juridique de la Cyber-Sécurité dans l’espace  francophone, Agence universitaire de la 

francophonie, Institue de la francophonie pour l’ingénierie de la connaissance de la formation à distance, page 

5,6 , disponible sur : www.pssis.sec.gouv.sn.    

 
19 Richard WillEMANT, Stephanie FOULGOC, Aspects Juridiques de la cybersécurité, Action Canada France, 

volume 25, numéro 1, septembre 2016, page 18, disponible sur : www.feral-avocats.com  

http://www.pssis.sec.gouv.sn/
http://www.feral-avocats.com/
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ي تنظيمها للمراكز القانونية، بحيث يستطيع كل فرد توقع نتائج أفعاله سلفا، و هذا راجع إىل 
 
محددة ف

ي تحقق شفافيته، كمبدأ الفصل بير  السلطات، استقاللية 
ي بمجموعة من المبادئ الت 

إرتباط األمن القانون 
ها القضاء، حجية  ي فيه، مبدأ عدم رجعية القانون، عدم جواز اإلعتذار بجهل القانون و غير

ء المقض  ي
السر

من المبادئ، غير أن سيطرة استعمال التقنيات و التكنولوجيات الحديثة، أثر كذلك عىل القانون و جعله 
تقنية تتجاوز "، حيث أصبحت القواعد القانونية  قواعد مكننة القانونيوصف بالتقننة أو ما يسم بـ: "

 . 20النظرة التقليدية للقانون من حيث كونها آمرة و مكملة

ي أدت إىل صعوبة إعطاء تعريف لهذا النوع الجديد من األمن، هو تجاوزه لكل 
لعىل من أهم العوامل الت 

ي عالم آخر مغاير 
 
ي بالمفهوم التقليدي، نظرا لصعوبة تحققها ف

ي تحقيق األمن القانون 
 
المبادئ الراسخة ف

ي عىل وجه الخصوص، مما جعل ت
ماما عن الوسط الذي نشأ ضمنه مفهوم األمن عامة و األمن القانون 

، من جهة المحافظة عىل الحريات األساسية للمجتمع و من جهة ثانية،  القانون أمام تحديير  أساسيير 
القانون المحافظة عىل التوازنات )المبادئ( األساسية المتعلقة بمجتمع المعلومات المكرسة ضمن 

ي شكلها التقليدي يطرح صعوبة ضمن العالم 
 
التقليدي، حيث أصبح سن القواعد القانونية و تطبيقها ف

الرقمي بكل خصوصياته المغايرة تماما عن العالم الواقغي أين تفرض الدولة تطبيق القانون و تضمن 
ي المقابل فإن معالم العالم اإلفي  

 
امه تحت رقابة السلطة القضائية، ف ه من نشاطات إحي  ي بكل ما يمير 

اض 
ال مادية و بنية المركزية، أدى إىل خلق منظومة قانونية جديدة لتحقيق أمن المعلومات تسم بحوكمة 

نت  ي  (gouvernance de l’internet) األني 
 
ي أدت إىل خلق إشكال بالنسبة لمبدأ سيادة الدولة ف

، الت 
، من خالل خلق قواعد جديدة لتنظيم الت اعات الناشئة عنها عىل التقنير  عامالت الرقمية و تسوية الي  

نت، و تخضع من حيث سنها لإلرادة  هامش القواعد التقليدية، تهدف إىل توحيد األطر العامة لألني 
ي و متفردة من حيث 

اض  نت و مستعمليها، كقواعد خاصة بالمجتمع اإلفي  المنفردة لمصممي األني 
ي إطار ما يسم بالتسوية الذاتية مضمونها و طرق الرقابة عليها و الع

 
قوبات المقررة عن مخالفاتها ف

(autorégulation)ي تسم كذلك بالتسوية التقنية
أو عن طريق  (la régulation technique)، الت 

ي تنظيمات من صنع و 
 
ي تخضع لإلختصاص المحدود و المحصور ف

إستعمال التكنولوجيا الحديثة، الت 
ي تملك وحدها اإلختصاص تصميم رواد و متعامىلي األ 

نت، تسم بالتنظيمات أو المنظمات التقنية الت  ني 
ي سن القواعد المذكورة، عىل غرار 

 
اء أن قانون W3C ،23ICANN 22و ، 21IFTFف ، حيث اعتير بعض الخير

ىعي للسلطات المخولة 
، الذي نشأ خارج اإلطار الشر ي

يــــع التقت  الفضاء الرقمي يعتير نوع جديد من التشر
يــــع ي  بالتشر

 
اك المواطنير  ف ي إشر

ي تقتض 
ي سن القوانير  الت 

 
ي الدولة، و مخالف تماما للقواعد التقليدية ف

 
ف

يــــع رقمي ذات سيادة  الدولة، مما أدى بالتاىلي إىل خلق ما يشبه سلطة تشر
  . 24وضع قوانير 

 

                                                           
 سيديد.كريم كريمة، تأثير إستعمال التقنيات الحديثة  في تحقيق األمن القانوني،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة جياللي اليابس،   20

 بلعباس،
21 Internet Engineering Task Force, organisme de normalisation internet, dévloppant des normes ouvertes par le 

biais de processus ouverts, créé e, 1986, siège social 2tats_Unis,l’organisation mère, Internet Society. 

 
22 Word Wide Web Consortium, est un organisme de standardisation chargé de promouvoir la comptabilité des 

technologies du World Wide Web telles que HTML5, HTML, RDF, fondé en 1994. 

 
23 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, est une autorité de regulation d’internet , ayant pour 

principales missions d’adminidtrer lrs ressources numériques d’internet, fondé en 1998, siège social au Etants-

unis. 
24 Yves POULLET, l’aspect juridique des systèmes d’information, lex Electronica , volume 10, n°3, hiver 2006, 

page 4, http/www.lex electronica.org/articles/v10-03/poullet.htm.    
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ي 
 
ي ألمن المعلومات الرقمي دوليا و وطنيا : المطلب الثاب

 
 التكريس القانوب

، أدى إىل خلق ما يسم بمجتمع المعلومة، أين يتواجد إن وجود ع          الم رقمي موازي للعالم الواقغي
، مما فرض عىل  ي بأي معيار من المعايير

ي ال مادي، ال يشبه العالم الحقيف 
اض  ي عالم إفي 

 
األشخاص ف

ي سبيل خلق منظومة ق
 
انونية المجتمع الدوىلي بتنظيماته الوطنية والدولية، تكريس جهوده القانونية، ف

  -المذكورة سابقا–تستجيب ألبعاد و متطلبات هذا العالم المعقد، حت  ال تفرض التنظيمات التقنية 
 وجودها دون منازع ضمن هذا الفضاء. 

عندما نتكلم عن الجهود الدولية   الجهود الدولية المكرسة لتحقيق أمن المعلومات الرقمي : الفرع األول
ي مجال أمن المعلومات الرقمي ف

 
األمر يتعلق خصوصا بمحاولة، خلق منظومة قانونية عالمية، قادرة ف

، و نقل المنظومة القانونية الدولية  ي الفضاء الرقمي العالمي
 
ونية ف عىل رسم حدود التعامالت اإللكي 

ي و جعلها تتالءم مع خصوصيته و متطلباته.  
اض   التقليدية إىل هذا الفضاء اإلفي 

األمن الرقمي هو حماية حقوق اإلنسان و حرياته األساسية، فاألمر يتعلق  و باعتبار أن الهدف من      
، و من هذا المنطلق نجد أن أغلب  بالدرجة األوىل بنقل تطبيق منظومة حقوق اإلنسان إىل الفضاء الرقمي
ي حماية حقوق اإلنسان بكل أبعادها، و من أهمها 

 
، تصب ف يعات الدولية المتعلقة باألمن الرقمي التشر

نت لجمعية اإلتصاالت المتقدمة 25كرنذ  ، حيث تم وضع هذا الميثاق عىل )APC( ميثاق حقوق اإلنتر
ي جمعية اإلتصاالت المتقدمة 

 
نت ف ي ورشة عمل حقوق شبكة اإلني 

 
يد جمعية اإلتصاالت المتقدمة ف

اير  ي فير
 
ي براغ ف

 
ي تم عقدها ف

، و ، و هو ميثاق يقوم عىل ميثاق اإلتصاالت 2001بأوروبا، و الت  ي الشعتر
نت للجميع، حرية التعبير و حرية التنظيم، الوصول إىل  يهدف إىل تحقيق سبع أفكار، الوصول لألني 
مجيات مفتوحة المصدر عىل المجانية و تطوير التقنيات و  ك و التأليف، الير المعارف و التعليم المشي 

 ، نت و حماية الوىعي ، و حوكمة األني  و إعمال الحقوق، و تعتير الجمعية الخصوصية و المراقبة و التشفير
وري من أجل  نت أمر رص  أن القدرة عىل مشاركة المعلومات و التواصل بحرية باستخدام شبكة األني 
ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و العهد الدوىلي الخاص 

 
إعمال حقوق اإلنسان عىل النحو المجسد ف

عهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و بالحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و ال
القمة العالمية حول مجتمع اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميير  ضد المرأة، هناك كذلك 

ي سنة  ،(WSIS)المعلومات
 
ي تم عقدها ف

ي إعالن مبادئ 2003الت 
، تحت رعاية األمم المتحدة، و تم تبت 

الذي يتضمن التأكيد عىل حقوق اإلنسان و الحريات األساسية    القمة العالمية حول مجتمع المعلومات،
ي مجتمع المعلومات، و منع إستخدام موارد و تقنيات المعلومات لألغراض 

 
و أهمية حق حرية التعبير ف

ي الجنائية و اإلرهابية، هناك كذلك 
 
قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة بشأن حماية الحق ف

، الذي جاء لتأكيد مبادئ المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان و كذا 69/166 الخصوصية الرقمية رقم
ي الخصوصية القرار الصادر و إستنادا إىل عمل 

 
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن الحق ف

ي العض الرقمي 
 
نت  ف و كذا اإلجتماع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين بشأن مستقبل إدارة األني 

ي أفريل المنعقد 
 
ازيل ف ي ساو باولو بالير

 
عىل  69/166يؤكد القرار  ، استناد لكل هذه المواثيق2014ف

ورة أن تحظ  حقوق اإلنسان  ي الخصوصية و رص 
 
تحريم التدخل و الرقابة التعسفية و غير القانونية للحق ف

ي الواقع. 
 
نت بنفس الحماية المكرسة ف  عىل األني 

، مما جعلها توصف  و إىل جانب ذلك انتهجت بعض        ي
المنظمات الدولية مسلكا قانونيا بطابع تقت 

ي المجال الرقمي و تكنولوجيا اإلتصاالت، سعيا منها لتكييف قراراتها مع الطابع 
 
بالمنظمات المتخصصة ف

ي هذا اإلطار توجيه منظمة  
 
، و نذكر ف ي  UNESCOالمتمير  و الحديث لتحديات األمن الرقمي

 
لجهودها ف

                                                           
 .10، 8،9األمن الرقمي و حماية أمن المعلومات، الحق في استخدام شبكة آمنة،  مرجع سابق، ص  25
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ي مجال تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت، كذلك المنظمة مجال تطوير 
 
بية ف العلوم و الثقافة و الي 

ي ذلك مجال نظام المعلوماتية، كذلك المنظمة  (ISO)الدولية 
 
ي بما ف

يــــع التقت  ي مجال التشر
 
المتخصصة ف

ي وجهت جزء من إهتم (OMC)العالمية للتجارة 
امها لسن و لجنة األمم المتحدة للتجارة الدولية، الت 

ونية و المنتجات المرتبطة يعات المتعلقة بالتجارة اإللكي   .26التشر

ي مجال          
 
ي هذا المجال بالتخصص ف

 
يعات الصادرة ف ت التشر ، فقد تمير  أما عىل المستوى اإلقليمي

ن ونية و الرقمية عموما، نذكر منها: اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم األني  ت مكافحة الجريمة اإللكي 
، اإلتفاقية العربية 2001 ي ، اإلتفاقية األوروبية للجرائم المعلوماتية الموقعة بتكليف من المجلس األورونر

ي إنظمت إليه الجزائر 2010سبتمير  21لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريــــخ 
، الت 

ي 
 
ي  و ، إتفاقية اإلتحاد اإلف 252-14 27بموجب المرسوم الرئاسي  2014ف

ان  ي مجال األمن السيير
 
ي ف

ريف 
ي 
 
، إتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات اإلتصال 201428حماية البيانات الشخصية المنعقدة ف
ي القاهرة بتاريــــخ 

 
اير  13و المعلومات المحررة ف ي 2002فير

 
ي صادقت عليها الجزائر ف

 ،292016، الت 

ي       
 
هذا المجال، يبدو واضحا و جليا أن هناك إتجاهير   و كتعليق عن الجهود الدولية المكرسة ف

، أحدهما يهدف إىل نقل و تكريس مواثيق حقوق اإلنسان  ي مجال التكريس الدوىلي لألمن الرقمي
 
متكاملير  ف

ي من أجل حماية حقوق اإلنسان و حرياته األساسية و تجريم كل تهديد 
اض  بكل تفاصيلها إىل العالم اإلفي 

ي أدت إىل خلق و أو إعتداء عليها، و إ
تجاه آخر يهدف إىل مواكبة التطورات التقنية و التكنولوجية الت 

ي من نوع خاص يتالءم مع طبيعة 
فرض عالم آخر بالموازاة مع العالم الواقغي يحتاج لتنظيم قانون 

ي النهاية فكال اإلتجاهير  يهدفان إىل منع الخروج عن
 
 المعامالت الرقمية و المخاطر المحيطة بها، و ف

ي مجال الرقمية و تكنولوجيا 
 
ي ف

ي و غياب التخصص القانون  سيادة الدولة تحت عنوان التطور التكنولوجر
عية وفقا للمبادئ  يــــع الرقمي الموازي، الذي ال يتمتع بأية شر اإلتصاالت الحديثة، و بالتاىلي وضع حد للتشر

يــــع، و المبادئ العامة للقانون.      التقليدية للتشر

 : ي
 
ي الرقمي ال الفرع الثاب

ر
 منظومة القانونية الوطنية لتحقيق األمن المعلوماب

إىل جانب إنظمامها لإلتفاقيات و المواثيق الدولية، تسغ الدولة الجزائرية إىل مواكبة التطور          
ي مجال المعلوماتية و تكنولوجيات اإلتصال، من خالل خلق أرضية وطنية صلبة و متماسكة 

 
العالمي ف

، عن طريق إعداد ترسانة قانونية متنوعة عامة و متخصصة،  لضمان التواجد  ي
اض  ي العالم اإلفي 

 
اآلمن ف

منها ما هو موجه لتنظيم اإلستغالل و اإلستعمال األمثل و اآلمن لألنظمة المعلوماتية، و شق آخر يتعلق 
ي تهدد حرية المواطنير  

ي لمواجهة كافة التهديدات و المخاطر الت   من رواد بالجانب الردىعي و العقانر
ونية.       ي القطاعير  العام و الخاص، و مكافحة الجريمة اإللكي 

 
نت و مستعمىلي التقنيات الرقمية ف  األني 

يعية و التنظيمية         ي هذا اإلطار صدرت العديد من النصوص التشر
 
مقارنة -و إن كانت متأخرة نوعا ما-ف

ي بسنوات عديدة،  و يمكن باإلنتشار الواسع و المبكر للتكنولوجيات الرقمية، ا
ي سبقت التنظيم القانون 

لت 
، و يتعلق األمر بالنصوص التنظيمية المرتبطة  ي

التمير  بير  نوعير  من النصوص، منها ما يتمير  بالطابع التقت 

                                                           
26 Yves POULLET, l’aspect juridique des systèmes d’information, lex Electronica , op.cite, page 9/ 

، يتضمن التصديق على اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائم 2014سبتمبر  8، الموافق 1435ذي القعدة  13المؤرخ في  252-14المرسوم الرئاسي   27
 , 2010ديسمبر  21تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاريخ 

 و ما بعدها.  273ق، ص، مرجع ساب-دراسة مقارنة-درار نسيمة، األمن المعلوماتي وسبل مواجهة مخاطره في التعامل اإللكتروني  28
، يتضمن التصديق على إتفاقية إنشاء المنظمة 2016مارس  22، الموافق 1437جمادى الثانية عام  13المؤرخ في  111-16المرسوم الرئاسي   29

 .2016مارس  27الصادرة في  19العربية لتكنولوجيات اإلتصال و المعلومات، ج.ر عدد 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

149 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ونية و  بقواعد إستغالل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال، و نصوص تتعلق بالوقاية من الجريمة اإللكي 
 مكافحتها. 

: ا -أوال[ ي
المالحظ أن ما يمير  هذا النوع من النصوص   لنصوص القانونية المتعلقة بالجانب التقن 

ة، كما أن كلها نصوص  ي بصفة مباشر
ون  القانونية، أنها نصوص متخصصة وموجهة لتنظيم المجال اإللكي 

وجهة النظر تنظيمية تتنوع بير  المراسيم الرئاسية و التنفيذية   ولعىل التفسير الذي يمكن إعطاءه من 
، و  القانونية، هو التطور المتواصل و المتسارع لتكنولوجيات اإلتصال و الرقمنة عىل المستوى العالمي
ي سبيل توفير الخدمة المعلوماتية بشكل مستمر 

 
سغي الجزائر الدائم لاللتحاق بمصف هذه التطورات ف

الوطنية المكلفة بضمان األمن  للمواطنير  و دائم و تتضمن من جهة تنظيم النشاط الرقمي و الهيئات
ي هذه النصوص: 

 المعلومان 

يتضمن  المتعلق بوضع منظومة وطنية ألمن األنظمة المعلوماتية:  05-20المرسوم الرئاسي  -أ[
ي  05-20 30المرسوم الرئاسي 

 
ي  20الصادر ف

، جملة من األحكام  المتعلقة بوضع منظومة 2020جانف 
ي وطنية ألمن األنظمة المعلوماتية، تش

كل إطار تنظيمي خاضع للدولة، موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطت 
اتيجية الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية.   إلعداد اإلسي 

يتضمن المرسوم  المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة :  317-19المرسوم الرئاسي  -ب[
ة لوصاية الوزارة األوىل، مكلفة بتصميم إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، خاضع 317-19 31الرئاسي 

احها عىل الحكومة بالتشاور مع الدوائر الوزارية و  اتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة و إقي  عنارص اإلسي 
ي حيث تضم ضمن هيئاتها مجلس علمي 

، تتمير  بطابعها التقت  ي
المؤسسات اإلقتصادية و المجتمع المدن 
ي مجال ا

 
ي يضم كفاءات وطنية ف

 لرقمنة و تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال. و تقت 

ونية:  04-18 32القانون-ج[ يد و اإلتصاالت اإللكتر وط  المتعلق بالت  يتضمن هذا القانون تحديد شر
ح مخترص لكل  ، مع شر ونية و إستغاللها من طرف المتعاملير 

يد و اإلتصاالت اإللكي  تطوير خدمات الير
ون  ية. العنارص المرتبطة باإلتصاالت اإللكي 

ونية:  246-18 33المرسوم التنفيذي-د[ ي   المتعلق بخدمات اإلتصاالت اإللكتر
 
يهدف هذا المرسوم ف

يد  04-18إطار تطبيق القانون  السالف الذكر، إىل تحديد محتوى و نوعية الخدمة الشاملة للير
ي ج

 
ي تتصف بالعمومية و الديمومة و الشمولية، و تتضمن ف

ونية، الت  ي واإلتصاالت اإللكي 
ون  انبها اإللكي 

ي كخدمة عمومية 
ونية لجميع المواطنير  عىل مستوى كامل اإلقليم الوطت 

توفير شبكات اإلتصال اإللكي 
ي كل الظروف العادية و اإلستثنائية. 

 
 تتصف باإلستمرارية و الديمومة ف

                                                           
، يتعلق بوضع منظومة وطنية ألمن األنظمة 2020جانفي  20الموافق  1441جمادى األولى  24ي المؤرخ ف 05-20المرسوم الرئاسي   30

 .2020جانفي  26الصادرة في  04المعلوماتية، ج.ر عدد 
و ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة 2019نوفمبر  26الموافق   1441ربيع األول عام  29المؤرخ في  317-19المرسوم الرئاسي   31

 .2019ديسمبر  01الصادرة في  74تحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، ج.ر عدد 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و اإلتصاالت اإللكترونية، 2018ماي  10الموافق  1439شعبان عام  24المؤرخ في  04-18القانون   32

 .2018ماي  13الصادرة في  27ج.ر عدد 
، يحدد محتوى و نوعية الخدمة الشاملة للبريد و الخدمة 2018أكتوبر  9الموافق  1440محرم عام  29المؤرخ في  246-18المرسوم التنفيذي    33

 .2018أكتوبر  10الصادرة في  60الشاملة لإلتصاالت اإللكترونية و التعريفات المطبقة عليهما و كيفية تمويلهما، ج.ر عدد 
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قية الحظائر  126-07و  91-04المرسومي   التنفيذيي   -ه[ المتعلقي   بالوكالة الوطنية لتر
قية الحظائر 91-04 34حيث تم بموجب المرسوم التنفيذي  تكنولوجية: ال ، إنشاء الوكالة الوطنية لي 

، و تأخذ هذه الوكالة شكل مؤسسة 126-07 35التكنولوجية و تطويره، و تتميمه بموجب المرسوم
ي مجال ترق

 
اتيجية وطنية ف اح عنارص إسي  ية عمومية ذات طابع صناىعي و تجاري، تتوىل إعداد و إقي 

 الحظائر التكنولوجية و تنفيذها.    

:  -ثانيا[      ي و يتعلق األمر بمجموعة من  النصوص القانونية المتعلقة بالجانب الردعي و العقاب 
ونية  و مكافحتها عن طريق الردع و العقاب،  ي تهدف إىل الوقاية من الجريمة اإللكي 

النصوص القانونية الت 
يعية، ها أنها نصوص تشر ي شكل قانون، أهمها:  و ما يمير 

 
 صادرة غالبا ف

 عل التواىلي قانون اإلجراءات الجزائية و قانون العقوبات:  15-04و  14-04القانوني    -أ[
 المتضمني  

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، أحكام  155-66المتمم للقانون  14-04 36حيث تضمن القانون
ي الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية جديدة تتعلق بإجراءات المتابعة و البحث و ال

 
معاينة ف

المتضمن لقانون العقوبات، فقد أضاف قسم  156-66المتمم للقانون  15-04 37للمعطيات، أما القانون
 جديد متعلق بالعقوبات المقررة لجرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات.   

لجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال و المتعلق بالوقاية من ا 04-09 38القانون -ب[
و يتعلق هذا القانون عىل وجه الخصوص بمكافحة و تجريم و المعاقبة عىل كل األفعال   مكافحتها: 

ي الدخول غير 
 
المتعلقة باإلتصاالت التكنولوجية و األنظمة المعلوماتية، و تنحرص مجمل هذه األفعال ف

وع ألنظمة المعالجة اآل  لية للمعطيات و اإلعتداءات العمدية عىل سالمة المعطيات. المشر

 خاتمة: 

ي يسغ العالم إىل تحقيقها، نظرا     
، نتوصل إىل أن األمن الرقمي يعتير من أصعب التحديات الت  ي األخير

 
ف

ة ال يمكن إدراكها رغم كل الجهود ال ي للتطور المتسارع و المستمر لتكنولوجيا اإلتصال و اإلعالم، بوتير
ت 

ي سبيل تحقيق هذا النوع الجديد من األمن الذي أصبح جزءا ال يتجزأ 
 
تبدلها الدول و المنظمات الدولية ف

ي يتسبب فيها هذا 
ي بكل أبعاده و مكوناته، أمام كل المخاطر و التهديدات الت 

من مفهوم األمن اإلنسان 
ية، فقد أدخل العا لم مرغما ضمن ثورة رقمية، ذات العالم الجديد، فرغم كل ما يقدمه من خدمات للبشر

ونية، ال يمكن حرص أبعادها و مواجهتها من  معالم غير مسبوقة، استفحلت ضمن أركانها جرائم إلكي 
خالل سبل التجريم و العقاب التقليدية، و أمام كل هذه التحديات نتوصل إىل نتيجة أساسية، أنه من 

ي الفضاء الرقمي 
 
ي ف

. المستحيل تحقيق األمن المعلومان  ي
  بشكل كامل و نهان 

                                                           
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية و 2004مارس  24الموافق  1425صفر  3المؤرخ في  91-04المرسوم التنفيذي   34

 .2004مارس  28الصادرة في  18تطويرها و يحدد تنظيمها و سيرها، ج.ر عدد 
 3المؤرخ في  91-04التنفيذي ، يتمم المرسوم 2007ماي سنة  5الموافق  1428ربيع الثاني عام  17المؤرخ في  126-07المرسوم التنفيذي   35

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية و تطويرها و يحدد تنظيمها و سيرها، ج.ر 2004مارس  24الموافق  1425صفر 
 .2007ماي  6الصادرة في  29عدد 

صفر عام  18المؤرخ في  155-66و يتمم األمر رقم  ، يعدل2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ في  14-04القانون رقم   36
 .2004نوفمبر  10الصادرة في  71، و المتضمن  قانون اإلجراءات الجزائية، ج.ر عدد 1966يونيو  8الموافق  1386

صفر  18في المؤرخ  156-66، يعدل و يتمم األمر رقم 2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ في في  15-04القانون رقم   37
 .2004نوفمبر  10الصادرة في  71، و المتضمن  قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966يونيو  8الموافق  1386عام 

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 2009أوت  5الموافق  1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09القانون رقم   38
 .2009أوت  16الصادرة في  47كافحتها، ج.ر عدد اإلعالم و اإلتصال و م
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 : المصادر و المراجع
 المراجع باللغة العربية: -أوال[

 الكتب: -أ
، الطبعة الثانية، - ي عرص المعلومات، الدار اللبنانية المرصية للنشر

 
د. حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا اإلتصال الحديثة ف

 . 1997مرص، 
 الرسائل و المذكرات:  -ب[
ي تحقيق أبعاد التنمية المستدامةسحانير  الميلود، مساهمة تكنول -1

 
، -دراسة حالة الجزائر -وجيا المعلومات و اإلتصال ف

، جامعة  ي العلوم اإلقتصادية، تخصص إدارة أعمال،  كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية  و علوم التسيير
 
أطروحة دكتوراه ف

  . 49ص  ،2017-2016الجيالىلي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية 
ي  -2

ون  ي التعامل اإللكي 
 
ي وسبل مواجهة مخاطره ف

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  -دراسة مقارنة-درار نسيمة، األمن المعلومان 
ي القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 

 
 -2015ف

 . 13، ص 2016
 المقاالت:  -[ج
ي عطية، مقال بعنوان:   - ي الحد من مخاطر تكنولوجيا الطاهرة بن عمارة، خالد رجم، العرنر

 
ي ف

ون  أثر نظام الحماية اإللكي 
، الوادي، المعلومات و اإلتصال، دراسة مقارنة لعينة من المؤسسات ، مجلة رؤى إقتصادية، جامعة الشهيد حامة لخرص 

 . 2018، سنة 02، العدد 08المجلد 
ة رقم  -Information securityعلومات  أمن الم-  ، 129، جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية، ص 11المحارص 

ي  
ون  ات مقدمة منشورة عىل  الموقع اإللكي   www.au.edu.sy سوريا، محارص 

ونية و الحلول المق - حة لها القضايا األمنية المتعلقة بالشبكات اإللكي  يد   ،ي  مقال لمركز التأهيل الشامل، ،  منشور عل الير
 : ي
ون   library.online-www.books االلكي 

ي و منظومة حقوق اإلنسان د. محمد أحمد عىلي العدوي،  - 
ي المفاهيم.. و العالقات المتبادلة–األمن اإلنسان 

 
، -دراسة ف

: قسم  ي
ي لمركز اإلعالم األمت 

ون  العلوم الساسية و اإلدارة العامة، جامعة أسيوط، مرص، مقال منشور عىل الموقع اإللكي 
www.policemc.gov.bh 

نت، هيئة  - ي صالح بن عىلي بن عبد الرحمان الربيعة، األمن الرقمي و حماية المستخدم من مخاطر األني 
المستشار القانون 

 . 2030معلومات السعودية، رؤية اإلتصاالت و تقنية ال
،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة  - ي

ي تحقيق األمن القانون 
 
د.كريم كريمة، تأثير إستعمال التقنيات الحديثة  ف

 جيالىلي اليابس، سيدي بلعباس. 
ي استخدام شبكة آمنة،  تقرير صادر عن مركز هرد-

 
و لدعم التعبير الرقمي األمن الرقمي و حماية أمن المعلومات، الحق ف

HRDO CENTER to Support the Digital Expression ،  2017القاهرة، مرص : ي
ون  ، متوفر عىل الموقع اإللكي 

 www.hrdoegypt.org 
 النصوص القانونية: -د[
يعية: -1  النصوص الترسر
ي  04-18القانون  -

 
يد و 2018ماي  10الموافق  1439م شعبان عا 24المؤرخ ف ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالير

ونية، ج.ر عدد  ي  27اإلتصاالت اإللكي 
 
 . 2018ماي  13الصادرة ف

ي  04-09القانون رقم 
 
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2009أوت  5الموافق  1430شعبان عام  14المؤرخ ف
ي  47م و اإلتصال و مكافحتها، ج.ر عدد المتصلة بتكنولوجيات اإلعال 

 
 . 2009أوت  16الصادرة ف

ي  14-04القانون رقم  -
 
المؤرخ  155-66، يعدل و يتمم األمر رقم 2004نوفمير  10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ ف

ي 
 
ي الص 71، و المتضمن  قانون اإلجراءات الجزائية، ج.ر عدد 1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18ف

 
 10ادرة ف

 . 2004نوفمير 
ي  15-04القانون رقم  -

 
ي ف

 
المؤرخ  156-66، يعدل و يتمم األمر رقم 2004نوفمير  10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ ف

ي 
 
ي  71، و المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18ف

 
 . 2004نوفمير  10الصادرة ف

 النصوص التنظيمية: -2
ي  05-20المرسوم الرئاسي  -

 
ي  20الموافق  1441جمادى األوىل  24المؤرخ ف

، يتعلق بوضع منظومة وطنية 2020جانف 
ي  04ألمن األنظمة المعلوماتية، ج.ر عدد 

 
ي  26الصادرة ف

 . 2020جانف 
ي  317-19المرسوم الرئاسي  -

 
شاء وكالة وطنية ، يتضمن إن2019نوفمير  26الموافق   1441ربيع األول عام  29المؤرخ ف

ها، ج.ر عدد  ي  74لتطوير الرقمنة و تحديد مهامها و تنظيمها و سير
 
 . 2019ديسمير  01الصادرة ف

http://www.au.edu.sy/
http://www.au.edu.sy/
http://www.books-library.online/
http://www.books-library.online/
http://www.hrdoegypt.org/
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ي  111-16المرسوم الرئاسي  -
 
، يتضمن التصديق عىل 2016مارس  22، الموافق 1437جمادى الثانية عام  13المؤرخ ف

ي  19المعلومات، ج.ر عدد  إتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات اإلتصال و 
 
 . 2016مارس  27الصادرة ف

ي  252-14المرسوم الرئاسي -
 
، يتضمن التصديق عىل اإلتفاقية 2014سبتمير  8، الموافق 1435ذي القعدة  13المؤرخ ف

ــخ   ,2010ديسمير  21العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاريــ
ي  246-18المرسوم التنفيذي   -

 
، يحدد محتوى و نوعية الخدمة 2018أكتوبر  9الموافق  1440محرم عام  29المؤرخ ف

ونية و التعريفات المطبقة عليهما و كيفية تمويلهما، ج.ر عدد  يد و الخدمة الشاملة لإلتصاالت اإللكي   60الشاملة للير
ي 
 
 . 2018أكتوبر  10الصادرة ف

ي  126-07المرسوم التنفيذي  -
 
ي عام رب 17المؤرخ ف

، يتمم المرسوم التنفيذي 2007ماي سنة  5الموافق  1428يع الثان 
ي  04-91

 
قية الحظائر التكنولوجية 2004مارس  24الموافق  1425صفر  3المؤرخ ف ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لي 

ها، ج.ر عدد  ي  29و تطويرها و يحدد تنظيمها و سير
 
 . 2007ماي  6الصادرة ف
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 والموطنة وعالقتهما بتحقيق األمن اإلنساني في الجزائر الديموقراطية،

 

Democracy, citizenship and their relation to the achievement 

of human security in Algeria 
 

ي فاتح
 د/ مزينر

ستاذ محاضر ب 
 
 جامعة عباس لغرور خنشلة ا

ي نسيم
 د رشاسر

 -1-امعة الحاج لخضر باتنة ج
 

 
 ملخص: 

ي الدولة الجزائرية للنظام الديمقراطي كتوجه سياسي جديد جسده دستور 
، حيث عملت 1989إن تبت 

ي 
ة عن الممارسة الديمقراطية، والت  ي ذلك جاهدة إىل تكريس اآلليات، والقنوات والمظاهر المعير

 
الدولة ف

ي مجمله
 
ي ال تتحقق إال تعددت صورها، وأشكالها حيث تعتير ف

ا التعبير الجىلي لتحقيق قيم المواطنة الت 
ي موضوع 

ي جميع الميادين، والذي اصطلح عليه بمصطلح األمن اإلنسان 
 
ي ظل جو من األمن، واالستقرار ف

 
ف

، أو  ي المجال االقتصادي،  أو االجتماىعي
 
ي بناء الدول، والمجتمعات سواء ف

 
، وحجر الزاوية ف الملتف 

...إلخ.  ي
 
 الثقاف
ي 
 
ة وف ز العالقة بير  الديمقراطية كنظام، والمواطنة كحالة، وباعتبارها ركير   هذا السياق يمكن أن تير

ي  
، وهذا انطالقا من مقاربة األمن اإلنسان  ي النظام الديمقراطي

 
 أساسية ف

، الجزائر الكلمات المفتاحية : الديمقراطية، ال ي
 . مواطنة، األمن اإلنسان 

Abstract  
       with Algeria's adoption of the democratic system, as a new political orientation 

embodied in the 1989 constitution, as the state worked hard to consecrate the 

mechanisms, channels and manifestations of democratic practice, which have many forms 

and forms, as they are considered in their entirety the clear expression of achieving the 

values of citizenship that can only be achieved under An atmosphere of security and 

stability in all fields, which was termed the term human security, the subject of the forum, 

and the cornerstone of building states and societies, whether in the economic, social, or 

cultural fields ... etc. 

In this context, the relationship between democracy as a system, and citizenship as a 

state, and as a fundamental pillar of the democratic system, can emerge from the human 

security approach. 

Keywords: Democracy, citizenship, Human security, Algeria. 

 

 
 
 

 
 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

154 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 مقدمة: 
تعتير الجزائر من الدول حديثة العهد بالديمقراطية كنظام سياسي جاء نتيجة لعديد الظروف   

ي عرف
ي إطار ما يسم بموجة الدمقرطة الت 

 
ها العالم نهاية الثمانينات، وبداية الداخلية، والخارجية ف

ي جميع 
 
التسعينات، حيث أن هذا النظام السياسي جاء كبديل سياسي يراد منه تحقيق االستقرار ف

المجاالت باعتباره نظام يقوم عىل مبادئ التداول السلمي عىل السلطة بتحقيق فكرة االنتخاب، وكذا 
ي توزيــــع ا

 
ي إطار تطبيق سيادة القانون، وضمان ضمان تطبيق مبادئ العدل، والمساواة ف

 
وات ف لير

ام الحقوق والحريات األساسية كركائز أساسية وثيقة الصلة عىل مستوى  الشفافية، والمساءلة، واحي 
ي 
ي كمقاربة ترتبط أساسا بأمن الفرد، وجعله القضية المحورية الت 

الفكر، أو الممارسة بفكرة األمن اإلنسان 
ي إطار ما ي

 
ي هذا النظام عديد الحقوق.    تربطه بدولته ف

 
ي تضمن ف

 سم بفكرة المواطنة الت 

ة األساسية للديمقراطية عىل أساس أنه ال يوجد مجتمع يقوم عىل مبادئ  عد المواطنة الركير 
ُ
ت

ي جميع المجاالت 
 
ي قيامه عىل المواطن كأهم ركن من أركان الدولة، وله تأثير ف

 
الديمقراطية ال يعتمد ف

. لذلك حظيت هذه ال  فكرة باهتمام الفقهاء، والقانونيير 

ي تتبت  
ي الدول الت 

 
ي الدولة، ومحور جميع العمليات خاصة ف

 
وعليه، وباعتبار المواطن حلقة أساسية ف

ي األنظمة   Subjects، والتابعير  Citizensالنظام الديمقراطي الذي "يمير  بير  المواطنير  
 
ف

ي جميع نواجي الحياة اهتماما واسعا، فإن ( عىل أساس فكرة المواطنة، وتعظي 1االستبدادية")
 
للمشاركة ف

ي هذا السياق جسدت هذا التوجه من خالل مختلف المجاالت بتكريس العديد من اآلليات 
 
الجزائر، وف

ي ظل استقرار الفرد وسط المجموعة 
 
ي تدعمها، وهذا ال يمكن تحقيه إال ف

القانونية وفق عديد األبعاد الت 
ي ظل 

 
ي ينتمي إليها ف

.  الت  ي
 ما يسم باألمن اإلنسان 

ي الجزائر بصفة خاصة 
 
ي أي دولة،  وف

 
ي النظام السياسي ف

ورغم التسليم بحقيقة مفادها أن مسألة تبت 
ي موضوع فكرة 

ي تحقيق األمن، واالستقرار عىل جميع األصعدة، فإنه ما يمكن أن يثار بتبت 
 
لها دور كبير ف

ي النظام الديمقراطي يمكن يطرح اإل 
 
 شكال التاىلي :  المواطنة ف

ي ظل تحقيق ما يسم باألمن 
 
، و مبدأ المواطنة ف فيما تكمن مظاهر العالقة بير  النظام الديمقراطي

ي الجزائر؟
 
ي ف

 اإلنسان 

 و عليه فإن معالجتنا لهذا الموضوع، واإلجابة عىل اإلشكالية تكون باالعتماد عىل الخطة التالية : 

 راسة . المطلب األول : اإلطار المفاهيمي للد

 . ي
ي : بعض مظاهر العالقة بير  فكرة المواطنة وفكرة األمن اإلنسان 

 المطلب الثان 

ي الجزائر. 
 
ي حققها النظام الديمقراطي ف

ي الت 
 المطلب الثالث : أبعاد األمن اإلنسان 

 
ي الجزائر. 

 
ي ف

 
 الديمقراطية، والمواطنة وعالقتها بتحقيق األمن اإلنساب

 مي للدراسة : المطلب األول : اإلطار المفاهي

ي تتناولها، وبما أن الموضوع يتناول 
ورة المنهجية ألي دراسة ضبط المفاهيم األساسية الت  تفرض الرص 

ي فسنحاول تحديد مفهومهما كما يىلي : 
 مصطلحير  أساسيير  هما المواطنة، واألمن االنسان 

 

                                                           
، جامعة حمة لخضر، الوادي، 16، العددمجلة البحوث والدراسات، أثر المشاركة السياسية في تنمية المواطنة في الجزائر، مبروك ساحلي -1

  .203، ص2013الجزائر، 
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  الفرع األول : مفهوم المواطنة: -1

ي تعتمد أساسا عىل تعد المواطنة أحد المفاهيم المكونة للفك
، واالجتماىعي المعارص، والت  ر السياسي

ي صاحبت التطور الفكري لإلنسان. 
 القيم، واألفكار، وأخذت عدة مفاهيم عير مختلف الحقب الزمنية الت 

فمن الناحية النظرية فإن مفهوم المواطنة له ثالث جوانب، أوال جانب يتضمن عالقة قانونية، وهي 
الحق (جانب تنظمه عالقة سياسية تشمل مجموع الحريات، الحقوق، والواجباتعالقة الجنسية، وثانيا 

شح  ي االستفادة من الخدمات االقتصادية، واالجتماعية، ممارسة الحقوق السياسية كاالنتخاب، والي 
 
ف

ا هي عالقة معنوية، وعاطفية ترتبط بحب الوطن، والوالء لرموزه من لغة،  وتكوين األحزاب...إلخ(، وأخير
 . )2(ريــــخ، وثقافة... وتا

ي متنوع األبعاد يرى الدكتور إبراهيم عبد هللا نارص أن المواطنة :>> 
 
مفهوم اجتماعي سياسي إنساب

ات العالمية،  ، والتطور الحضاري، والقيم المتوارثة، والمتغت  يتأثر بمستوى النضج الفكري، والسياسي
ي كل

 
مع إذا ما أنصفت بثوابت، و مبادئ مجت والمحلية، فمن هنا تعتت  المواطنة صفة محدودة ف

ي مختلف النواحي السياسية، 
 
ي عزة الوطن، مثل الحقوق الدستورية، والقانونية ف

 
أساسية تصب ف

 . )3(واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واإلنسانية <<

سمح وكما عرفت الباحثة الفرنسية دومينيك شنابير المواطنة من خالل نظرة قانونية عىل نحو ي   
شح لمختلف  ي الحياة السياسية، والي 

 
للمواطن كفرد بالتمتع بحقوقه المدنية، والسياسية كالمشاركة ف

ي دفع 
 
، والمساهمة ف ام القوانير 

المناصب العامة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقع عىل عاتقه احي 
ائب، والدفاع عن سيادة دولته.    )4(الرص 

ي اتخاذ القرارات السياسية، والتأثير يرى البعض أن فكرة المواطنة هي ا    
 
ي المشاركة ف

 
لحق، واإلمكانية ف

ي مختلف القرارات الجماعية
 
 .  )5(ف

ي يصعب إيجاد تعريفا جامعا مانعا
 لها  وعىل هذا األساس فإن مفهوم المواطنة يعد من المفاهيم الت 

ي الفكر الس
 
، نظرا )6(ياسي المعارصشأنه شأن معظم المصطلحات السياسية، واالجتماعية المتداولة ف

لعالقته بالعديد من المصطلحات كالجنسية، والقومية والمساواة...إلخ هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
ا لدى الفقهاء.  ي جدال كبير

 بالرجوع إىل أصل الكلمة اللغوي الذي لف 

:أسس المواطنة ي
 
 : )7(الفرع الثاب

ي أعطيت لمفهوم المواطنة أنها 
ي مجملها  نجد من خالل التعاريف الت 

 
مبنية عىل أسس، وركائز هامة ف

، ويمكن أن تتحقق األهداف المرجوة لهاته الفكرة، وبدونها  ي
يكتمل مفهوم المواطنة بالمعت  الحقيف 

 :  تصبح المواطنة شكلية ال أساس لها، وعليه يمكن حرص هذه األسس فيما يىلي

                                                           
 .4ص ،2008 مصر، إلسكندرية للكتاب،مركز ا مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيق، نسرين عبد الحميد نبيه، -2
 .48ص ،2002سنة  عمان، مكتبة الرائد العلمية، الطبعة األولى، المواطنة، ابراهيم عبد الناصر، -3

4-Dominique schnpper, qu'est – ce que la citoyenneté?, première éd, collection folio actuel n=" 75, Gallimard, 
2000, p10.         
5-Caroline Guibet laflaye, participation politique cohésion social et éducation a la citoyenneté, communication 

propose du colloque international penser l'Europe, institut supérieur de philosophie, CSIC, Madrid, Espagne, 

2008, p2. « La citoyenneté se définit par le droit et la possibilité de participer aux processus de décision 

politique et d influencer les décisions collectives»       
 ،2012 مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى، دراسة تحليلية نقدية(،(المواطنة والمواطن في الفكر السياسي حمدي مهران، -6

 .61ص
 .200ص المرجع السابق، ،نسرين عبد الحميد نبيه -7
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ي الحكم: أ
 
 وال: المشاركة ف

ي الحكم مظهرا 
 
عد عملية المشاركة ف

ُ
من مظاهر النظام الديمقراطي الذي يضمن للمواطن الذي تتوفر  ت

ي المشاركة السياسية، والتعبير عن 
 
ي الحكم بكل حرية عن طريق الحق ف

 
وط القانونية المشاركة ف فيه الشر

شح، وإنشاء األحزاب  آماله، ورغباته وفق آليات يضمنها النظام الديمقراطي كحق االنتخاب، وحق الي 
ي صنع القرار وطنيا، ومحليا. السياسية....إ

 
 لخ، وبذلك المشاركة ف

ي 
 
ي الحياة السياسية بكل أشكالها وبذلك المشاركة ف

 
يسمح النظام الديمقراطي للمواطن بالمشاركة ف
 الحكم وبدونها تصبح المواطنة مجردة من معناها. 

 :  ثانيا:المساواة بي   جميع المواطني  

ي نفس
 
ة، وضمان ف عد فكرة المساواة ركير 

ُ
ي  ت

 
الوقت لفكرة المواطنة، فالمساواة بير  جميع المواطنير  ف
اكتساب الحقوق، والقيام بالواجبات بشكل بعيد عن االنحياز، والتميير  تضمن تحقيق معت  المواطنة، 
وتجعل من المواطن يتفاعل إيجابيا، ويشعر بانتمائه، ووالئه لوطنه نتيجة الشعور بالعدل، واإلنصاف، 

 طنية لديه عند أداء واجبه، وشعوره بالفخر عند الحصول عىل حقوقه. وارتفاع الروح الو 

 

ي 
 
 الفرع الثالث : مفهوم مصطلح األمن اإلنساب

ي كمصطلح البد من اإلشارة إىل مفهوم األمن بصفة عامة، والذي 
قبل التطرق إىل مفهوم األمن اإلنسان 

ي ظهرت كنيجة حتمية ارتبطت بحياة اإلنسا
ن منذ األزل، إىل أن أضحت مقاربة يعتير من المفاهيم الت 

ي العالقات الدولية، فمنها من يركز عىل أمن الدولة ككيان موحد، ومنهم من يركز عىل أمن الفرد 
 
ي ف

 
مهمة ف

 . (8)كجزء من هذا الكيان

 :  اللغوية، واالصطالحية كما يىلي
 وعليه يمكن إعطاء تعريف لألمن من الناحيتير 

ي اللغةأوال: األمن لغة: 
 
معت  ضد الخوف، وهو تحقيق السكينة واالستقرار، والطمأنينة، واألمانة  األمن ف

ي صدقه، واإليمان هو الثقة، والقبول. 
 ضد الخيانة، وآمن به يعت 

 ثانيا: األمن اصطالحا: 

ات  ي صاحبت ظهور المصطلح، وكذا التغير
ات الت  من الناحية االصطالحية يمكن للباحث أن يتعقب التغير

ي أث
رت عليه بصفة عامة حيث كان مفهوم األمن متعلق باإلجراءات اآلمنة المتخذة من طرف التاريخية الت 

ي الداخل والخارج
 
 . (9)الدولة لحفظ أشارها، وتأمير  كل ما يتعلق بأفرادها، والمصالح الحيوية ف

ي 
 
ي تواجه أي مجتمع ف

وهناك من عرف األمن عىل أنه اضمحالل كل المخاطر الداخلية، والخارجية الت 
 شارة إىل جانبير  من الجوانب األمنية: إ

ي  -
 
ي تضمن للفرد، والمجتمع حقوقه، وحريته ف

: وهي مختلف اآلليات اإليجابية الت  ي جانب إيجانر
 إطار حقوق اإلنسان

ي تقوم بها أجهزة األمن للضبط، والحفاظ عىل  -
: وهو مختلف الممارسات الت  ي الجانب السلتر

 . (10)األمن

                                                           
، جامعة محمد خيضر، 2، العدد9، المجلد المجلة الجزائرية لالمن والتنميةسهام زروال، دور الممارسة الديمقراطية في تعزيز األمن االنساني،  - 8

 .489، بسكرة، الجزائر، ص2020جويلية 
 ثقافي العربي واإلسالمي وآفاق المستقبل، على الموقع االلكتروني: مراد بركات محمد، األمن ال - 9

www.iugaza.edu.ps/ara/research/articles/. //:http :19/11/2020أطلع على الموقع. 
  uafaqcenter.com//:httpالمحفوظ مصطفى محمد، مفهوم األمن اإلنساني من الموقع: - 10
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ي كل الممارسات فيما وانطالقا من تعريف مصطلح األم
 
ن الذي يرتبط أساسا باإلنسان كونه األساس ف

ي فإن هذا األخير كمفهوم تعود جذوره إىل بعض المبادرات 
اصطلح عليه كمقاربة باألمن االنسان 

 المطروحة، وكذا بعض التقارير من المنظمات، والمؤسسات، واللجان حيث: 

وعة من التقارير لبعض اللجان       ) كاللجنة مع نهاية الستينات، وبداية السبعينات ظهرت مجم
ي أكدت عىل أهمية 

المستقلة للتنمية الدولية، اللجنة المستقلة للقضايا األمنية ونزع السالح....( الت 
ي جاءت مع تقرير 

الوصول إىل أمن األفراد إال أن المساهمة الحقيقية للدفع بمفهوم األمن اإلنسان 
ية سنة  ي ال 1934التنمية البشر

 . (11)صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

نامج االمم المتحدة سنة  ي لير
ي وفق منظور جديد  1934وكما عرف التقرير الثان 

مصطلح االمن االنسان 
يتمحور أساسا حول اإلنسان، وحاجاته، وكذلك حمايته من المخاطر المستعصية مثل المجاعة، 

ي والضار ل
، واإلنقطاع الفجان  ورية اليومية لإلنسانالقهر السياسي  .  (12)لحاجيات الرص 

ي حير  عرف الباحث ليود أوك
 
الذي يعتير من المنظرين األوائل لمفهوم AXWOURY LIOYD زروي ف

ه  ي يرافقها العنف، أو غير
ي باعتباره ضمان لحماية األفراد من مختلف التهديدات الت 

األمن اإلنسان 
 . (13)خاص، وكذا أمنهم، وحياتهمانطالقا من صيانة، وضمان الحقوق االساسية لألش

ي بالديمقراطية، ومنهم 
، والمفكرين فكرة األمن اإلنسان  ي نفس اإلطار يربط العديد من الباحثير 

 
وف

، وارتباطا كذلك بفكرة الديمقراطية (14)إيمانويل كانط الذي يقول أن الديمقراطية قوة مهمة للسالم
ي تعتير جزء من الدراسة فإن الباحث كارولير  ت

وماس يرى أنه بعيدا عن األبعاد المادية لألمن الت 
ي عىل جميع 

ي تعتير الديمقراطية، ونقاشاتها كبعد غير مادي يحتوي فكرة األمن اإلنسان 
اإلنسان 

 . (15)المستويات المحلية، والعالمية

ي مفهوم يتعلق بحركية، وظروف، وطبيعة 
ومن خالل التعاريف السابقة الذكر يتبير  أن األمن اإلنسان 

مجتمع، أي أنه ليس بالمفهوم الجامد، ويتعلق أساسا بفكرة حماية الفرد، والمجتمع بكل الطرق ال
ي كل النواجي المتعلق به.   

 
 الكفيلة بتحقيق ذلك، وف

ي  
 
: بعض مظاهر العالقة بي   مبدأ المواطنة، األمن اإلنساب ي

 
 المطلب الثاب

ي بفكرة المواطنة، وتتقاطع، و 
ي ذلك ترتبط فكرة األمن االنسان 

 
ي عديد النواجي حيث ركزت ف

 
تتقارب ف

ها، وتحديد مالمحها، وتكريس حقوقها،  ي دساتير
 
عديد الدول، ومنها الجزائر عىل إدراج فكرة المواطنة ف

وطها، وعملت هذه الدساتير باعتبارها القانون األساسي للدولة عىل تحديد مواصفات المواطن،  وشر
تيجياته  ا. وأبعاد المواطنة عىل ضوء اسي 

ي الممارسة الديمقراطية الحديثة، فإن عملية تحديد االبعاد، وكيفية 
 
وباعتبار المواطنة محور أساسي ف

ي حقوق المواطنة من خالل حقوق، وواجبات 
 
الممارسة أساس التميير  بير  األنظمة تضييقا، وتوسعة ف

ي من خاللها تتجسد المساواة بير  المواطنير  مما ينعكس عليهم با
لشعور باألمن، واالستقرار، المواطن، الت 

 : ي فيما يىلي
ي المواطنة، واألمن االنسان 

 وعليه يمكن أن تكمن مظاهر العالقة بير  فكرن 

                                                           
 .5، العراق، د س ن، ص 46، عددمجلة العلوم السياسيةالديمقراطية واألمن اإلنساني، أحمد عبد الجبار ومنى جالل عواد،  - 11
 أمحند برقوق، األمن اإلنساني ومفارقات العولمة على الموقع اإللكتروني: - 12

//berkouk-mhand.yolasite.com 19/11/2020اإلطالع تاريخ. :http 
والواجب، مداخلة في ملتقى دولي، الحماية القانونية لألسرة بين الواقع والطموح، كلية الحقوق،  جمال منصر، الحماية االمنية لألسرة بين الحق - 13

 .116-115، ص ص 2010افريل  20/21جامعة عمان األهلية، 
السياسية، سورنس غيورغ، الديمقراطية والتحول الديمقراطي: السيرورات والمأمول في عالم متغير، المركز العربي لألبحاث والدراسات  - 14

 .195قطر، د ت ن، ص 
15 - Alkire sabina ; conceptuel Framework for humane Security ; London :Oxford university publications ; 2003 ; 

p15. 
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ي 
 
امها من متطلبات األمن اإلنساب  الفرع األول: حقوق المواطنة واحتر

سيات ترتكز فكرة المواطنة عىل مجموعة من األسس، والمبادئ أهمها مبدأ المساواة الذي يعتير من أسا
ي من خالل: 

ي يمكن أن تضمن تحقيق األمن اإلنسان 
 الحكم العادل، والت 

 أوال: مبدأ المساواة

انطالقا من مبدأ الساواة الذي يعد أساس المواطنة الحقة الذي يصنفه عديد الباحثير  عىل أنه حق من 
ي تضمن حق التملك عىل قدم المساواة وللجميع، وحق العمل وف

ي الت 
قا ألجر عادل، حقوق الجيل الثان 

 . (16)والتعليم، والعالج، والدخل المناسب...إلخ

ي 
ي تدعم فكرة المساواة الت 

ي هذا التوجه الممارسة الديمقراطية الحقيقية من بير  أهم األنظمة الت 
 
وتعد ف

ي عىل أن)) 
ي تقريرها النهان 

 
ي ف

هي من صميم فكرة المواطنة، وهذا ما تأكد عىل لسان لجنة األمن اإلنسان 
ي هو الذي يحقق السالمة الشخصية لألفراد، والنمو اإلقتصادي، النظا

م السياسي الديمقراطي الحقيف 
، وتحقيق التنمية بشكل  ي

ام المباديء الديمقراطية، كخطوة نحو بلوغ األمن اإلنسان  ويقوم كذلك عىل احي 
 . (17)عام...((

ي المشاركة وحرية التعبت  
ر
 ثانيا: فكرب

ي المشاركة وحرية 
ي عملية بناء  التعبير تعتير فكرن 

 
ي تعد أساسيتان ف

من بير  عنارص فكرة المواطنة الت 
ي أي مجتمع. 

 
ي ف

 األمن اإلنسان 

ي 
ي العمل العام، وإزالة العقبات أمام هذه المشاركة الت 

 
ي تشجيع االفراد عىل االنضمام ف

فالمشاركة تعت 
مشاركة االجتماعية) مؤسسات تأخذ صور عديدة: مشاركة سياسية) عضوية األحزاب، االنتخابات...(، وال

 . (18)العمل، المبادرات التطوعية...(

ي ضمان الروابط الوطنية، وحب 
 
ة ف ي جميع نواجي الحياة مساهمة كبير

 
تعد عملية ضمان المشاركة ف

ي أمن، 
 
ي مؤسسات دولتهم، وهذا ما يضمن العيش ف

 
االنتماء لألفراد مما يجعلهم يتمتعون بكامل الثقة ف

 واستقرار. 

ي انطالقا من أن المجتمعات خاصة  أما عن
ي ضمان االمن االنسان 

 
مجال حرية التعبير فهي عنرص أساسي ف

ي التعبير عن 
 
ف بفكرة التعددية الثقافية، والدينية، والسياسية البد أن تكون عىل قدم المساواة ف ي تعي 

الت 
ي يسوده االنفتاح

ي جو عقالن 
 
ام مبدأ ، وهذا كله ي(19)آرائها، وأفكارها، وطموحاتها ف ي ظل احي 

 
تم ف

ام القانون، وتطبيقه عىل الحاكم، والمحكوم بقدم المساواة.  وعية الذي يقوم أساسا عىل فكرة احي   المشر

ي يضمنها النظام وانطالقا 
من مبدأ المساواة، والمشاركة، وحرية التعبير باعتبارها حقوق من الحقوق الت 

، وتجسدها المواطنة كف ي عالقة تناسقية، الديمقراطي كنظام سياسي
كرة فإن عالقتها باألمن اإلنسان 

ط لتحقيق فكرة المواطنة،  وكما أن تحقق بعض جوانب األمن  ي شر
وترابطية حيث أن األمن اإلنسان 

ي هي غاية من غايات مبدأ المواطنة. 
 اإلنسان 

ي الجزا
 
ي تحققت من خالل تطبيق الديمقراطية ف

ي النر
 
 ئر. المطلب الثالث: أبعاد األمن اإلنساب

ي جاء بها النظام الديمقراطي باعتباره توجه سياسي أخذ به النظام 
ي الت 

لتحديد مختلف أبعاد األمن اإلنسان 
ي الدولة، وهي الدستور منذ سنة 

 
، إىل يومنا 1989الجزائري كنوجه كرس من خالل الوثيقة األساسية ف

                                                           
 .19، ص2008، الجزائر، قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية، الطبعة السادسة، دار هومة للنشر والتوزيع - 16
 .497سهام زروال، المرجع السابق، ص - 17
، سري زيد الكيالني، أثر احترام حقوق المواطنة في تحقيق األمن االجتماعي، مداخلة في مؤتمر دولي، األمن االجتماعي في التصور االسالمي - 18

 .22، ص2012المنظم من طرف كلية الشريعة، جامعة آل البيت، األردن، 
 .22سري زيد الكيالني، المرجع نفسه، ص - 19
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ي 
 عمل الدستور عىل ضمانها، هذا، وهذا من خالل دراسة أهم أبعاد األمن الفردية، والجماعية الت 
 . 2016وتجسيدها انطالقا من الدراسة التحليلية للتعديل الدستور األخير سنة 

      2016الفرع األول: لمحة عن دستور 

ي العدد  2016مارس  7بتاريــــخ  16/01بموجب القانون رقم  2016صدر التعديل الدستوري لسنة 
 
 14ف

ي من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 
 
حيث احتوى نص الدستور عىل  06/03/2016ية الصادرة ف

ي تحكم المجتمع الجزائري بداية 
ديباجة، وأربعة أبواب، فالباب األول تحت عنوان المباديء العامة الت 

ي جاء تحت عنوان تنظيم السلطات بداية من المادة 83من المادة األوىل إىل غاية المادة 
، أما الباب الثان 

ي الباب الثالث المعنون بالرقابة، ومراقبة االنتخابات، والمؤسسات االستشارية من 177إىل غاية  84
 
، وف

ي األخير باب رابع بعنوان التعديل الدستوري بداية من المادة 207إىل غاية المادة  178المادة 
 
 208، وف

ة.  218إىل المادة   واألخير

ير  أنه يعمل عىل تجسيد مختلف المبادئ ومن خالل هذا التقسيم الذي عمد إليه المؤسس الدستوري يب
ي ظل األمن واالستقرار الفردي، والجماىعي الذي 

 
ي مجملها تعمل عىل تحقيق التنمية، ف

 
ي ف

الديمقراطية الت 
 .  سيوضح كما يىلي

ي الدستور الجزائري 
 
:أبعاد األمن الفردي ف ي

 
 الفرع الثاب

ي نص التعديل الدستوري لسنة 
 
ي تجسد  2016إن محتوى األمن الفردي جاء ف

متمثال نصوص المواد الت 
ي يحققها االنتخاب سواء عىل 

ف بأن الشعب هو مصدر كل السلطات الت  ي تعي 
مبادئ الهوية، والت 

ي 
، أو الوطت  المستوى المحىلي

ي هي (20)
ام الحقوق، والحريات، وتحقيق فكرة المساواة الت  ي ظل احي 

 
، ف

 ر، وسالمة األفراد داخل المجموعة. .وهذا كله من أجل ضمان استقرا(21)أساس فكرة المواطنة

وعية الذي يضمن تطبيق ومن  أجل ضمان أمن األفراد كذلك فإن المؤسس الدستوري أقر مبدأ المشر
ي تنص عىل أنه)) ال يتابع  59القانون عىل الجميع، وهذا ما تجسد من خالل نص المادة 

من الدستور، والت 
وط المح ددة بالقانون...ويعاقب القانون عىل أعمال وأفعال أحد، وال يوقف، أو يحتجز إال ضمن الشر

 . (22)االعتقال التعسفية.((

اف بعديد الهيئات،  وحفاظا عىل أمن األفراد ارتأى المؤسس الدستوري الجزائري كذلك إىل اإلعي 
، وهاته الهيئات، أو  ي توكل لها مهمة الحفاظ عىل أمن، واستقرار المواطنير 

والمؤسسات، والسلطات، الت 
 ؤسسات تكون منتخبة، أو معينة. الم

ي الدستور الجزائري الفرع الثالث: 
 
 أبعاد األمن الجماعي ف

ي الدولة بداية من تحقيق 
 
ي الدستور الجزائري الذي يمثل القانون األساسي ف

 
تتمثل أبعاد االمن الجماىعي ف

ات الخاصة العدالة ما بير  جميع أفراد المجتمع وتكييف جميع المناهج، والسياسات مع متطلبات  المتغير
 . ي ظل الحفاظ عىل الخصوصيات تحقيقا، وضمانا لالستقرار االجتماىعي

 
 بالمجتمع ف

ي ذلك ديباجة الدستور عىل )) أن إيمان الشعب باإلختيارات الجماعية مكنته من تحقيق   
 
كمثال ف

وات الوطنية بطابعها...غير أن الشعب الجزائري وا
ى، طبعتها استعادة الير جه مأساة وطنية انتصارات كير

                                                           
، 14، ج ر ج ج، العدد2016مارس  07، المتضمن التعديل الدستوري، المؤرخ في 16/01، من القانون رقم 17، 16، 12،13،14،15المواد  - 20

 .8، ص2016مارس  06الصادرة بتاريخ 
 .10، المرجع نفسه، ص/32/33/34/35/36المواد  - 21
 .13جع نفسه، ص، المر59المادة - 22
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حقيقية عرضت بقاء الدولة للخطر، وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة 
ي أعطت ثمارها، وهو مصمم عىل الحفاظ عليها...((

 . (23)السلم والمصالحة الوطنية الت 

ة يتأكد أن ضمان األمن واال  ي هذه النقطة األخير
 
ي ظل ومن خالل ما تم التطرق إليه ف

 
ستقرار ال يتأن  إال ف

ام خصوصيات المجتمع المتعلق بقيمه، ومبادئه.   احي 

ي تحكم المجتمع 
اف بالمبادئ العامة الت  ت كذلك المواد األوىل من الدستور عن إقرار واالعي  وكما عير

ي تعمل عىل تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية، وشديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، 
الجزائري، والت 

اب، ووحدة رموز الدولة،  وهذا من خالل تجذير الشعور باالنتماء، والتعلق بالوحدة الوطنية، ووحدة الي 
وتكوين جيل متشبع بمبادئ اإلسالم، وإرساء مجتمع متمسك بالديمقراطية متفتح عىل العالمية فيظل 

ام مبادئ حقوق االنسان.   احي 

 

 خاتمة : 

ي تعد من أهم المواضيع من خالل التطرق إىل فكرة المواطنة وع
ي الجزائر، والت 

 
ي ف

القتها باألمن االنسان 
، وظهرت معالمها جلية من خالل دساتير الدول باعتبارها  ي الوقت الحارص 

 
ي أخذت الكثير من االهتمام ف

الت 
ي يمكن أن تعير عن التوجهات األساسية ألي دولة. 

 أسم القوانير  الت 

ي العالقة بير  األم
 
ي كانت عملية البحث ف

ي ظل النظام الديمقراطي تقتض 
 
، وفكرة المواطنة ف ي

ن اإلنسان 
، وانطالقا كذلك 1989تحليلها من خالل الدستور الجزائري الذي تبت  النظام الديمقراطي بداية من سنة 

ي األمن الفردي، والجماىعي اللذان يتمحوران أساسا 
 
ي المتمثلير  ف

من البعدين اإلجرائيير  ألبعاد األمن اإلنسان 
المواطن كمحور لجميع العمليات، وهذا ارتباطا بفكرة المواطنة، ومن خالل البحث بالدراسة،  حول

، وما يحمله من  ي هذا المجال خلصنا إىل جملة من النتائج أهمها أن رغم التوجه الديمقرايظي
 
والتحليل ف

إلرادة السياسية إال أن ا  1989أسس تكرس لالمن، واإلستقرار الذي تبناه النظام الجزائري منذ سنة 
ي عديد 

 
للدولة كانت بعيدة عن األخذ، والتطبيق الفعىلي لمبادئ النظام الديمقراطي مما ادخل البالد ف

ي وضعية عدم االستقرار عىل جميع األصعدة السياسية، االقتصادية، االجتماعية...  وعليه: 
 
ات ف  الفي 

ي النقاط التالية:    
 
 يمكن حرص النتائج المتوصل إليها ف

ي المؤسس الدستوري الجزائري لفكرة المواطنة، وتعزيزها تكرس من خالل اآلليات القانونية   -
تبت 

ي تتمتع بها 
المنظمة لعالقة المواطن بمؤسسات الدولة، إال أن واقع الحال أثبت أن عدم المصداقية الت 
ي يطعن دائما سالمة انت

، خاصة المؤسسات المنتخبة، والت  خابها مما ادى المؤسسات تجاه المواطنير 
ي عديد المرات. 

 
ي ظاهرة الفساد اإلداري، والماىلي الذي أثر عىل أمن، واستقرار البالد ف

 إىل تفسر

تجسيد فكرة المواطنة  لها ارتباط وثيق  بحال البنية االجتماعية، والسياسية، والثقافية واالقتصادية   -

ي الجزائر تأثرت سلبا بس
 
ي األوضاع السياسية، والثقافية، للمواطن لهذا فإن فكرة المواطنة ف

بب تدن 

 واالقتصادية للدولة مما أدى إىل ظهور وضعية الألمن.    

ي مجال المشاركة السياسية ال يجسد حقوق المواطنة عىل الرغم  -
 
عدم المساواة بير  المرأة، و الرجل ف

حدد الذي ي 12/03بموجب القانون العضوي  2012من إحداث نظام الحصص الذي أحدث سنة 

ي 
 
ي المجالس المنتخبة مما أدخل المجالس، ومعه المواطن ف

 
كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة ف

 وضعية الالاستقرار، والألمن، وهذا عىل سبيل المثال ال الحرص.  

                                                           
 .4، المرجع نفسه، ص2016ديباجة دستور سنة  - 23
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ي الجزائر أثر سلبا  -
 
تداخل السلطات فيما بينها، وهيمنة السلطة التنفيذية عىل المشهد السياسي ف

ي جو من عدم االستقرار. عىل جميع المؤسس
 
 ات، وأدخلها ف

ي الجزائر تبف  هي الحائل بير  قيم  -
 
تم التوصل إىل نتيجة أساسية مفادها أن اإلرادة السياسية ف

 الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وتطبيقها عىل أرض الواقع. 

ي 
ي يمكن أن تعمل عىل ترقية حقوق المواطنة من خالل األمن اإلنسان 

احات الت  ي الجزائر: االقي 
 
  ف

ي  -
تدعيم التوجه الديمقراطي للدولة الجزائرية من خالل تكريس الضمانات القانونية الفعالة الت 

 تضمن ممارسة الحقوق، والحريات عىل أكمل وجه. 

ي صنع السياسات العامة،  -
 
اكه ف ي عن طريق منحه االستقاللية، وإشر

تفعيل دور المجتمع المدن 

ي وتنفيذها حت  تعظ  الثقة للمو 
ي حدود القوانير  الت 

 
اطن، ويشعر بأنه جزء من نظام دولته ف

 تحمي كيان، وسيادة الدولة. 

التأكيد عىل التنشئة السياسية للفرد فيما يتعلق بالعمل السياسي عن طريق اإلعالم، والمناهج  -

ي 
، وهذا من أجل تنمية قيم المواطنة لدى المواطن الت  ي

بوية التعليمية، والمجتمع المدن  الي 

 من له األمن واإلستقرار. تض

ي جميع نواجي الحياة، وخاصة الحياة السياسية مظهر من مظاهر تكريس  -
 
اك المرأة ف ورة إشر رص 

ي تؤسس لتحقيق قيم المساواة، والحرية بير  كل أفراد المجتمع الذي يساهم 
حقوق المواطنة الت 

 . ي
ي هي أساس االستقرار االمت 

ي تحقيق التنمية الت 
 
 بدوره ف

ي ضمان األمن  تعتير ضمان
 
الحقوق االقتصادية مكلفة نوعا ما مقارنة بالحقوق السياسية إال أنها األساس ف

ي الشغل، والصحة، والتعليم، والرعاية االجتماعية 
 
ي حيث أن المواطن الذي يحصل عىل حقه ف

اإلنسان 
ي دولته. 

 
ي األمن، واالستقرار ف

 
مة...إلخ ال يمكنه أن يكون إال مساهما ف  المحي 
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 القة األمن اإلنساني بحقوق األنسانع

 

The relationship of human security with human rights 
 

 د. بن مبارك ماية
 جامعة عباس لغرور  

 
ستاذ محاضر ا

 
 الجزائر -خنشلة -ا

 أ. هباز سناء
 جامعة عباس لغرور  

 
 الجزائر -خنشلة -استاذ مساعد ا

 

 
 ملخص: 

 ك
ً
ات هذا العرص، الذي يعد فيه شهدت قضية حقوق اإلنسان تطورا امن مع متغير  

، وبشكل مي 
ً
ا بير

ي إحداث التطور والتقدم. ومن مظاهر االهتمام أن أصبحت حقوق 
 
 ف
ً
 مهما

ً
صون كرامة اإلنسان جزءا

ي تؤكد عىل 
اإلنسان ذات طابع دوىلي من خالل ميثاق األمم المتحدة الذي تضمن العديد من الفقرات الت 

ام حقوق اإلنسان و  م، الذي  1948حمايتها، وكذلك صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام احي 
 من مصادره،كما ارتبط مفهومه باالمن 

ً
شكلت األديان واألعراف والشعوب، والمواثيق الدولية مصدرا

ي 
 .االنسان 

، حقو الكلمات المفتاحية: االمن  ي
 االنسان قاالنسان 

Abstract  
The issue of human rights has witnessed a great development, in conjunction with the 

changes of this era, in which the preservation of human dignity is an important part in 

bringing about development and progress. Among the manifestations of concern is that 

human rights have become of an international character through the United Nations 

Charter, which included many paragraphs that affirm the respect and protection of human 

rights, as well as the issuance of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 AD, in 

which religions, norms, peoples, and international conventions were one of its sources, Its 

concept was also associated with human security. 

Keywords: Human security, human rights. 

 

 
 مقدمة. 

ي هو اإلصالح المؤسسي وهو ما ُيشكل الفرق الجوهري بينه وبير       
 إن جوهر مفهوم األمن اإلنسان 

ورة توافر حد مفهوم حقوق اإلنسان ي رص 
 
 ف
ً
، فرغم أن البعض قد يتصور أن كليهما يعت  السر  ذاته ممثال

أدن  من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية لألفراد كافة برصف النظر عن النوع، أو الدين، أو 

 الجنس. 

ي واقع األمر، توجد مجموعة من التباينات بير  ال      
 
، فإذا كان مفهوم حقوق اإلنسان بيد أنه ف مفهومير 

يرتكز باألساس عىل تحديد مجموعة واسعة من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية الالزم 
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ي خلق ترتيب أو وضع 
 
ي يمكن أن يسهم ف

ي المقابل نجد مفهوم األمن اإلنسان 
 
توافرها لألفراد، فإننا ف

حقوق اإلنسانية من خالل إعالئه من شأن بعض الحقوق أولويات لتلك المجموعة واسعة النطاق من ال

 ألجندات وحاالت متباينة
ً
 . وذلك وفقا

ي اطار التطور الذي  االشكالية :   
 
ي وحقوق االنسان ف

 
ماهي اوجه الشبه واالختالف بي   االمن االنساب

 مس السياسات االمنية ؟

 

I.  :ماهية حقوق االنسان 

ف حقوق اإلنسان عىل أنها ال     عرَّ
ُ
، وبغض النظر ت حقوق المكتسبة لكلِّ إنساٍن عىل وجه األرض بال تميير 

ع بالحقوق 
َّ
ي العالم بأن يتمت

 
 لكلِّ فرٍد ف

ُّ
عن عرقه، أو جنسيته، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، وبذلك يِحق

ي مجاال 
 
ل حقوق اإلنسان ف

َّ
تمث

َ
ٍت الخاصة به دون أي مساٍس بها بما يضمن له العيش بكرامٍة ومساواة، وت

 
ِّ
، والحماية من االستعباد والتعذيب، وحق عديدة أولها الحرية؛ كحرية المعتنق وحرية الرأي والتعبير

ي الحصول 
 
م، وحق الحماية، والمحافظة عىل الحالة االجتماعية والمتمثلة ف

ُّ
الحياة، وحق العمل والتعل

 
ُّ
ي عىل المنافع الخاصة باألفراد، وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الحقوق تعد

 
ي أي مكاٍن ف

 
 لكلِّ فرٍد ف

ً
 مكتسبة

فير  بالقيام بها. 
َّ
 من ِقَبل الجهات المسؤولة أو الُمكل

ً
 1العالم؛ ويتم المطالبة بها تلقائيا

وري لعيش اإلنسان بكرامة سواًء عىل        األدن  والرص 
َّ
ي كوِنها تضَمن الحد

 
وتكُمن أهمية حقوق اإلنسان ف

م،الذي يقود به إىل االستفادة من الفرص المتاحة مستوى حاجاته األساسية؛ كالطعام
ُّ
عل
َّ
، والمسكن، والت

هات  ، وحرية اختيار التَوجُّ له، أو عىل مستوى حرياته، كحرية اختيار أسلوب الحياة، وحرية التعبير

ي يرغب الفرد بدعِمها، وبذلك يضمن تأمير  كل تلك الحريات لألفراد الحماية من االعتداء 
السياسية الت 

ٍة منهم. واال 
َ
ط
ْ
 ضطهاد من قبل أي جهٍة أقوى أو أعىل ُسل

II.  ي
 
 :ماهية األمن اإلنساب

1.  : ي
 
 تعريف األمن اإلنساب

ي أو حت  إىل توافـٍق حـول 
لم يتوصل المجتمع الدوىلي إىل تعريٍف متفٍق عليه لمفهوم األمن اإلنسان 

ي بهـدف
ي بدأ تداولها مع نهايات القرن الماض 

األمنية  مراجعـة المفـاهيم  مضمونه، فهو أحد المفاهيم الت 

ي ظل التطورات الدولية المعارصة
 
ي مفاهيم  2ف

 
ي  ، ورغم أن هذا المفهوم يجد جذوره الراسخة ف

 
أخرى ف

                                                           
دراسات حقوق عبد الحسين شعبان،مدخل الى القانون الدولي وحقوق االنسان،االنسان هو االصل،مركز القاهرة ل  1

 56،ص2002االنسان،مصر،
  /13/11- 11 ،أبو ظبي  ،بية منظمة المرأة العر ،مؤتمر المرأة في مفهـوم وقـضايا أمـن اإلنسان ،عمرو موسى  2

2008    http://www.arabwomenorg.org/Details.aspx?Page_ID=1234> 
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العالقات الدولية والقانون الدوىلي الناظم لهذه العالقات
3  ، ، كحقوق اإلنسان واألمن الجماىعي الدوىلي

لهم منها كانت قد 
ُ
ي است

ية ، إال  نضجت عير ما يقارب القرن والنصف من عمـر ورغم أن األفكار الت  البشر

أنه أخذ بالتبلور كمفهوٍم له كيانه المستقل وكمصطلٍح جديٍد بعد الحرب الباردة فمنـذ تسعينيات القرن 

ٍ من الدول والمنظمات الحكوميـة وغير الحكومية  ي من قبل عدٍد كبير
عمل األمن اإلنسان 

ُ
ين است العشر

ة لو  ٍ من بصفته ركير  ها ووسيلة للربط ين عدٍد كبير صف برامج عمل هذه المنظمات ونشاطاتها وتأطير

ورة إيجاد  المبادرات السياسية وإضفاء المزيد من التناسق عليها حيث انبثقت العديـد مـن الرؤى حول رص 

 تلـك ذات الـصلة بالتنميـة 
ً
مفهوم األمن االقتصادية ، فجاء  مبدأ لألمن يواجه التحديات الجديدة خاصـة

ي تتمحور 
ي الذي يتمحور حول ضمان أمن األفراد ليعمـل إلـى جانـب التصورات األمنية التقليدية الت 

اإلنسان 

 4حول ضمان أمن الفرد لكن ضمن إطاٍر أوسع يتمثل بدولتـه أو مجتمعه. 

III.  :ي وحقوق االنسان
 
 أوجه الشبه واالختالف بي   االمن االنساب

ي  هناك عالقة ترابطية بير      
 
ي تتمثل ف

أن حقوق اإلنسان األساسية يعتمد   حقوق اإلنسان واألمن اإلنسان 

وأن انتهاكات حقوق اإلنسان   كأساس عىل فعالية منظومة حقوق اإلنسان األساسية الغير قابلة للتجزئة

عد بمثابة
ُ
 ت
ً
، كالعنف  غالبا ي

 السبب الجذري لهشاشة وضعف ُمستوى ُمعير  من ُمستويات األمن اإلنسان 

عير ُمختلف القطاعات، بل إنها توفير   أو الرصاع، وأن توفير وضمان األمن يؤدي إىل تحقيق أمن اإلنسان

ي الُمتكامل
باإلضافة إىل أن ُمتطلبات الكرامة اإلنسانية ومعايير   وضمان عير ُمختلف تحليل البناء األمت 

عد بمثابة ركائز هامة وجوهرية   ة لهالقيم واألخالق وتوفير كافة ُمتطلبات اإلنسان والحاجات األساسي
ُ
ت

ي 
 . 5لضمان فعالية حقوق اإلنسان، وهي الجوهر الحيوي لألمن اإلنسان 

عتير حقوق اإلنسان حق يتمتع به كل فرد، فهي حقوقة عامة     
ُ
يمتلكها جميع األفراد بدون إستثناء،   كما ت

ي طياتها أصناف من بينها حق الموطنة، واكير دقة هي 
 
ي تنشأ وهي تحمل ف

 الحقوق المدنية، والسياسة الت 

ي الذي يتم 
شكل جوهر وعصب االمن اإلنسان 

ُ
، والحقوق هذه ت ي ُمجتمع سياسي

 
من خالل عضوية الفرد ف

ي تُمكن الناس من القدرة عىل التمتع بحياة كريمة ومرضية 
التعبير عنه، بمجموعة الحقوق الديمقراطية الت 

 . ذات جودة عالية

IV. إطار األمن اإلنس : ي
 
 اب

ي إطار الدراسات األمنية        -1
 
ي   : حيث ُيعتير الفرد كائن مرجغي هام الفرد كمرجع ف

كونه المعت 

مكنه   بالحماية
ُ
ي ت
ورية، الت  من ُمختلف التهديدات، ومن خالل اإلستجابة إىل حاجاته األساسية والرص 

                                                           
3 Gred Oberleinter, Human security and human rights, european Training and research Centre 

For Human Rights And Democracy, Occasional paper series, Issue NO.8, June 2002, p1 
األمـن اإلنسـاني وأبعـاده في القانـون الدولـي العـام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ،خولة محي الدين يوسف 4

 ,525،ص 2012،العدد الثاني، 28والقانونية ،المجلد 
 .60ص،2009أنظر: بومدين احمد بلخيثر،حق الحياة البشرية،الطبعة االولى،دار حزم للطباعةوالنشر،   5
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مكنه من اإلنتفاع بها  من البقاء والعيش بكرامة
ُ
لتحرر من العوز والفقر، ، وتوفر حت  يتمكن من ا  وت

 له األمن والسالمة من ُمختلف مصادر الخوف . 

: فالفرد حامل لمجموعة من الحقوق والواجبات لتحقيق جودة الحياة، إعتبار الفرد صاحب حق     -2

 عىل معايير العدالة، ضمن أطر تنموية لتطوير القدرات   وُمستوى
ً
ي المقبول اعتمادا

المعيسر

إلرتباطهما بُممارسات الحريات األساسية، وذلك إستجابة لكل   توسيع خيارات الفردو   الشخصية

وريات لتحقيق الديمقراطية وإعادة البناء .   ُمقتضيات الحرية والكرامة اإلنسانية بإعتبارها رص 

ابط لجملة الحريات  ي من خالل التشديد عىل الطابع العالمي الُمي 
ومن هنا فإن األمن اإلنسان 

ي تشمل التحرر من العوز وحرية العيش بكرامة إىل جانب  يةاألساس
ترابطة الوثيق   لحياة اإلنسان، والت 

ورة   بكل من األمن  عىل رص 
ً
والتنمية وحقوق الغنسان كأحد لبنات بناء أمن االفراد، حيث اأه ُيركز أساسا

ي الحياة، بصفة شاملة لُمختلف األبعاد الرص  
 
ورية المؤسسية للرفاة ووجوب تحقيق معايير جودة الحق ف

ي الحياة
 
ي، وان الجودة ف ي   البشر

إىل ضمانه، وال   هو مطلب ومسغ جوهري يهدف األمن اإلنسان 

، بل إنه واجب الشمولية  عىل ُمستوى قطاع ُمعير    يقترص  6اإلستدامة لُمختلف القطاعات  او بعد ُمعير 

 .   

ي تحاو                 
ي وهناك العديد من الدراسات الت 

ل تبيان أبعاد العالقة بير  مفهوم األمن اإلنسان 

ي ومفهوم حقوق اإلنسان يعمالن 
ومنظومة حقوق اإلنسان، وهذا عىل اعتبار أن مفهوم األمن اإلنسان 

ي 
 
كمثير ومحرك للكثير من المشكالت، وعىل وجه الخصوص عندما نقوم باستخدام هذان الُمصطلحان ف

 ص. الدراسات السياسية عىل وجه اإلختصا

ي توضيح العالقة بير  الجزء والكل؛ وذلك      
 
ي أحد النماذج المستخدمة ف

كما يمثل مصطلح األمن اإلنسان 

، ويعتير حق   مقارنة بمفهوم األمن الُمجتمغي
ً
من خالل كون حقوق اإلنسان الجزء األكير شمولية وعموما

ي يجب أن
ي األمن الُمجتمغي واحد من أهم وأكير الحقوق الت 

 
 يتمتع بها.  اإلنسان ف

 

ي تهدد كرامة االنسان وبقائه فاطار حقوق االنسان يعتمد عىل    
وتختلف طريقة معالجة االنتهاكات الت 

ي من خالل ايجاد اليات لحماية حقوق االنسان من االنتهاكات سواء حقوق اقتصادية اجتماعية 
نهج قانون 

ي عىل استخذام مج
ي تتنتر او ثقافية،بينما يعتمد اطار االمن االنسان 

موعة متنوعة من الجهات الفاعلة الت 

 نهجا مرنا وقضية محددة حيث يمكن لها ان تكون فعالة عىل مستويات محلية ودولية. 

 
 

 خاتمة: 

ي مدين إن -
 والمفاهيم األفكار عىل بناء صياغته حيث تمت اإلنسان لحقوق األمن االنسان 

 حقوق االنسان.  لتقاليد  األساسية

  الرئيسي  المرجع بإعتباره الفرد اىل ينظران النهجير   كال -

 الصحية والرعاية التعليم عىل والحصول الثقافية، والهوية والسياسية المدنية الحقوق -

.  حقوقاتعتير   أساسية لكال من النهجير 

 طريقة معالجة االنتهاكات مختلفة .  -

                                                           
صفية أدرى،دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل مضامين االمناالنساني،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم  6

 ومابعدها 44،ص2011/2012الساسية،تخصص االدارة الدلية،جامعة باتنة،السنة الجامعية
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 المراجع

 شعبان،مدخل اىل القانون الدوىلي وحقوق االنسان،االنسان هو 1
االصل،مركز القاهرة لدراسات حقوق  ـ عبد الحسير 
 . 2002االنسان،مرص،

ي القانـون الدولـي العـام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ،خولة مىحي الدين يوسفـ  2
 
ي وأبعـاده ف

األمـن اإلنسـان 
، 28والقانونية ،المجلد  ي

  2012،العدد الثان 
ية،الطبعة اال ـ 3 ،حق الحياة البشر ،بومدين احمد بلخيير  . 2009وىل،دار حزم للطباعةوالنشر
ي العلوم 4

 
،مذكرة لنيل شهادة ماجستير ف ي

ي تفعيل مضامير  االمناالنسان 
 
ـ صفية أدرى،دور المنظمات غير الحكومية ف

 . 2011/2012الساسية،تخصص االدارة الدلية،جامعة باتنة،السنة الجامعية
5 Gred Oberleinter, Human security and human rights, european Training and research Centre 
For Human Rights And Democracy, Occasional paper series, Issue NO.8, June 2002, p1 

ي ،  6 ي مفهـوم وقـضايا أمـن اإلنسان، منظمة المرأة العربية ، أبو ظتر
 
   2008  / 13/11- 11عمرو موس ، مؤتمر المرأة ف

http://www.arabwomenorg.org/Details.aspx?Page_ID=1234> 
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 مقاربة األمن اإلنساني: الفرد كوحدة مرجعية في التحليل

 

The relationship of human security with human rights 
 

 عماربالة  . د 
ستاذ 
 
 جامعة خنشلة ا

 
 محاضر ا

 لوصيف عبد الوهاب . أ 
 جامعة خنشلة 

 
ستاذ مساعد ا

 
 ا

 

 
 مقدمة. 

ي الدراسات األمنية، فرضت بيئة أمن ما بعد الحرب 
 
ورة إعادة التأكيد عىل أهمية الفرد ف الباردة رص 

ة،  ي المفاهيم التقليدية وحت  النقدية الصاعدة خالل هذه الفي 
 
ا جذريا نحو إعادة النظر ف وأحدثت تغيير

ي تعتير مرجعية 
من خالل السغي إىل صياغة مفهوم جديد لألمن يرتكز عىل تغيير الفواعل التقليدية الت 

اسية لصياغة المفهوم ) الدولة خاصة(، كنتيجة لجملة من التحوالت العالمية خاصة انتشار أس

، ولعولمة بعض  ي صفوف المدنيير 
 
الرصاعات المحلية )داخل الدول( وما خلفته من خسائر وضحايا ف

، الفقر، األوبئة...(، وهو ما أدى إىل ظهور مقاربة األمن اإل  ي
ي )المشاكل )البيئة،التغير المناج 

 Humanنسان 

Security Approach،ي لألمن
ين كمفهوم تطبيف  ي من القرن العشر

وهو ما  ( ابتداء من النصف الثان 

بارتكازها عل الفرد كوحدة مرجعية لألمن، ماهي المرتكزات النظرية يدفعنا لطرح االشكالية التالية: 

؟ ي
 
  لمقاربة األمن اإلنساب

ي أوال؛ 
 
 تعريف األمن اإلنساب

ي حقل العالقات الدولية 
 
ي عدة مفاهيم ف

 
ورغم أنه كفكرة يعود إىل عقود مضت، ويجد جذوره ف

، إال أنه تبلوره كمقاربة،  والقانون الدوىلي الناظم لهذه العالقات، كحقوق اإلنسان واألمن الجماىعي الدوىلي

ية  نامج  1994( لعام (PNUDيرجع إىل إسهامات المنظمة األممية عير تقرير التنمية البشر الصادر عن الير

ي 
 
ي وأدخله بالتاىلي وبقوة ف

ي لألمم المتحدة، والذي يعتير أول من نظر لمفهوم األمن اإلنسان 
اإلنمان 

ي االهتمامات الدولية وتعميم استخدامه، متجاوزا بذلك المنظور التقليدي 
 
الدراسات األمنية الموسعة وف

(، حيث يعد هذا التقرير اليوم مرجعية مفه ي هذا المجال)الواقغي
 
 . 1ومية ف

                                                           
 .28 -27عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص ص   1
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ي بأنه
ة من اإلنسان تحرر" يعرف التقرير األمن اإلنسان   والممتدة التهديدات الشديدة، والمنتشر

ي  النطاق وواسعة زمنيا
بأنه: "صون كرامة  بن عنتر ، ويعرفه األستاذ 2وحريته" حمايته لها تتعرض الت 

ي مأمن من الحرمان االقتصادي اإلنسان بتلبية حاجاته المادية والمعنوية، بمعت  أن يكون 
 
الفرد/ اإلنسان ف

ضمن ممارسته لحقوقه األساسية. وتحقيقه يتطلب تحقيق التنمية االقتصادية 
ُ
وصعوبة العيش، وأن ت

، وكلها  ام وصون الحقوق األساسية، سيادة القانون، الحكم الرشيد والعدالة االجتماىعي المستدامة، احي 

  . 3لمي مثلها مثل األبعاد العسكرية"أبعاد مهمة بالنسبة للسالم العا

ية المذكور أربعة خصائص أساسية    ي  لألمنوقد حدد تقرير التنمية البشر
:  اإلنسان   هي

ي األمن  .1
، فهو حق  اإلنسان  ي كل مكان.  لإلنسانشامل عالمي

 
 ف

ي  األمنمكونات   .2
 . اآلخر متكاملة يتوقف كل منها عىل  اإلنسان 

ي  األمن .3
 ممكن من خالل الوقاية المبكرة وهي أسهل من التدخل الالحق.  اإلنسان 

ي األمن   .4
ي كل مكان. اإلنسانمحوره  اإلنسان 

 
  ، ويتعلق بنوعية حياة الناس ف

ي  األمنحدد التقرير مكونات  كما 
ي  اإلنسان 

 
،ف ي هو الحرية من الحاجة األول:  شقير 

 
: هو والثاب

ي الحياة بكرامة آخرالحرية من الخوف، وأضافت تقارير أخرى شقا 
 
وقد حاولت اللجنة  . 4وهو الحرية ف

ي دورتها سنة 
 
إعطاء تعريف للتنمية المستدامة حينما ، 1987العالمية حول البيئة والتنمية المنعقدة ف

و ريو إىل قمة أكدت عىل ارتباط هذا المفهوم بكل ما يتصل بحماية البيئة وصوال  ازيل سنة دي جانت   بالير

ي كرست ، 1992
رسميا وإعالميا مفهوم التنمية المستدامة الذي يرتكز عىل ثالثة أسس تشمل التطور والت 

 5العدالة االجتماعية والحفاظ عىل البيئة.  ،االقتصادي

ورة عير الحديث عن حماية اإلنسان و   من هنا أصبح الحديث عن التنمية المستدامة يمر بالرص 

ي وهذا يكون باالتج ،جابيا يحياتيا ا إطارا توفير 
ي تنظيم سياسي عقالن 

و عقلنة العمل السياسي  ،اه نحو تبت 

                                                           
 .44و مور، مرجع سابق، ص بإنعام عبد الكريم أ  2
 .28عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص   3
 .27عبير بسيوني رضوان، مرجع سابق، ص   4
 : املستقبلية" واآلفاقمنطقة الساحل والصحراء....التحديات  " سعد الدين العثماني،   5
                                                                         /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/1

                                                                                                                                                          

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/1/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC2
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ات  ،من خالل تطبيق مفهوم الحكم الراشد داخل الدولة ورسم سياسات عامة تشمل وجوبا المتغير

 البنيوية لمفهوم التنمية المستدامة والتنمية الديمقراطية. 

ي ثانيا؛ 
 
 : تهديدات األمن اإلنساب

ي كما 
، عسكرية؛ )حروب داخلية، انتشار األسلحة تهديدات األمن اإلنسان  يحددها التقرير األممي

...(، وغير عسكرية؛ )انتهاك حقوق اإلنسان، المجاعة، الفقر، األوبئة...( ، الخفيفة، العنف المحىلي

ي حالة من الال 
 
: األمن  وحدوثها مؤشر عىل الدخول ف ي قد تهدد سبعة قطاعات لألمن هي

أمن الت 

 ، ي
ي االقتصادي، الغذان 

 
،  يمكن تفصيلها كما هو موضح ف ، المجتمغي والسياسي ، الشخضي ي

، البيت  الصىحي

 :  الجدول التاىلي

. :  أنواع التهديدات المحتملة لألمن 1 رقم شكل ي
 
 اإلنساب

 أمثلة عن التهديدات األساسية قطاعات األمن

 الفقر المستدام، البطالة.  األمن االقتصادي

ي 
 
 المجاعة. الجوع،  األمن الغذاب

األمراض المعدية القاتلة، سوء التغذية، عدم الحصول عىل  األمن الصحي 
ورية.   الرعاية الصحية الرص 

ي 
اف الموارد، الكوارث الطبيعية، التلوث.  األمن البين   تدهور البيئة، استي  

 األمن الشخصي 
العنف الجسدي، الجريمة، اإلرهاب، العنف األشي، عمالة 

 األطفال. 

 التوترات العرقية والدينية وتلك المتعلقة بالهوية.  المجتمعي األمن 

، انتهاك حقوق اإلنسان.  األمن السياسي   القمع السياسي

ي لألمم المتحدة )
نامج اإلنمان  ية الصادر عن الير  . 1994سنة  (PNUDالمصدر: تقرير التنمية البشر

: ثالثا؛  ي
 
 أسس األمن االنساب

، تقابلها خمسة مقاربات، حيث أنه من كما يحدد التقرير خمس مبادئ/  ي
أسس لألمن اإلنسان 

أمن( باتخاذ  الحاالت المعقدة النعدام األمن )الال  ةوجهة نظر عملية، فإن هذا األخير  يهدف لمعاجل

كة، ذات الحساسية العالية، والمستدامة، والمتمركزة حول الفرد )األساس  / اإلجراءات المشي  التدابير
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ي قطاعات
 
(، شاملة ) الثالث(، ضمن سياقات محددة )الرابع(، و موجهة نحو  األول(، ف ي

متعددة )الثان 

ي سبيل تصميم 
 
ي ف

الوقاية المبكرة )الخامس(. ويحتل كل مبدأ أولوية قصوى من منظور األمن اإلنسان 

 : ي الشكل التاىلي
 
ي كما هو موضح ف

 أجندة متكاملة لمفهوم األمن اإلنسان 

ي ومقارباته العملية. : مبادئ/ أسس األ  2شكل رقم 
 
 من اإلنساب

أسس/ مبادئ األمن 

ي 
 
 اإلنساب

ي 
 
 مقاربة األمن اإلنساب

 التمركز حول الفرد

  .شمولية وتشاركية 
  تعريف الفرد والجماعات انطالقا من تحديد احتياجاتهم

ي 
 
(، واعتبار الفرد عنرصا فاعال ف ي

ومهددات أمنهم )انكشافهم األمت 
 .  التغيير

  ك–تحديد مظاهر الالأمن بهدف تعبئة الموارد  -بشكل مشي 
اتيجيات  ي تدخل ضمن اسي 

ي ذلك تلك المحلية والت 
 
المتاحة، بما ف

 .  التكفل بانشغاالت السكان األصليير 

 تعددية القطاعات

  ،تعزيز  خالل من األخذ بعير  االعتبار تعددية قطاعات الال أمن 
ي  الرئيسية الفاعلة بير  الجهات الحوار 

 
 والمجاالت.  القطاعات مختلف ف

 أو  القطاعات بير   والتنسيق التجانس ضمان عىل المساعدة 
 المتمايزة "تقليديا".  المجاالت 

  ات/المؤثرات الداخلية والخارجية عىل األوضاع تقييم أثر المتغير
رة.  ي بالنسبة للمجتمعات المترص 

 العامة لألمن اإلنسان 

 الشمولية

  للقطاعاتتحليل شامل  : ي
األمنية السبعة من منظور األمن اإلنسان 

، االجتماىعي  ، الشخضي ي
، البيت  ، الصىحي ي

األمن االقتصادي، الغذان 
 .  والسياسي

  .معالجة مجموعة واسعة من التهديدات، االنكشافات والقدرات 
  ي لم تكن

عىل صلة بنجاح  -سابقا –تحليل الفواعل والقطاعات الت 
امج والمشاريــــع المو  جهة الحتواء تهديدات األمن السياسات، الير

 . ي
 اإلنسان 
  .اتيجيات متعددة المجاالت وتعددية الفواعل  تطوير االسي 

 خصوصية السياق

  .الحاجة لتحليل دقيق للحالة المستهدفة 
  كير  عىل "مجموعة شاملة" من الحريات والحقوق المهددة

الي 
 بالنسبة للحالة المدروسة. 

  تحديد الحاجات الفعلية / الملموسة بالنسبة للجماعات
رة وتسهيل عملية تطوير الحلول األكير  مالءمة لمشاكل الواقع،  المترص 

 وكذا قدرات ومهارات التكفل بها محليا. 
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  األخذ بعير  االعتبار األبعاد المحلية، الوطنية، اإلقليمية والدولية
اتها عىل الحالة المستهدفة.   وتأثير

داف الوقاية استه

 المبكرة

  تحديد المخاطر والتهديدات بهدف معالجتها من
 جذورها. 

  . كير  عىل الحلول الوقائية عن طريق الحماية والتمكير 
 الي 

 
Source : " La Sécurité Humaine en Théorie et en Pratique", Fonds des Nations unis pour la 

Sécurité Humaine, Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires,  Nations Unis, p 13, 

Sur: 

https://docs.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Securit

y%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20French.pdf 

 

: رابعا؛  ي
 
ي التحليل من منظور مقاربة األمن اإلنساب

 
 الفرد كوحدة مرجعية ف

ا بير  أمن الدول وأمن األشخاص عىل اعتبار أن األول )ورغم  ي تميير 
يحدث مفهوم األمن اإلنسان 

ي 
ي قطيعة تامة بينهما، ذلك أن  . 6أهميته( ال يحقق الثان 

الدولة تبف  مسؤولة عن أمن إال أن ذلك ال يعت 

ية  ، كما أنه يعمل عىل تعزيز التنمية البشر ي هو امتداد لألمن القومي
ي بأن األمن اإلنسان 

مواطنيها مما يعت 

كير  علتر الفرد/ اإلنسان كمرجعية لألمن من منظور األمن 7والتمتع بحقوق اإلنسان
. خالصة القول أن الي 

ي مج
 
، شكل "قطيعة معرفية" ف ي

ل الدراسات األمنية مع المنظور التقليدي، بوضعه العنرص اإلنسان 

ي مركز الحياة العالمية، وعىل رغم التعارض الذي قد يبدو أحيانا بير  " أمن الدولة" و"أمن الفرد" 
 
ي ف البشر

مفاهيميا وحت  عمليا، إال أن الدولة وفقا للمقاربة األمنية لعالم ما بعد الحرب الباردة وزمن العولمة، تبف  

وحدة أساسية ومطلوبة للتعاون الحتواء التهديدات األمنية الجديدة حت  وأن كانت تمس الفرد باألساس، 

ي النهاية، تبف  هذه المقاربة صادرة عن منظمة أممية )حكومية( 
 
، ألنه ف ي

حسب مقاربة األمن اإلنسان 

 ل الدول فلسفة وجودها واستمرارها. تشك

 

 

                                                           
 .29عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص   6

7 " La Sécurité Humaine en Théorie et en Pratique ", Fonds des Nations unis pour la Sécurité Humaine, 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires,  Nations Unis, Op.Cit, p 9. 
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 كتاب
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2021 

 خاتمة: 

كير  عىل
، شكل  خالصة القول أن الي  ي

الفرد/ اإلنسان كمرجعية لألمن من منظور األمن اإلنسان 

ي مركز 
 
ي ف ي مجال الدراسات األمنية مع المنظور التقليدي، بوضعه العنرص البشر

 
"قطيعة معرفية" ف

الحياة العالمية، وعىل رغم التعارض الذي قد يبدو أحيانا بير  " أمن الدولة" و"أمن الفرد" مفاهيميا وحت  

 أن الدولة وفقا للمقاربة األمنية لعالم ما بعد الحرب الباردة وزمن العولمة، تبف  وحدة أساسية عمليا، إال 

ومطلوبة للتعاون الحتواء التهديدات األمنية الجديدة حت  وأن كانت تمس الفرد باألساس، حسب مقاربة 

ي النهاية، تبف  هذه المقاربة صادرة عن منظمة أممية
 
، ألنه ف ي

)حكومية( تشكل الدول  األمن اإلنسان 

  فلسفة وجودها واستمرارها. 
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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
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