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ولـي العلمي االفتراضي 
َّ
 الـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان
 

 األمن اإلنســــاني في ظل التحديات العاملية املعاصرة

 

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

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

 بالتعاون مع

 غزة، فلسطين–جامعة االسراء 

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

 - الرباط - جامعة محمد الخامس - االقتصادية واالجتماعية السويسي

 يةالمملكة المغرب

فريق البحث حول السياسات والمعايير التابع لمختبر الدراسات في العلوم 

القانونية واالجتماعية والقضائية والبيئية كلية العلوم القانونية واالجتماعية 

 المغرب - اكادير - زهرابن  ةملول. جامع واالقتصاديات

 

 :ينظمون 

ولـي العلمي االفتراضي تحت 
َّ
الـمؤتمـر الـد

 عنوان
 

 اإلنســــاني في ظل التحديات العاملية املعاصرة األمن
 

  2021 يناير  - 10و 09أيام 

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

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

 :الرئاسة الشرفية

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

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

 .املغرب -الرباط  -االقتصادية واالجتماعية 

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

 .الدبلوماسية املوازية حوار الحضارات بالرباط/املغرب

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

 :العلميةرئيس ي اللجنة 

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

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

 االستشارية:رئيس اللجنة 

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

 :التنسيق العلمي للمؤتمر

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

 املغرب -بجامعة ابن زهر أكادير

 :نائبي رئيس اللجنة العلمية

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

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

 نائب رئيس اللجنة االستشارية: 

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

 املشرف العام للمؤتمر:

 أستاذ التعليم العالي، بجامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر أ.د بوقرة اسماعيل،
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 :اللجنــــــــة العلميــــــــــة االستشـــــارية

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

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

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

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

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

ــــــــــة للمؤتمــــر  :اللجنــــــــــــــة العلميــــــــ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  املركز الديمقراطي العربي د. أحمد بوهكو، مدير نشر 

 رئيس ي اللجنة التنظيمية والتحضيرية:

  خنشلة / الجزائر دكتوراه بجامعةمحمد قابوش، باحث 

  الجزائر 2باحثة دكتوراه جامعة سطيف  زوليخة،عطاء هللا/ 

 :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 

 

 



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

  

 ر
  

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 وياتــالمحت رســـــفه

 المداخالت الصفحة

1  
 املقاربة الجزائرية في املحافظة على األمن اإلنساني

 .د زواقري الطاهر

7 
 تأثيرات األمن النووي على األمن اإلنساني

 د. عبد الجليل جباري /  ءهللاد.توفيق عطا 

19 
  أثر استغالل الغاز الصخري على األمن البيئي
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 المقاربة الجزائرية في المحافظة على األمن اإلنساني

 

The Algerian approach in preserving human security 
 

  أ.د زواقري الطاهر 
والعلوم السياسيةعميد كلية الحقوق   

 جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر

 
 ملخص: 

ا ارسخخخخاا دياعد الو دا  للدولة باعتبارها شخخخخن  شخ صشخخخخنان الدالي  الدوعا  ور حوا  و ش ير 
 
ي ف

الدولية و تطويرها عبر التواو  الدوعا  كذا لكيلها الم رك األسخخخخخاعا للو دا  الدولية و اللهة الرسخخخخخمية 
ا كي يا  

 
ا الملتم  الدوعا سخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخة   يشة ف

 
ا توديل األشخ الدوعا   شخخخخخخخخخخخت ص  لدو  ولة ف

 
الرئيسخخخخخخخخخخخية ف

ا بخخخاعتبخخخار ص  صوع 
شهمخخخاتهخخخا توديل األشخ ال ر ي و الملتم ا بمخخخا لهخخخا  شخ الم خخخاحعخخخة ع  األشخ اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا  

ا هذا الملا  عبر عد  تليا  داليلية و حعية و   ارية  لتول   دي  ا  سخخخخخخخخخخخخخخخخا  ع  
 
سخخخخخخخخخخخخخخخخلطا  واسخخخخخخخخخخخخخخخخوة ف

ا و األشخ ال ر ي و الملتم ا و األشخ 
ا كاألشخ البيئ 

شنتلف األصود    سيما بت ديق صبوا  األشخ ا  سا  
شعاهر المداربة الللائرية  التالية: شاها ذه المداخلة لإل ابة ع  ايشخخخخخخخخخخخخخخخخ الية السخخخخخخخخخخخخخخخخياعا وعلي   اا  ه

ا توديل األشخ 
 
ا ؟  يث توتبر الللائر بيابة دار  احريديا ولها  ور حوا  ف

ا لألشخ اي سا  
 .اي سا  

ا  –الدلما  الم تا ية: األشخ 
 الللائرية -المداربة -ا  سا  

Abstract  
The state, as a person of international law, has an effective and pivotal role in 

establishing the rules of international relations and developing them through international 

cooperation, as well as being the main engine of international relations and the main 

official body in promoting international security. There is no doubt that every country in 

the international community has a government policy in how to maintain security 

Humanitarian, considering that its first task is to enhance individual and community 

security, with its broad powers in this field through several legal, technical and 

administrative mechanisms, to enhance human rights at various levels, especially by 

achieving human security dimensions such as environmental security, individual and 

community security, political security and so on. This intervention came to answer the 

following problem: 

What are the manifestations of the Algerian approach to human security? As Algeria is 

considered the gateway to Africa and has an effective role in enhancing human security. 

Key words: Security - Humanity - Approach – Algerian. 
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 مقدمة: 

ا تلاه المياطعي   و صشعهم و      
تبدو صهمية شيضيععا شخ خ   و ي  عد  ت ديا  لألشخ ا  سا  

اشة و س ينتهم تسهر الدولة و األ هل  التابوة لها ع  شيا هتها لل  اظ ع  األشخ الوام و الس يعة الو

اف بال دي  البيئية و  توديل  دي  اي سا  و  شدرطة ا  ار  و ش اربة كو ا شراض ا  ارية  وا عبر

ا و تشديد الودوبا  ع  المنال ي   للديالي   المرتبطة بذلت 
تها و ش اربة كو شعاهر التليث البيئ   سبر

ا تر 
 
دية  دي  ا  سا  للليو ا و  و لم ارص  اللريمة كيلها تهد  صشخ الملتم  و ترهخ س ا الدوعا ف

ا و الليو الثالث و ت ديق التعمية المستداشة لليصي  اع  ولة ال ق و الدالي  
 الليو الثا  

 أسباب اختيار الموضوع: 

- . ا
ا توديل األشخ ا  سا  

 
 تعاما  ور الدو  ف

- . ا
ا ت ديق األشخ  ا  سا  

 
 تأكيد المؤتمرا  الدولية ع  صهمية  ور الدو  ف

ا دم  ا  رام  بألياع  وخاصة شب ا  التهرب عبر اليطعية. الم-
 
 ساهمة ال والة للللائر ف

ا الشؤو  الداخلية للدو  وهي شا تسب  وحد  الللائر و شنتلف الدو  الم بة -
 
صهمية شبدص عدم التدخو ف

 للس م. 

ا ات اديا   ولية تلرم  ح  ال دية لتوديل ش ارب -
ا تبئ 

 
ة اللرائم ايرهابية شساهمة الللائر ب والية ف

 واللرائم المععمة الوابر  لل دو  . 

 أهداف الموضوع: 

ا عد  دضايا  ولية. -
 
حة ف  التوريف بميادف الللائر المشر

ا توديل األشخ و ت ديق التعمية و توديل  دي  ا  سا  بما يتماعر و -
 
توديل وتعمية التواو  الدوعا ف

عية الدولية وشبا ئ و صهداف شيثا  هيئة  األشم المت د .  الشر

ا كو الم احو -
 
ا ص  يول  ف

التأكيد ع  صهمية شبدص السيا   الذي يوتبر  يهر الدالي  الدوعا الذي ينب  

را  كا  باعتباره شهد   عية الدولية ت ت صي شبر الدولية ش  رحض سياسية التدخو الدوعا خارج الشر

  ستدرار الو دا  الدولية. 

اشا  المالية خاصة شا تولق شعها بالدضايا الدعي  لليحاا با ت اديا  ا- ا ا لبر 
ر
لدولية سياا صخ ديا صو باف

 الوا لة بالوالم كالدضية ال لسطينية. 

ا ت ليو األ داث الدولية وكذا لمبا ر  المداربة  المنهج المتبع: 
 
ا ف

ا شداخلتعا ع  المعهج اليصف 
 
لتب  ف

 . ا
 الللائرية لألشخ ا  سا  

: تتمثو اش الياإلشكالية:   ة المداخلة حيما ي ا

ي ؟
 
 ماهي مظاهر المقاربة الجزائرية لألمن اإلنساب

 ولإل ابة ع  هذه ا ش الية لتب  النطة التالية: 

       : ي
 
 أوال: تعريف األمن االنساب

ي       
 
 ثانيا:عنارص و أبعاد األمن االنساب

ي      
 
 ثالثا:مظاهر المقاربة الجزائرية لألمن االنساب

. وسنبدص بتوريف ا ا
 ألشخ ا  سا  

 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

3 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 

: أوال  ي
 
 : تعريف األمن االنساب

ا ش هيم واس  ودد تعاول  الكثب  شخ حدهاا الدالي  الدوعا الدديم و ئر        
شخ الموليم ص  األشخ ا  سا  

" لكخ  ا
الموارص وكذا المععما  الدولية المتنصصة   يث كا  دديما يستندم شصطلح "األشخ اليطئ 

دد تغب   ش اهيم الدالي  الدوعا بصير  كبب   وتغب  المصطلح  1648يا سعة بود الودا  شواهد  وست ال

 " ا
ا طبي ا ش  تطير الدالي  و الملتم  الدوعا ك و وتداخو السياسة 1ليصبح " األشخ ا  سا  

وهي تماعر

ا  ذلت ع  كاحة األصود  وشخ تلت التوري ا  وشعها للعة األشخ ا   ا الدولية بالدالي  الدوعا و تأثب 
سا  

ا  ماية الليهر ال ييي ل يا   مي  البشر بطر  تول   ريا  ا  سا  
 
ا تورح  بديلها " يتمثو ف

الئر

  2وت ديق ذات "

ا ب " صشخ ا  سا  شخ النيف و الدهر و الوعف و التهميش و الت رر شخ ال ا ة و شخ ال رشا  و 
ولوئ 

" عدم التم خ ا  تماعا
3 . 

ا حنستشف ذلت شخ خ   درار اللموية الواشة وحيما ين  لعر  هيئة األشم المت 
د  لألشخ ا  سا  

ي يش و لهلا لمساعد  الدو  األعضاا ع  استل ا  290/66ت ت ردم  بديلها" ش هيم األشخ البشر

ا تهد  بداا شووبخخها وتعا  ر دها و كراشتها وتتصدى لها"
 4الت ديا  الشاشلة واسوة العطا  الئر

: عنارص و أبعاد االمن ثانيا:  ي
 
 االنساب

ا الوالم ص م  اذا شا تم ت ديق األبوا  و الوعارص التالية: 
 
ا ف
 يت دق األشخ ا  سا  

ا الدولة و كذا عبر األمن االقتصادي-1
 
: وذلت ععدشا ت ي  هعاك حرن شياتية للومو ال ئق للمياطعي   ف

ا والدخو المضمي  للويش الكريم لألحرا  وصرسهم و ش اربة
ال ادة وشعاهر البؤس  ت ديق ا كت اا الذا ر

 و يت دق بال  اظ ع  ديمة الوم   اليطعية وت ديق شوا لة  ولة صشعة  ولة دوية ادتصا يا  .  5

ا سياسا  الدولة و   شت ص  الشغو الشاغو  األمن الفردي -2
 
: يوتبر صشخ ال ر  ذو ديمة بالغة ف

ديدا  شهما كا  ليعها لت ديق األشخ لل  يشا  و الدو  هي ش اح ة اللريمة بألياعها و ش اح ة الته

ا لكيلهم شرتبطي   صشد ا رتباط 
اللماعا و بالتاعا يت دق األشخ الدوعا حاألشخ ا  سا  

6 . 

ا تعاسق وتعاغم بي   األمن االجتماعي -3
 
ا الملتم  وي ي  ف

 
ا ب  ص  توم الس يعة والطمأليعة ف

: ولوئ 

كالبنيا  المرصين  و  ت ردة بي   ش عيلا  ش يلات   وعدم تهميش صي حئة شويعة وي ي  الملتم   

وهذا  اح  ديي لدي  الدولة صشام التهديدا   7ال ئا  الشوبية والمياطعي   و ششاربخخهم وصي تميب   تخر

 النار ية خاصة. 

4- : ي
ع  اعتبار ص  البيئة  ق شخ  دي  ا  سا  غب  الدابلة للترصف ولعرا ألهيتها للويش  األمن البيئ 

ا  شاطات  رحدة بدية الدائعا  ال ية ولعرا للتطير كيلها اليسط الط
ر
بي ا الذي يمارس حي  ا  سا  باف

ار وشخ الياع  التليث  ا رهيب  يث صصاب  الكثب  شخ األرص 
ا شخ تهديدا  و تليث بيئ 

الصعاعا حغعها توا  

ا شهد ا وهذا 
ها  يث صضىح األشخ البيئ  شا يؤثر سلبا  المدشر " كالتليث الكيماوي و التليث العيوي " وغب 

                                                           
 .1، ص 2009وسائل إلى أمن األهداف، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد األول جانفي من أمن ال –جمال منصر، تحوالت في مفهوم األمن - 1
نية ، خولة محي الدين يوسف و أمل يازجي، األمن االنساني و أبعاده في القانون الدولي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  و القانو- 2

 .527، ص 2012، العددالثاني، 28المجلد 
ر، مشري سلمى، االمن االنساني و حقوق االنسان من االقصاء الى التمكين، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائ - 3

 .54، ص 2008جوان  10العدد 
 /curityse-human-is-https://www.un.org/humansecurity/ar/whatأنظر الموقع الرسمي لألمم المتحدة على الرابط  - 4
 .533خولة يوسف و أمل يازجي، مرجع سابق، ص - 5
 .533خولة يوسف و أمل يازجي، المرجع نفسه،ص - 6
ر، مشري سلمى، االمن االنساني و حقوق االنسان من االقصاء الى التمكين، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائ- 7

 .53، ص 2008جوان  10العدد 
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.والم احعة ع  الميار  البيئية و ترشيد استغ لها ا
و التمت  بها و ش اربة ايهدار  8ع  األشخ ا  سا  

 . ا
 البيئ 

ا ذلت "ت ديق األشخ الوام صو الس شة الواشة شخ ال يا ث و المناطر البيئية سياا ب وو ا  سا   
ويوئ 

 .  9"  او ب وو الطبيوة

ا الوام و الععام الداخ ا للملتم    يث يرى كثب  شخ واتناذ كاحة ا      
ي رااا  لت ديق األشخ البيئ 

ا و الداخ ا ع   د سياا لت ديق الطمأليعة و الس يعة  ا صشعها النارجر
 
ا الت  م ف

ال دهاا ص  صشخ الدولة يوئ 

 . 10لدى الساكعة و  ياتهم و صشيالهم

ا باعتبارهم
ي ا خاصة. وكذلت األشخ السياعا و ا شخ الدالي  

ا التشر
 ا عضد ا شخ ا  سا  

 : ي
 
 ثالثا: مظاهر المقاربة الجزائرية لألمن االنساب

ا المعاهر التالية    
 
ا ف
ا الم احعة ع  األشخ اي سا  

 
 تتل  ععارص المداربة الللائرية ف

ا ايع   الوالما ل دي  اي سا  وا ت اديا   -
 
 درار  و ال دي  وال ريا  المعصين عليها ف

ا شنتلف تودي ت  بما حيها التوديو و 
 
ا الدستير الللائري وتثبيتها ف

 
المواهدا  ذا  الصلة بالع  عليها ف

ا شنتلف ديالي   اللمهيرية الملسد  للدستير 2020الدستيري ليحمبر 
 
 .وكذا ف

المصا دة ع   و ا ت اديا  والمواهدا  الدولية المرتبطة ب ماية البيئة والم احعة ع  الص ة  _

ا . 
 الواشة توديلا  لألشخ ا  سا  

ا  _
 
وع ف ي و الب ري و الليي و دها المشر ا اشت ك السيا   ع   دليمها البر

 
التأكيد ع   ق كو  ولة ف

ا الشؤو  الداخلية ألية  ولة بأية وسيلة توديلا لروح 
 
 ماية سيا تها والدحاع ععها  وعدم  يا  التدخو ف

ا الشؤو  الداخلية للدو . شيثا  هيئة األشم المت د  الذي ي 
 
 .رم التدخو ف

اعا  الدولية وايدليمية بت ويو الدور الدبليشاعا المدعم بال يار  _
ا  و الب  

 
السهر ع  المساهمة ف

ا دراراتها 
 
عية الدولية وشا تتبعاه األشم المت د  ف ا  طار ت ديق الشر

 
اع ف بي   األطراف ذا  الصلة بالب  

عية الدوليةواستبوا  ورحض صي وسيلة صخرى   .خارج الشر

اشا  الللائر المالية تلاه الصعا يق المالية الدولية  _ ا اليحاا بالبر 
 
المساهمة ال والة والمتياصلة ف

ا تي   صساسا  ع
الم احعة ع  صهداف وبراشج الهيئا  الراعية لألشخ   وايدليمية والوربية والئر

 .والس م الوالميي   ع  رصسها األشم المت د 

ا ش اربة اللرائم ايرهابية واللرائم المععمة الوابر  لل دو  ورحض اعتما  شساه_
 
مة الللائر ب والية ف

ا تيرطت حيها بوض الدو  ع  صساس الها وسيلة لدعم ايرهاب وتدوية شصا ر تمويلها  وكذا 
ال دية الئر

ا كو ا ت اديا  الراشية لم اح ة ايرهاب واللريمة المععمة
 
الوابر  لل دو   عما لألشخ  النراط الللائر ف

 .والسلم الوالميي   

وع الطادة  _ اكة ش   ولة الماليا الشديدة ل ي الطادة الععي ة بإداشة اكبر ششر تي   الللائر بالشر

وع  ا " ششر
 
ا ص رائعا لدعم األشخ الصىحا وا دتصا ي و الطاديي الععيف وذلت ف

 
الشمسية ف

وع واعد ي ما البيئة 
و يدلو شخ البواث الغا ا  الساشة و يدلو شخ اللليا  يلارتيت" لكيل  ششر

 .للطادا  التدليدية المليثة للبيئة حيما يسم  يكمة الطادة بياسطة الطادا  المتلد  

                                                           
8 - 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85

%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A. 
 .57،  ص 2017عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر،- 9

 .57حمدي، المرجع نفسه، صعماد محمد عبد الم- 10
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ا كبح صخطار  ائ ة كيحيد  _
 
ا حرض ال لر  19للاح الللائر  ع  د كبب  ف

 
شخ خ   سياستها الهاشة ف

ا شساير وش ئم لدو الصىحا والتباعد ا  تماعا وارتداا ال
ا وتدعيم تلت اي رااا  بتععيم دالي  

ر
دعاع الياف

اليا  ضنمة للت احو وتوويض شنتلف ال ئا   ودد  ددت هذه السياسة صشخ  ال ئا  وتنصي  شب  

صىحا هام  دل   ع  د كبب   سب ايصابا  واليحيا  بالمدارلة ش  عميم الدو 
11. 

 

 الخاتمة: 

ا صثار   د   و  يوتبر ش يهيم األشخ ا       
ا شخ صصوب المصطل ا  الداليلية و السياسية الئر

 سا  

ا شلمو الدي  
 
 الدو  و المععما  الدوعا ا  سالية لكخ ف

التيصو لتوريف  اش  شال  شتياحق علي  بي  

ا و ا شخ 
ا و األشخ البيئ 

ا ظو ا شخ ا دتصا ي و الغذا  
 
ا ت رر ا  سا  شخ النيف و الويش بأشا  ف

يوئ 

ا   و توتبر الدولة ال 
ا العياهر ا  تماعية النطب   و األشخ الدالي  

 
ا ظو الت  م ف

 
ر ي والملتم ا ف

ا شخ كو المهد ا  النار ية و 
ا الملتم  الدوعا و عليها يد  عئر   ماية األشخ ا  سا  

 
ال اعو الرئيس ف

 الداخلية وعلي  لصو للعتائج التالية: 

ا شرتبط   ش الة باأل  -
. األشخ ا  سا   ا

ا و األشخ السياعا و األشخ الدالي  
ا و األشخ الغذا  

 شخ البيئ 

ا بمنتلف صبوا ه  -
ا تبئ  لعر  األشم المت د  لألشخ ا  سا  

 
شساهمة الللائر شساهمة حوالة ف

 خاصة ا دتصا ية و ا شعية و التواو  الدوعا 

     : ا الللائر بمداربة صشعية ع  شا ي ا
 سمح تبئ 

ا الل -
 
ا عد  ديالي   ف

. تبئ  ا
ا و ا دتصا ي و ا  تماعا  شخ توديل األشخ ا  سا  

 الب األشئ 

ا المتولدة باألشخ ال ر ي وذلت بر ع اللريمة بمنتلف صلياعها و األشخ   -
تدعيم صبوا  األشخ ا  سا  

اعا  الدولية.  ا التواو  الدوعا البعاا خاصة ش  هيئة األشم المت د  الراما ل ض الب  
 
 الملتم ا ف

ا حيما ين  تنشيط الطادة توديل ا شخ ا -
يت األلما   وع عالما ش  الشر

ا ششر
ا  شخ خ   تبئ 

لبيئ 

وع  يلارتيت.  وع واعد " رسر  الشمسية كبديو طاديي و ششر

ا و األشخ 
وخاصة بمصا دة الللائر ع   و ا ت اديا  الدولية ذا  الصلة ب دي  ا  سا  و األشخ البيئ 

ا توديله و ال
 
ا ساهم بش و كبب  ف

ار ا  سا   ت سيس بمناطر التهديدا  البيئية و التليث وشنتلف األرص 

ا استتباب األشخ ال ر ي و  ماية الممتلدا  ضد كو تهديد. 
 
 البيئية .وهذا شا يلسد  ور الدولة ف

ا توديل ديم الديمدراطية و  ماية البيئة و 
 
ا ف
وكذا توديل ديم الديمدراطية التشاركية و  ور الملتم  المد  

 . ش اح ة التليث

ا توديل األشخ و تلريم  ح  ال دية الذي ت لو بتبنيها شخ دبو الملتم  
 
ا لعر  الللائر ف

وعلي  ليصا بتبئ 

عية الدولية  الدوعا  كما ليصا بتوديل ديم التشاور و ال يار الصا   و المثمر بي   الدو  ت ت شعلة الشر

ية شعها لليصي  اع  ولة ال ق و الد ا كو الدضايا و خاصة المصب 
 
 الي . ف

 

 

 

 

                                                           
 2020، سنة2، العدد5( على الدراسات األمنية، المجلة الجزائرية لألمن االنساني، المجلد19-بن صابم بونوار، أثر جائحة كورونا ) كوفيد- 11

 .826-823ص
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 : قائمة المراجع و المصادر 

 شيثا  هيئة األشم المت د .  -1

 ا ع   الوالما ل دي  اي سا . -2

 الوهديخ الدوليي   لل دي  المدلية و السياسية و ا دتصا ية و الثداحية. -3

 . 2020 ستير اللمهيرية الللائرية الديمدراطية الشوبية لسعة  -4

ا الدالي  الدوعا الوام  شللة  اشوة  ششق للوليم خيلة شىحا الديخ ييسف و صشو  -5
 
ا و صبوا ه ف

ا  األشخ ا  سا   يا جر

ا  28ا دتصا ية  و الداليلية   المللد 
 . 2012  الود الثا  

ا ش هيم األشخ  -6
 
شخ صشخ اليسائو  ع صشخ األهداف  شللة  حاتر السياسة و الدالي    الود   – ما  شعرص  ت ي   ف

ا 
 . 2009األو   الف 

ا و  دي  ا  سا  شخ ا دصاا اع التم ي    شللة ال دي  و الوليم السياسية   اشوة  -7
ي سلم  ا شخ ا  سا   ششر

 .2008 يا   10عباس لغرور خنشلة الللائر  الود  

8- 

ttps://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A

3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A. 

 . 2017عما  ش مد عبد الم مدي  ال ماية الداليلية للبيئة   ار اللاشوة اللديد   ا س عدرية  شرص  -9

 . / security-human-is-mansecurity/ar/whathttps://www.un.org/huالميد  الرسما لألشم المت د   -10

ا  المللد 19-بخ صابم بيليار  صثر  ائ ة كيرولا ) كيحيد -11
( ع  الدراسا  األشعية  المللة الللائرية لألشخ ا  سا  

 . 2020  سعة 2  الود 5

 . 290/66درار اللموية الواشة لألشم المت د  ت ت ردم  -12

https://www.un.org/humansecurity/ar/what-is-human-security/
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 من اإلنسانيتأثيرات األمن النووي على األ

 

The effects of nuclear security on human security 
 

 د.توفيق عطا ءهللا، أستاذ محارص  أ
 جامعة عباس لغرور خنشلة/ الجزائر -كلية الحقوق و العلوم السياسية

 د. عبد الجليل جباري، أستاذ محارص  أ
 غرور خنشلة / الجزائرجامعة عباس ل -كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير 

 
 ملخص: 

ا الورص ال ديث  سبيا و ذلت لكيلها          
 
توتبر الطادة العيوية شخ صهم اكتشاحا  ا  سالية ف

ا شئر الملا   ا دتصا ية و السياسية و اي تماعية  لكخ و بالععر 
 
ط األساعا للتعمية ف

صض ت الشر
ية و كذلت بذور   اع الطبيوة الغريبة و المل و ة للطادة العيوية كيلها ت مو بذور الرخاا و النب  للبشر

ا  لعرا لنطيرت  
ا صعاعة الس ح العيوي الودو اللدو  لألشخ ا  سا  

 
حعاا الوالم ص م  باستنداشها ف

البالغة  يث يود  يهر صسل ة الدشار الشاشو  شما  ذا باألشم المت د  ص  تلوو ص د صهم صهداحها هي 
ا  يبا ت   لكخ تليا  ال ماية الدولية الدضاا ع  شبح ال ر 

 
وب العيوية شثلما تضمع  شيثادها األساعا ف

و اليطعية ع   د سياا   تلا  بويد  عخ ت ريم  لهائيا و    الت دضية ايلتشار العيوي األحدية و 
ا ظو عدم  خي  شواهد   عر التلارب العيوية  ب   الع ا

 
ا خاصة ف

ذ وكذلت الومي ية تهد  األشخ اي سا  
ضبابية شيدف ش  مة الود  الدولية  ي  حتياها بت ريم الس ح العيوي لهائيا  و حيص  الس ح العيوي 
عية الدولية و خارج اطار شواهد   عر التشار األسل ة العيوية شما  وو ي  ديى ليوية خارج  طار الشر

ا خضم  1995مديدها لهائيا سعة يديد شخ  دي  تهديد األشخ العيوي و رغم ص  تلدم المواهد   دد تم ت
 
و ف

ا تودد ت ت شعلة األشم المت د  كو خمس سعيا     ص  شبح ال رب العيوية 
شؤتمرا  األشخ العيوي الئر

وشيما ولاكا اكا و     ا  ينيم ع  المشهد الوالما  خاصة و صل  تم استنداشها حوليا ع  صط   هب 
ا الص راا الللائرية شخ دبو المستو

 
مر الغاشم شما يديض شلهي ا  الملتم  الدوعا الراشية كذلت ف

ا ظو 
 
ا شخ براثيعها لكيلها الضمالة الي د   ستتباب األشخ العيوي الوالما لكخ و ف

للتنل  العها  
السياسة العيوية الدولية و النطابا  المش يلة يبدو ص  المهمة دد صصب ت شستوصية ع  األشم 

يوية شللشة تسهر ع  المت د  لكعها ليست شست يلة خا ا ظو و ي  تليا  حعية و صخرى تشر
 
صة ف

ا ظو التواو  الدوعا المثمر و البعاا.وعلي  حا ش الية 
 
ت ديق األشخ العيوي و الدضاا ع  تهديدات  ف

 : المطرو ة ها 

؟  ؟ وشا ها صهم ت ديا  ت ديق األشخ العيوي الوالما ا
شاشدى تأثب  األشخ العيوي ع  األشخ اي سا  

؟و  ا
ا وخاصة ع  األشخ البيئ 

 شا ها شناطر التليث العيوي ع  األشخ ا  سا  

؛ اليكالة الذرية؛ البيئة؛ التليث العيوي ا
 .الدلما  الم تا ية: األشخ العيوي؛ األشخ ا  سا  

Abstract  

        Nuclear energy is one of the most important discoveries of humanity in the modern 

era relatively because it has become the basic condition for development in various 

economic, political and social fields, but given the strange and dual nature of nuclear 

energy as it carries the seeds of prosperity and good for humanity as well as the seeds of 
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annihilation of the whole world by using it in the manufacture of nuclear weapons the 

sworn enemy of human security, because of its extreme danger where the essence of 

weapons of mass destruction, which warned the United Nations to make one of its most 

important objectives is to eliminate the spectre of the spectre of Nuclear wars, as 

guaranteed by its basic charter in its preamble, but the mechanisms of international and 

national protection alike are still far from being outlawed once and for all, and the issue 

of horizontal and vertical nuclear proliferation continues to threaten human security, 

especially in light of the non-entry of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Testing, as 

well as the blurring of the position of the International Court of Justice on its fatwa on the 

prohibition of nuclear weapons once and for all, the chaos of nuclear weapons and the 

existence of nuclear forces outside the framework of international legitimacy and outside 

the framework of the NPT, which increases the  The power of the threat to nuclear 

security. 

     Although the treaty was finally extended in 1995 and in the midst of nuclear security 

conferences held under the umbrella of the United Nations every five years, the spectre 

of nuclear war still hangs over the world scene, especially since it was actually used on the 

ruins of Hiroshima and Nagasaki and also in the Algerian desert by the brutal colonizer, 

undermining the efforts of the international community to finally get rid of its nationals as 

a guarantee of global nuclear security, but under international nuclear policy and The 

charged speeches seem to have become intractable to the United Nations, but it is not 

impossible, especially in the presence of technical and other binding legislative 

mechanisms that ensure the achievement of nuclear security and eliminate its threats in 

the light of fruitful and constructive international cooperation. 

How does nuclear security affect human security? What are the most important 

challenges to global nuclear security? What are the risks of nuclear pollution to human 

security and, in particular, to environmental security? 

Keywords: Nuclear security, human security, iaea, environment, nuclear pollution. 

 

 مقدمة: 

ا لهي التشار صسل ة الدشار الشاشو       
الس ح العيوي وهي  وخاصة شخ صخطر شهد ا  األشخ ا  سا  

س ح صعم ا  ي ر  بي   ا هداف المدلية و الوس رية و ي دث  شارا هائ  لدو الدائعا  ال ية و لوعارص 

ي الوالما ع  اعتبار ص  ضما  البيئة  ميوا بالتاعا ي دث ععدها تدويض حرن استتباب األشخ العيو 

ية  مواا.   صشععة الطادة العيوية بعيعيها السلما و الوس ري يش و خطي   بار  ل ي ت ديق صشخ البشر

ا عديد 
 
ا تيليد الكهرباا ف

 
و ير   ذلت  ع تعاما سياسا  الدو  لتطبيدا  الطادة العيوية السلمية ف

ا  المعاخية وشد اللسير  ا الطب العيوي و شورحة  نس  الدو   و شيا هة التغب 
 
و شق اللبا  و كذلت ف

ا و ح   الغد  و توديم المودا    و الكشف المب ر عخ الشطالا  المنتل ة و التشني  الطئر
اللعي  
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ا   ظ األغذية لمد  
 
ا اللراعة بت سي   الس    العباتية و ال ييالية و ف

 
الطبية و ت ديد صعمار اآلثار و ف

 . 12طويلة  دا

    

 الموضوع:  أهمية

ا شئر الملا          
 
يستمد شيضوع  راستعا صهميت  شخ كي  صهمية الطادة العيوية للتعمية الملتموية ف

وخاصة ا دتصا ية و السياسية ) سياسة الر ع العيوي( وباليدت ل س  خطير  هذه الطادة وتثارها 

ا سياا استندشت  شخ السلم ) ال يا ث ال
عيوية و ا ل لارا  ك ا ث السلبية ع  األشخ اي سا  

ا سابدا سعة 
لوبيو الشهب  بأوكراليا با ت ا  السيحيئر و كذلت  ا ثة حيكيشيما باليابا  غر   1986تشر

وشيما ولاكا اكا و اللرائم العيوية ال ر سية 2011الوام  اعا  المسل ة )  رائم هب 
  صو  شخ الب  

ا ع  األخرص  و اليابس.    يث ت 1961ا ستومارية بالص راا الللائرية سعة 
 ستندم كس ح ليوي حتأ ر

ا عديد الدو   لتاج صسل ة حتاكة ذا  دي  
 
كذلت يستمد الميضوع صهميت  شخ التشار التلارب العيوية ف

ا ش  تسليو عدم  خي  شواهد   عر 
ا لألشخ ا  سا   تدشرية هائلة و  ديد   شما يش و تهديدا شبارسر

ا صسنخ شعطدة شخ التلارب العيوية  ب   الع اذ وبد
 
اا المعاطق الوا لة شخ الس ح العيوية غب  شطبدة ف

ا 
 
الوالم وها شعطدة الشر  األوسط بسبب استبدا  ارسائيو و ل ائها وعردلة شلهي ا  األشم المت د  ف

 كو شر . 

 

ا التعمية ك ق شخ  دي  ا  سا  و كذلت  ق -
 
هذا شخ  هة و شخ  هة صخرى  حالدو  تستعد ل دها ف

ط است  شاف و استغ   ثرواتها الطبيوية و الباطعية للمي  الدو  و رتباط الطادة بالتعمية كيلها رسر

صساعا لها حدد سلو الوالم تعاما ددرا  الدو  العيوية لكخ هعا يلب التني  ع  و ي  ديى ليوية ت ت 

ا ظو ال ق العيوي طبدا لمواهد   عر التشار األسل ة ا
 
عية الدولية و ف لعيوية وو ي   و  شعلة الشر

عية الدولية تريد ص  ت رض شعطدها ع  الملتم  الدوعا شا يديض شخ حرن األشخ 
صخرى خارج تلت الشر

ا ك و. 
ا وبالتاعا التأثب  سلبا ع  األشخ ا  سا  

 العيوي الوالما و يديد شخ خطير  ا لتشار العيوي ا حفر

ا و هت ألهم شواهد   ولية ليوية ص  وها وشخ صهم شويدا  األشخ العيوي الوالما تعاما ا لتد-
ا ا  الئر

ية وداشت بتدسيم (N.p.t)شواهد    يث يرى كثب  شخ حدهاا الدالي  الدوعا العيوي ع  صلها شواهد  تميب  

الدو  اع  و  ليوية و  و  غب  ذا  س ح ليوي  وحرضت باليدت ل س  ع  الدو  العيوية و يب 

شمهار  الطادة العيوية السلمية استعا ا لل ق األصيو غب  الدابو للترصف  شساعد  الدو  العاشية  كتساب

ا اشت ك براشج ليوية لألغراض السلمية وحدط  و  الوس رية
 
 . 13للدو  ف

لكخ هذا ال ق غب  شطلق و هي شديد بودم المساس بالسلم و األشخ الدوليي    وكذا و يب ا ذعا  

عية الدولية و لدرارا  شللس األشخ لل  اظ ع  الععام الوالما لل ماي شخ التشار األسل ة العيوية  للشر

                                                           
في األغراض السلمية و محمد سعيد الرمالوي، موقف الشريعة من استخدام التكنولوجيا النووية و الكيميائية و البيولوجية  - 12

 .18-13،ص ص 2009العسكرية مع بيان ما نصت عليه االتفاقيات الدولية ، دار الفكر الجامعي، مصر ،

، جامعة غير منشورةأنظر توفيق عطا ء هللا ، حق الدول في امتالك برنامج نووي لألغراض السلمية، رسالة الماجستير  - 13
 .30-18ص  ، ص2011عنابة،الجزائر، 
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 يث ص  شهمة شللس ا شخ الرئيسة ها  ماية األشخ والسلم الدوليي   بمي ب ص  يات  الياسوة 

بمي ب ال صو الساب  شخ شيثا  هيئة األشم المت د  و علي  حهي يس   اهدا لتنشيط التواو  الدوعا 

وية خاصة لدى الدو  غب  ذا  الس ح العيوي خان بمي ب صهم درار  وعا لل د شخ األسل ة العي 

التضمخ شطالبة  مي  الدو  باتناذ درارا  و   رااا  حيرية لمع   1540يتولق بذلت وهي الدرار ردم 

 ها  غب    يشية شخ ال صي  ع  صسل ة بييلي ية صو ليوية لكبح  ماح ا لتشار العيوي الوالما 
14 

ا ولعرا لنطير  ا لتشار العيوي والو دة الطر ية بي   األشخ العيوي و األشخ و بالتاعا  
ماية األشخ ا  سا  

ا اعتمد  ع  عد  شعاهج وشعها: 
ا  اا  هذه الدراسة الئر

 اي سا  

ي   
 : المنهج الوصف 

ا ا  شطار و ا لدشاج العيوي و وصف     
وذلت ععد وصف خصائ  الطادة العيوية شخ خ   عمليئر

ا استنداشا  الطادة است
ر
ا الملا  الوس ري  ووصف باف

 
ا الملا  السلما كما ف

 
نداشا  الطادة ف

المتلد    كبديو طاديي للطادة العيوية ععد وصف تثارها السلبية ع  اي سا  و البيئة ب و ش يلاتها 

يائية بالعياهر األخرى ا ذلت ل هم ع دة العياهر ال ب  
 
المرتبطة بتلويث  وععارصها.شتبوي   ص ا  الت ليو ف

 البيئة. 

 : المنهج المقارن

ها سلبا ع        ا تأثب 
 
وذلت ععد المدارلة بي    سياسيا  الدو  العيوية و الدو  غب  ذا  الطاب  العيوي ف

البيئة و  دي  اي سا  البيئية . وكذا شدارلة تواشو الهيئا  الدولية كاليكالة الدولية للطادة الذرية و وكالة 

و كالة الييرالييم بأوروبا  يا  شيضوع الطادة العيوية بي    و  الوالم و خاصة الدو   ائمة الييراتيم 

ا شللس األشخ. 
 
 الوضوية ف

ا هذه الدراسة لت ديق األهداف التالية: 
 وتأ ر

 لهدف شخ خ    راستعا لت ديد شا ي ا : أهداف الدراسة: 

 توريف الطادة العيوية و شصا رها.  -

ا الكهرباا و الصعاعة و الطب العيوية و اللراعة و التوريف با ستندا -
 
شا  السلمية للطادة العيوية ف

  ماية المعاخ وشد اللسير و ت تيت اللبا  والصنير . 

تبيا  الطبيوة المل و ة للطادة العيوية شما يلوو خطيرتها شتعاشية  وشا و   يبشر بالنب  و الرخاا و -

ية  مواا و ي ا الشر و الدشار ل  سالية وهي الس ح العيويالتعمية الملتموية للبشر
 .  15 مو كو شوا  

ا  صعاعة الس ح العيوي.  -
 
 ت ديد ا ستنداشا  الوس رية للطادة العيوية ف

  راسة التليث العيوي بيص   تليثا شدشرا للبيئة و اي سا  ع   د سياا . -

ب  ذلت ع  األشخ العيوي الوالما وخاصة ت ديد الطبيوة الداليلية للدو  المالكة للس ح العيوي و تأث -

 ع  الدو  العاشية و الوربية ت ديدا. 

ا  البيئية للطادة العيوية و  راسة ال لي  البديلة للطادا  المتلد   .  -   راسا  التأثب 

                                                           
سعاد بوقندورة، الحد من األسلحة النووية، رسالة ماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر، السنة الجامعية - 14

 .37، ص2009/201

رقيب محمد جاسم، مشروعية حيازة و استخدام االسلحة النووية في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام،الكتاب األول، دار الكتب  - 15

 .5،ص2015دار شتات للنشر و البرمجيات ، مصر االمارات، مصر القانونية و 
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ا  بيعهما.  - ا و كي ية التأثب 
  راسة الو دة بي   األشخ العيوي و األشخ اي سا  

وعية -  . 16اشت ك س ح ليوي شخ دبو الدو ا شار  لمدى ششر

وعة ع   د سياا - وعة صو غب  المشر التنبي  ع  خطير  التلارب العيوية سياا العاهر  صو الن ية  المشر

ا شما يؤثر سلبا ع  ا شخ العيوي 
ا التليث العيوي و  يا   ا تشار العيوي الومي ي و ا حفر

 
بسبب تسبها ف

ا 
 .  17و ا  سا  

عية الدولية  التأكيد ع   ق- ا اطار الشر
 
وا  الطبيوية  ف ا التعمية و استغ   البر

 
 . 18الدو  السيا ي ف

 أسباب اختيار الموضوع: 

تش و لهاية ال رب البار   شعوط ا ش  يحا بالمناطر خاصة ع  األشخ الوالما  و األشخ العيوي ت ديدا  -

ا المعها
ا ا ت عت بأ لاا كبب   شخ بسبب ال صا  عد   وي   كالت تابوة ل ت ا  السيحيئر

ر والئر

الييارلييم المش   و  ص  ي ي  هعاك طريق واضح للتنل  اآلشخ شخ ت ك األسل ة العيوية صو شخ شيا ها 

األولية  ولي ص  عد   وي   داشت بإر اعها للدولة األم روسيا  وعلي  تبفر هذه العدطة صهم شناطر 

ا صضىح الوا
ا والئر

لم بمي بها ت ت شبح التنيف شخ ايرهاب العيوي ووصي  الهيار الموس ر السيحيئر

عية للماعا  شتطرحة صو لدو  شاردة. لاهيت عخ تيصو الملتم   كميا  شخ الميا  العيوية بصير  غب  رسر

و كذا  المناطر الم ددة  2005الدوعا لودد ات ادية دم  صعما  ايرهاب العيوي بصير   د شتأخر  سعة 

ا خاصة 
ا  النطب   للتليث باألشخ اي سا   ا ظو تعاما ددرا  الدو  المالكة ألسل ة  شار شاشو و التأثب 

 
ف

 العيوي ع  البيئة و ال يا  ك و . 

 و ي  طادا  شتلد   تطرح ل سها كبديو للطادة العيوية .  -

ا عد   و  سياا العيوية طبدا لمواهد   عر التشار األسل ة العيوية صو الدو -
 
 حيص  الس ح العيوية ف

عية الدولية  وشعها الهعد و كيريا الشمالية و  يرا .   العيوية خارج الشر

:  الشكاليةا ا
 
 :تتمثو ا ش الية الرئيسة للمداخلة ف

ا ؟  و شا ها شناطر الطادة العيوية ع  البيئة بعيعيها السلما 
شاشدى تأثب  األشخ العيوي ع  األشخ اي سا  

ا تطر ها 
اعا  المسل ة؟ و الوس ري؟ وشاها الت ديا  الئر ا السلم   ال روب و الب  

ا  الئر
 
 ف

 االشكاالت الفرعية: 

 شاهي توريف الطادة العيوية؟-

وعية اشت ك ؟-  شاهي توريف الس ح العيوي وشا شدى ششر

 حيما تتمثو استنداشا  الطادة العيوية السلمية و الوس رية؟-

 شاع دة الطادة العيوية بالتعمية المستداشة؟ -   

ا السلم و ال رب؟حيما ت -
ا  الئر

 
  مخ خطير  الطادة العيوية ع  البيئة و ا  سا  ف

؟- ا
 هو يوتبر األشخ العيوي عضد األشخ ا  سا  

                                                           
 .7رقيب محمد جاسم، المرجع نفسه، ص  - 16
دراسة في أحكام القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، الطبعة  –رقيب محمد جاسم، الوضع القانوني للتجارب النووية  - 17

 .81، ص 2015االولى،االسكندرية، مصر، 
حمد عبد الحفيظ حسن، أبعاد االستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولة، الطبعة االولى ، دار النهضة أحمد م - 18

 .95، ص2012العربية، 
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 :  كما ي ا
 ول  ابة ع  تلدم ا ش ا   لتب  النطة التاليةو المدسمة لم يريخ صساسيي  

 المحور األول: الطاقة النووية و مخاطرها

 سلمية للطادة العيويةصوأل: ا ستنداشا  ال   

 ثاليا:ا ستنداشا  الوس رية للطادة العيوية   

 ثالثا: التليث العيوي و شناطره  

ي 
 
ها عىل األمن االنساب : اليات تحقيق األمن النووي تأثير ي

 
 المحور الثاب

يوية     صوأل: ا ليا  التشر

 ثاليا: ا ليا  ال عية   

. ثالثا: اللهي  الدولية لت ديق األشخ ال   ا
 عيوي و ا  سا  

 

 المحور األول: الطاقة النووية و مخاطرها: 

ا ا لدشاج صو ا  شطار العيوي  عبر عملية الطر  المركلي عبر 
تنتج الطادة العيوية صساسا شخ عمليئر

ا عد   و   ولديها عد  استنداشا  
 
ا الطبيوة ف

 
تنصيب الييرالييم المش  صو المعضب و المي ي  ف

 :  لي لها حيما ي ا

 أوأل: االستخدامات السلمية للطاقة النووية:    

 :  شخ صهم استنداشا  الطادة العيوية شاي ا

ا عخ الطادا  التدليدية كال  م ال لري و الغا  توليد الطاقة الكهربائية :  -1
وتوتبر كبديو  ديفر

لكيلها  األ  يري  وها طادا  لاضبة   والطادة العيوية صدو ت ل ة و تنتج كميا  هائلة بأرسع ودت و 
ا خمسي   سعة المدبلة سيف يتضاعف 19صلعف و صديدة للبيئة 

 
. وتشب   و التدارر الوالمية صل  ف

الطلب الوالما عليها 
20 . 

ي الزراعة و الصناعة :   -2
 
 يث تستندم لت سي   س لة العباتا   و   ظ ا غذية و ت تيت ف

و ت لية شياه  21و الطائرا   الصنير  و شنتلف الصعاعا  الب ستي ية و كميلدا  لم ركا  الس خ
 22الب ر و تنشيط ا ب اث الولمية و التاج الععائر المشوة 

 

 العسكرية للطاقة النووية:  تثانيا: االستخداما

 شخ صهم استنداشاتها صعاعة الس ح العيوي و ستطي  توري   بالدي : 

ا تستندم الذر  وها تلت األ "  توتبر صخطر صسل ة الدشار الشاشوتعريف السالح النووي: -1
سل ة الئر

و ينية" ولدد عرحتها  23وش يلاتها   داث الدشار الشمو وتتعوع األسل ة  رية و هيدرو ينية و ليبر

ية صو  شر  سعة  وشما ولاكا اكا باليابا  .  1945البشر ا هب 
 عخ الداا دعبلئر

                                                           
 .13محمد سعيد الرمالوي، مرجع سابق، ص  - 19

لتحديات التي تواجهها هذه الصناعة، أبرز ا -أيمن عبد السالم ابراهيم، الجدوى االقتصادية و البيئية لصناعة الطاقة النووية- 20
 .26-24، ص ص 2015المكتبة المصرية، المنصورة، مصر، 

 .26أيمن عبد السالم ابراهيم، المرجع نفسه، ص  - 21
توفيق عطاء هللا، الرقابة الدولية و االقليمية على سلمية البرامج النووية، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام،  - 22

 .34-31، ص ص 2016/2017بة، السنة الجامعية جامعة عنا
 .17رقيب محمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، ص  - 23
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ت عملية ا  شطار "وعلي  حا  هذه األسل ة توتمد صساسا ع  ععرص الييرالييم المش    ولدد اكتش 

وبدص  تل هر هذه الصعاعا  ال تاكة بودها بود ش او   الماليا و بريطاليا و الي يا   1938العيوي سعة 

 24المت د  ا شري ية"

 

وعية امتالك السالح النووي: -2  مدى مشر

ا   يل      
ا  دائما ع  الرغم شخ خطير  الس ح العيوي    ص  اللد  ال دها و السياعا و الدالي  

ى اللالب ا و  شخ ال د  الدوعا ص  صسل ة الدشار  وعية اشت ك  و استنداش   يثب 
 ي  شدى ششر

الشاشو وخاصة العيوية ش رشة و   يلي   يا تها صو استنداشها صو التهديد باستنداشها باعتبار اثارها 

ية المواكسة ل  سالية ا لكيلها  وتوارضها الشديد ش  شبا ئ ا  سالية و  التدشب 
الدالي  الدو  ا  سا  

وعية  ا و الهدف الوس ري  لكخ  الب تخر شخ ال د  يرى بمشر
صسل ة عمياا   ت ر  بي   الهدف المد  

ا  خلت  ب   الع اذ سعة 
اشت كها تبوا لدياعد الدالي  الدوعا و لمواهد   عر التشار األسل ة العيوية الئر

ا كال1970
 1970ت ب ي تها سلف ودبو ال اتح شخ شهر يعاير سعة    يث تبيح اشت كها للدو  الئر

 ش  دياعد الودالة الدولية و روح 
 
ا و يتعاف

ط غب  شعطفر ا تمتلكها بود ذلت وهي رسر
و رشتها ع  الدو  الئر

ا  يبا ت  كي  تنلي  ا  سالية  و األ يا  الدا شة شخ 
 
شيثا  األشم المت د  الذي يؤكد بصير  دطوية ف

وعية ا ستندامشبح ال روب العيو  وعية ا شت ك وليس ششر   لكخ ا  سالية  25ية كمس  عام لكخ ششر

تتي  لمواهد  ت رشها بصير  دطوية  يث تمتا  حتيى ش  مة الود  الدولية بشأ  األسل ة العيوية 

ا ظو ت دس كميا  هائلة شعها خاصة 
 
ا غالب األ يا  ف

 
بالضبابية شما يورض األشخ ا  سا  للتهديد ف

 الدو  األعداا شما ي رض شعطق المصل ة ع   ساب ا  سالية . بي   

"واستندام األسل ة العيوية   شت صل  يتوارض ش  شيثا  ا شم المت د  لصا و رو ا و كذا ش  ا  ام 

 26الدالي  الدو  الوام و شداصده و استنداشها يش و  ريمة ا سالية شروعة "

 

 ثالثا: التلوث النووي و مخاطره:  

ا ع  البيئة ب و ععارصها و ع  ا  سا   شخ   
صهم اخطار الطادة العيوية لهي ا شواع العيوي الذي يأ ر

ا ع  كو وظائ ها ال ياتية  ى يث ص  الدضاا لهائيا ع  
وكو الدائعا  ال ية حيصيبها بالشلو و يدض 

رتبطة بالعاهر ا شواعا  العيوية شهمة صوبة ا  لم لدو شست يلة لكي  تلت ا شواعا  وظائف ش

ا العهير لسعيا  طيا  و يبفر 
 
ارها دد تتأخر ف ا ذلت كي  صرص 

 
البيئية ) ا شواعا  المؤيعة( والسبب ف

ا  شتثا  ل رشا ا    لد  المنتصي   وكذا اليكا   المتنصصة كاليكالة الدولية للطادة الذرية 
 
ال و ف

27 . 

                                                           
 .53رقيب محمد الحماوي، المرجع نفسه، ص   - 24
الكتاب حكام القانون الدولي العام،أرقيب محمد جاسم الحماوي، مشروعية حيازة و استخدام األسلحة النووي في ضوء مبادئ و  - 25

 .9-5، ص ص 2015االمارات، –مصر –الكتب القانونية و دار شتات  دار الثاني،

، 2013سلحة النووية في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة االولى، لبنان، فادي محمد ديب الشعيب، استخدام األ - 26
 .96ص 

 .40-39ص ، 2003كتيب عن القانون النووي، فيينا  ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية - 27
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2021 

يائيةونستطيع تعريف االشعاع النووي : " ا الذرا  وتت ي  الطادة شخ  كيل  ظاهر  حب  
 
ت دث ف

ا ش يلاتها الداخلية"
 
ا ت دث خ   ف

ع   28ععرص آلخر او هي تلت الطادة المت ركة الئر كما عرح  المشر

بديل  " ا شواعا   2005احريو  11الصا ر باريخخخخخ  18-05الللائري طبدا للما   الثالية شخ المرسيم ردم 

سما دد يؤ ي اع تأيخ الما   المورضة ل  بص ة شبارسر  صو المؤيعة ها كو اشواع كهروشغعاطيسا او  

ية و صشدها  29غب  شبارسر "  ار ا ستندام السلما للطادة العيوية و صودوها ع  الع س البشر
وهي صخطر صرص 

 30اي شا 

ر المرتبط بي ي  صشوة ليوية دد تصيب اللسم صو البيئة و  وعلي  حا  التليث العيوي هي ذلت الرص 

ا  31و  النطير   ع شدشر  سب  ر ة ا شواع و  ر ة التورضي ي  شت ا و"هي ذلت التغيب  السلئر

و   32الذي يمس ص د ععارص البيئة  بسبب الععائر المشوة كالديا   الم رطة شخ ا شواعا  العيوية"

 يهم ا  كالت شخ طادة ليوية سلمية صو شخ س ح ليوي صو شخ ل ايا  ليوية . 

 ووي: ومن أخطار السالح الن

ا شد   شعية دصب  -
 
ا األرواح و الممتلدا  ف

 
 . 33ا  لف شخ الض ايا والدت  و النسائر ف

الواها  و التشيها  النلدية و األشراض الللدية و حددا  البرص و التاثب  ع  األ عة و كو الن يا -

ا لسعيا  طويلة  دا  وخاصة ععد استنشا   ديئ34اللذعية  ا  الييرالييم . وكذلت ع  اللها  الوصئر

ا األشراض المست دثة و صشراض الد  و حدر الدم والتسمم 
ر
المعضب وتلويث الطوام و العباتا  وباف

ا شواعا 
35 . 

ا  و األشخ الصىحا و تهديد كو ععارص الب-
بة وتهديد يالتأثب  سلبا ع  األشخ اليئ  ئة كالهياا و الماا و البر

ا ك و ل رض  الععام ا ي يليجر
36 

ا ال يا . تهديد األش-
 
 خ الصىحا باتباره شرتبط بال ق ف

اعا  المسل ة  لهذا - ا و الهدف الوس ر  شخ الب  
صسل ة عمياا لكيلها   ت ر  بي   الهدف المد  

ا ي عرها تماشا. 
 حالدالي  الدوعا ا  سا  

ى. - ية الكبر  تهديد األشخ و السلم الدوليي   لعرا ألخطارها التدشب 

نيف الوام شما ينو بالس يعة الواشة و الطمأليعية و اصابة الكثب   ترويخخخخ  العاس و  شر الذعر و ال-

 . 37باألشراض الع سية و خاصة األط ا 

                                                           
، ص 2008علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد االشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، - 28

 .28-27ص
 .28أشار اليه علي سعيدان، المرجع نفسه، ص  - 29
 .26رقيب محمد جاسم الحماوي، الوضع القانوني للتجارب النووية، مرجع سابق، ص - 30
 .29علي سعيدان، المرجع نفسه، ص - 31
 .49علي سعيدان،مرجع سابق، ص  - 32
weapons-https://www.icrc.org/ar/document/nuclear-الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب االحمر على الرابط  - 33

a-threat-to-humanity 
 .62رقيب محمد جاسم الحماوي، المرجع نفسه، ص  - 34
، ص  ص 2014الشاوي، استخدام سالح اليوارنيوم المنضب و القانون الدولي، الطبعة االولى، دار وائل، االردن،  سما سلطان - 35

22-23. 
36humanity-to-threat-a-weapons-https://www.icrc.org/ar/document/nuclear  

 .49محمد سعيد الرمالوي، مرجع سابق، ص - 37
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 المؤتمر

 

2021 

ا سياسة الر ع العيوي  يث يت ي   ع ص ا  ل رض شعطق الدو  المالكة ل  ع  -
 
استنداش  ف

  ساب الودالة الدولية وشبدص المساوا  بي   الدو  ودلب شيا يخ الديى. 

ا و  ثرو  السم ية. تهديد البيئ-  ة الب رية و تلويث شياه الب ار و الم يطا  و تهديد التعوع البييليجر

ا المتولق باليا  ت ديق ا شخ العيوي
 ولنتدو اآل  لدراسة الم ير الثا  

 

 : ي
 
ها عىل األمن االنساب : اليات تحقيق األمن النووي تأثير ي

 
 المحور الثاب

ا هذا الم ير سيف لتعاو  اهم ا لي  
 
يوية كالمواهدا  الدولية  وكذا ال عية  كاليكالة الدولية ف ا  التشر

 . ا
 للطادة الذرية و شععمة الص ة الوالمية  ستبابا األشخ العيوي البيئ 

يعية :     يوية للد: شخ  أوأل: االليات التشر  صهم األليا  التشر

وتت ي  شخ   (N.p.T)ب  ويصطلح عليها:  1968معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لسنة -1

 شا   ها صهم شواهد  ليوية ع  ا ط   
ا 38  دى عشر

 
ف بال ق العيوي للمي  الدو  ف  يث توبر

ية شخ الدشار الشاشو  اشت ك برلاشج ليوي صو الطادة العيوية لألغراض السلمية وها تهدف ل ماية البشر

 . 39 راا الذر  و ال  اظ ع  لعام عدم ا تشار العيوي 

ا ودف  م سبا  التسلح العيوي لوديد الدو  غب  صل  و هت لها عد  التدا ا  ورغم ا ابيا
 
تها ف

ية  و ت  ظ  دي  الدو  ذا  الس ح العيوي وتلسد ا ت ارهم للملا  العيوي ) لا ي  لكيلها تميب  

اشج الدو  ال ا وعدم اخضاعها لبر
عيوية لعد ( و لم تدم ب عر هذ الس ح ال تاك با  سالية و با شخ البيئ 

ى لردابة اليكالة الذرية وعدم اللاشها بب  ع حتيو األسل ة العيوية.   40الكبر

:توتبر شواهد  رائد  ليدف ا لتشار العيوي الوالما لكخ للسئف معاهدة حظر التجارب النووية-2

 هذه المواهد  لم تدخو  ب   الع اذ بود. 

ر با   و  شعطدة شا ترحض : وها شواهدا  تدمعاهدات المناطق الخالية من السالح النووي -3
ا 
 
دطويا و ي  صسل ة ليوية ودد  دت التلربة است سا  عديد المتتبوي   والعدا  لعرا لعلا ها ف
استبباب ا شخ العيوي ا دليما وشعها شواهد  ت تيلكي و راروتيلغا  خ ا شعطدة  عيب الها ي 

تينست  خ ا دار  اسيا شخ ا سل ة شخ ا سل ة العيوية و بال يك و بليعدابا و شواهد  سيميبا  
ها.   العيوية وغب 

وع  ا األشخ و الس م الدوعا وها شعطدة الشر  ا وسط    ا  ششر
 
غب  ص  صهم شعطدة ساخعة ف

وع شرص سعة  ا دمة بغدا  غب   1990اخ ا المعطدة شخ الس ح العيوي يراوح ش ال   بود ششر
 
ف

 شسالد  اللموية الو
ر
ا غب  ص  ارسائيو تبدي الوا ية و الذي  ف اشة ل شم المت د  للمس  الور ر

شياحدة شبدئية لكخ وادويا تتهرب وتربط ذلت بالس م الدوليلربخخح اليدت وعدم ا بارها ع  

ا الشر  ا وسط
 
ا لتوديل ا   العيوي ف وع الور ر

 41ا لضمام للمشر

وتوكالت الملحقة و اتفاقيات حظر 1949اتفاقيات جنيف  لعام  -4 استخدام تقنيات التغيير و الي 
ي البيئة الغراض عسكرية او اغراض عدائية لسنة 

 
توتبر شواهدا  رائد  لتوديل  ماية : 1976ف

                                                           
 .111ة و االلقليمية على سلمية البرامج النووية، مرجع سابق، ص توفيق عطا ء هللا، الرقابة الدولي- 38
 .133، ص 1971محمد خيري بنونة، القانون الدولي و استخدام الطاقة النووية، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، مصر  - 39
 .117-116توفيق عطاء هللا، المرجع السابق، صص - 40

 .115-114سعاد بوقندورة، مرجع سابق، ص ص  - 41
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 المؤتمر
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ا   ت ر  بي   ا هداف المدلية و الوس رية و 
البيئة و ا  سا  شخ األسل ة ال تاكة و الومياا الئر

ر لها وها الصيك األساسية للدالي  ال . ت دث تلما ش رطة   شبر ا
دوعا ا  سا  

42 
اع لمسلح  ريمة  رب شما  : 1998نظام روما لعام  -5  يث يتوبر ص  ا عتداا ع  البيئة  شخ الب  

اع المسلح صيعما ي ي   ا صصوب ا ودا  وهي  شخ الب  
 
ا ف
ه ضمالة  ديدية لألشخ ا  سا   لوتبر

ا صشس ال ا ة للمواشلة ا  سالية. 
 
 ا  سا  ف

 ثانيا: االليات الفنية:     

ا شلا   ماية ا  سالية شخ التليث هع
 
اك عد  شععما   ولية   يشية و اخرى ا سالية تنشط ف

 العيوي و الكيماوي لكخ  سلو  شاط كبب   دا لليكالة الدولية للطادة الذرية و شععمة الص ة الوالمية: 

تنشط توتبر صهم وكالة  ولية شتنصصة   يشية ذرية  صي صلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية:  -1
للردابة ع  استندام الطادة العيوية لت ديق الرحاهية و التعمية عخ طريق تطبيدا  الطادة 
العيوية و هذا بالتنسيق ش  شللس األشخ الدوعا بما لها شخ س  يا  واسوة بمي ب لعاشها 

األساعا 
  وتديم بودد بروتيكي   ات ا  وتواو  ش  الدو  لتسهيو ا شاا براشج ليوية سلمية 43

شرا   بدص ل اذ لعاشها ا ساعا  3 ولة ودد عد  لعاشها األساعا  159ش لية ت ت ردابتها. بها 
  ولها ث ثة ص هل  وها المؤتمر الوام و شللس الم احعي   ا شالة 1957 ويلية  29باريخخخخخ 

44 
ا تنشيط التواو  الدوعا لت ديق األشخ العيوي الت عيلي يا و التعمية و 

 
 وتلوب  ورا ش يريا ف

ال  اظ ع  ا   الصىحا و العيوي و ت سي   المعاخ بياسطة الطادة العيوية و شساعد  الدو  
اا التابوي   لها.وتومو بالتسيق  ا و النبر

لاشلها التدئ  ع  حهم كي يا  التواشو ش  الميا  العيوية ببر
عمة الييارلييم ش  اليكا   و المععما  العيوية ا لدليمية المتنصصة وشعها وكالة الييراتيم و شع

ا المععما  
ر
بأوروبا و هيئة الطادة الوربية بتي س  غب  ص   شاط هذه ا خب     يضاها  شاط باف

ا 
 
ا ف ا شلا  ال ماية و التوريف بالطادة و الععائر المشوة وتشلي  التواو  الور ر

 
كيلها تنشط ف

 شلا  الطادة العيوية السلمية و ليس الردابة ع  الس ح العيوي. 
ا التوريف بنطير  التليث العيوي ع  ة الصحة العالمية: منظم -2

 
تلوب  ورا   يستها  ب  ف

ا المستش يا  و 
 
الص ة  واصدار ارشا ا   ي   سب التورض لإلشواع العيوي المسموح بها ف
 . ا التيعية و  ماية البيئة و ا شخ الصىحا الوالما

 
 المنشآ  المصع ة  كما لها بار  ف

  

. ثالثا: الجهود الدول ي
 
 ية لتحقيق األمن النووي و االنساب

  شت ص  عديد الدو  تتعمر شخ عدم ت ريم الس ح العيوي دطويا بمواهد  شللشة للمي  الدو   

ى    الت تطير  ا الدو  الكبر
 
   ص  السياسة الدولية تؤثر ع  الدالي  الدوعا  يث ص  عديد المنابر ف

ا با  أل 
شخ ا  سا  و  يات  و بيئت  و بالتاعا تبفر اللهي  الصا دة صلياع  ديد  شخ ا سلح  و  ص  تلفر

ا كو الدو  لت ريم 
 
ا ف
ا الوالم و   بد شخ تعاحر  لهي  الملتم  المد  

 
ذا  تأثب  بالغ ع  صعاع الدرار ف

 اشت ك صو استندام ا سل ة العيوية و صسل ة الدشار الشاشو. 

 الخاتمة: 

 ة العيوية ها صسل ة عمياا و ش رشة بمي ب الدالي  الدوعا بودشا تددم لصو للدي  ص  األسل     

ر لها  لكخ باليدت ل س  للد دياعد الدالي  الدوعا الوام  ك ت شا ش رطة و   شبر
ا لكيلها تبر

ا  سا  

ا لم تمتلكها شخ دبو شما 
وخاصة شواهد   عر التشار األسل ة العيوية ت رشها ع  الدو  العاشية و الئر

                                                           
 .99سما سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص- 42
 .269محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص - 43
 .146-137توفيق عطا ءهللا،مرجع سابق، ص ص - 44
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ا خطر يلولها تميب   
 
ا ك و ف

ا هذه ال الة و بالتاليا شخ األ سا  
 
ية  وبالتاعا حاألشخ العيوي الوالما شهد  ف

شبح ال روب العيوية الذي يعهر بي   ال يعة و األخرى خاصة بود رصاح الرئيس ش د  و خاصة بوي   

بة العيوية  ولما الكيري الشماعا ش  الرئيس األشركا األسبق المتهير تراشب و اللذا  كالا يلي ا  بالرص  

 ش  حتيى ش  مة الود  الدولية بشأ  ت ريم التهديد 
 
ا تتعاف

اعتبار للوالم و لنطير  ترصي اتهم الئر

. وهي شا صشار الي  الععام األساعا لألشم 1996باستندام صو استندام الطادة الس ح العيوي لسعة 

ا  يبا ت  لكي  صهم صهداف األشم المت د   ماية اي 
 
  سالية شخ شبح ال روب العيوية. المت د  ف

 : النتائج

ر لها. - ا و ا شخ الصىحا لكيل  ي دث ت شا ش رطة و   شبر
 الس ح العيوي خطب   دا ع  ا شخ البيئ 

- . ا
ا و ا شخ اي سا  

 ا رتباط المطلق بي   ا شخ العيوي و ا شخ البيئ 

ا بيئة لعي ة و  المساس باألشخ العيوي شخ شأل   هدار األشخ الصىحا والتأثب  -
 
سلبا ع   ق ا  سا  ف

 سليمة ك ق شخ  دي  ا  سا . 

ا يتنبط -
ا خضم حيص  الس ح العيوي الئر

 
ا بمول  عخ األشخ العيوي و ف

  يم خ ت ديق األشخ اي سا  

وعية الدولية.   حيها الملتم  الدوعا بي ي   و  ليوية خارج المشر

ا ال -
 
ا حتياها عدم الت ريم الدط ا لألس ة العيوية ف

 
دالي  الدوعا الوام   يث ص  ش  مة الود  الدولية ف

وعية التهديد باستندام صو باستندام الس ح العيوي  سعة   اا  بضبابية ولم  1996 ي  شدى ششر

 ت رم استندام الس ح العيوي بصير  دطوة. 

احات التالية: ولذلت لددم    التوصيات و االقير

 رم األسل ة العيوية بصير  دطوية أللها صهم ضمالة  ولية لألشخ و يب عدد ات ادية  ولية شللشة ت-

 العيوي. 

اعا  المسل ة - الدعي  لتدخو شللس األشخ الوا و ل ماية البيئة شخ التليث العيوي خاصة  شخ الب  

 لكيلها  ريمة  رب بمي ب الما   الثاشعة شخ شيثا  روشا. 

العيوية و صسل ة الدشار الشاشو ت ريما دطويا و صبديا  الدعي  لودد ات ادية  ولية شللشة ت رم األسل ة -

 . ا
 لكيل  الضمالة الي يد  لألشخ لعيوي و بالتاعا األشخ ا  سا  

اشاتها وحدا لمواهد  -  عي  ش  مة الود  الدولية اع دبي   عاوى الدو  ضد الدو  العيوية لليحاا بالبر 

ععدشا رحضت  2016ش   عيى  لر شارشا  سعة  عر التشار األسل ة العيوية و عدم رحضها كما حولت 

الدعيى لودم التأسيس بنصين طلباتهاا عبر عديد الدعاوى المرحوع بيدف سبا  التسلح العيوي و صشر 

ا بديت شلر   بر ع  ور  وودف السبا  المسميم ع  صرواح األبرياا
 . 45الدو  بذلت لليحاا بتوهداتها الئر

   كالطادة الشمسية و الطادة الكهربائية و طادة الرياح لكيلها تشلي  استنداشا  الطادا  المتلد-

ا 
 
طادا  رخيسة و حوالة و بديلة و اخطارها ضوي ة شدارلة بالطادة العيوية وتطبيق التلربة الللائرية ف

ا احريديا . 
 
وع ف ا باكبر ششر

يت ا لما   وعها  يلارتاك ش  الشر  ششر

 

 

                                                           
45 -.pdf217https://legal.un.org/icjsummaries/documents/arabic/ 
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 قائمة المراجع و المصادر: 

ا ضيا شبا ئ و ص  ام الدالي  الدوعا الوام الكتاب رديب ش مد  اس -1
 
وعية  يا   و استندام األسل ة العيوية ف م  ششر

شليا    شرص ا شارا   شرص   . 2015األو    ار الكتب الداليلية و  ار شتا  للنشر و البر
ا للتلارب العيوية  -2

ا ص  ام الدالي  الدوعا الو –رديب ش مد  اسم  اليض  الدالي  
 
ام   ار ال  ر اللاش ا   راسة ف

 . 2015الطبوة ا وع ا س عدرية  شرص  
ا األغراض  -3

 
يوة شخ استندام الت عيلي يا العيوية و الكيميائية و البييلي ية ف ش مد سويد الرش وي  شيدف الشر

 . 2009السلمية و الوس رية ش  بيا  شا لصت علي  ا ت اديا  الدولية    ار ال  ر اللاش ا  شرص  

ا اشت ك برلاشج ليوي لألغراض السلمية  رسالة شا ستب  غب  شنشير    اشوة تيحي  -4
 
ق عطا ا هللا   ق الدو  ف

 . 2011ععابة الللائر 

سوا  بيدعدور   ال د شخ األسل ة العيوية  رسالة شا ستب     اشوة شعتيري دسعطيعة   الللائر  السعة اللاشوية  -5

2009/2010 . 

ا تيا هها هذه  -دوى ا دتصا ية و البيئية لصعاعة الطادة العيويةصيمخ عبد الس م ابراهيم  الل -6
صبر  الت ديا  الئر

 . 2015الصعاعة  الم تبة المرصية  المعصير   شرص  

ا ضيا شبا ئ و ص  ام الدالي  الدوعا  -7
 
وعية  يا   و استندام األسل ة العيوي ف رديب ش مد  اسم ال ماوي  ششر

ا   ار الكتب 
 . 2015ا شارا   –شرص –الداليلية و  ار شتا  الوام الكتاب الثا  

ا الدالي  الدوعا الوام   -8
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 . 2003  حييعا اليكالة الدولية للطادة الذرية   كتيب عخ الدالي  العيوي -9
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 أثر استغالل الغاز الصخري على األمن البيئي

 

The impact of shale gas exploitation on environmental 

security 
 

 د. وفاء دريدي
 جامعة باتن 

 
ستاذة محاضرة ا

 
 1ة ا

ي 
ر
 د.وسيلة مرزوف

م البواقي 
 
 جامعة ا

 
ستاذة محاضرة ا

 
 ا

 
 ملخص: 

ا  وذلت بتيضيح          
يهدف هذا الب ث  ع  كشف صثر استنراج الغا  الصنري ع  األشخ البيئ 

شناطر استنراج هذا المير  غب  التدليدي ع  البيئة بوعارصها وش اولة  يلا   لي   ك يلة لل د شخ 
وراا  يلا  شيا لة بي    ت ديق األشخ الطاديي شخ خ   استغ   الغا  الصنري و  هذه المناطر سويا 

ا الطادا  
 
ور   ا لتدا  ل ي استثمار ف . هات  الميا لة تديم  اليا ع  رص  ا

ور   ال  اظ ع  األشخ البيئ  رص 
ا استندام  الغا  الصنري  ئر  يلا  ت عيلي يا  تشعة تضمخ  م

 
اية البيئة المتلد    و عدم التشع ف

ا 
 
ا ظو غياب الردابة الصارشة ف

 
ا ف
ور  سخ ديالي   صارشة تضمخ ت ديق األشخ البيئ  واستداشتها  ش  رص 

وط استنراج الميار  الطادوية  .رسر

ا  األشخ الطاديي  الطادا  المتلد  . 
 الدلما  الم تا ية: الغا  الصنري  األشخ البيئ 

 Abstract  

        This research aims to reveal the impact of shale gas extraction on environmental 

security by clarifying the risks of extracting this unconventional resource on the 

environment with its elements and trying to find adequate solutions to reduce these risks, 

seeking to find a balance between achieving energy security through the exploitation of 

shale gas and the need to maintain security .This balance is currently based on the need 

to move towards investment in renewable energies, and not to rush extracting shale gas 

until the creation of a safe technology that guarantees the protection and sustainability of 

the environment, with the need to enact strict laws that guarantee the achievement of 

environmental security in the absence of strict control over the conditions for extracting 

energy resources. . 

Key words: shale gas, environmental security, energy security, renewable energy. 
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 مقدمة: 

 
ا العروف الراهعة  ا ة   سالية شل ة وشصدرا للنشاط ا دتصا ي    

 
يوتبر ال صي  ع  الطادة ف

ا الوالم بت ل ة شوديلة  
 
حض  عخ كيل  راحدا شخ رواحد ادتصا ا   و  الوالم. وسويا وراا تيحب  الطادة ف

 ة استنرا ها. اتل  هذا الدطاع ل ي وصشام ا سته ك المتعاما والم رط للميار  الطادوية ش  ارت اع ت ل
الب ث عخ شصا ر بديلة لتأشي   ا شدا  بالطادة  وذلت بالب ث عخ بدائو عخ المصا ر الطادوية 
ا ا هتمام بمصا ر  ديد  صو استغ   شصا ر طادة بديلة كالت 

 
التدليدية اآليلة للعضيب. شما تل  ف

الصنري الذي با  ش و اهتمام كو  و  الوالم بما حيها شي ي   لكخ غب  شستثمر  بالطر  المث  كالغا  
 الللائر. 

الغا  شخ الميار  غب  التدليدية الصوب استنرا ها  لكخ استغ ل  صار  ويوتبر هذا العوع شخ
ا 
 
ا  كبب   ف ا طير  ت عيلي يا استنرا    شما ص دث تغيب 

شم عا ب ضو الي يا  المت د  األشري ية الئر
ا بشر بها المهتمي  بهذا العوع شخ الغا . و ح  صسوار الطادة باأل 

سيا  الوالمية لعرا لآلحا  الياعد  الئر
ا استغ   هذا المير  اللديد 

 
ا ت ديق صع  شر و ية ف

 
الدو  اع التسابق لت ديق صشعها الطاديي رغبة ف

ا ال صي  علي  تستو
 
. حرغبة ف ا

مو تدعية ال  ر  و   ي ا صي اعتبار لمناطر استنرا   ع  األشخ البيئ 
ا ت بس     ص  المناطر المتأتية شخ هذه 

ا  ع  الب الت سب  الهيدروليكا لت تيت الصنير الئر
األحفر

ها ع  البيئة وشخ ثم ع  ص ة اي سا .  ا شدى تأثب 
 
 التدعية ت مخ ف

 أهمية الدراسة: 
 تنب  صهمية الدراسة شخ:  
ور  ال  اظ عليها وع  ال-  ميار  الطبيوية لضما  استداشتها. صهمية البيئة ل سها ورص 
ا ظو تعاما الطلب الوالما -

 
اهتمام الدو  بال صي  ع  شصا ر طادوية  ديد  لت ديق صشعها الطاديي ف

ا الطادة لس ا  الوالم. 
 
 ع  الطادة  والس ا وراا ك الة ال ق ف

ور  ت - ا ظو ظهير  ركة تعا ي برص 
 
ا تيا   استغ   الغا  الصنري ف

ديق األشخ الطاديي الت ديا  الئر
 . ا
 وال  اظ ع  األشخ البيئ 

 أهداف الدراسة: 
 التوريف بماهية الغا  الصنري وطر  استنرا  . - 
كا  - ا ضيا تمست الشر

 
الكشف عخ تثار استنرا   ع  البيئة شخ خ   التدارير والدراسا  الولمية  ف

ا الوالم ب  ر  ا لتدا  الطاديي وصشخ هذا العوع اللدي
 
 د شخ شصا ر الطادة ع  البيئة. الع طية ف

ور  - ا ت ديق صشعها الطاديي عبر استنراج الغا  الصنري ورص 
 
الب ث عخ شوا لة تيا   بي    ق الدو  ف

ا لت ديق التعمية المستداشة. 
 الم احعة ع  صشعها البيئ 

 إشكالية الدراسة:  
لغا  الصنري ع  البيئة بودشا كش ت عع  الوديد شخ الدراسا  الميدالية  ي  تثار استنراج ا  

 وععارصها  شما يديض ح ر  التعمية المستداشة   اا   ش اليتعا لتتم ير  ي :  
كيف يمكن الموازنة بير  تحقيق األمن الطاقوي من خالل استغالل الغاز الصخري والحفاظ عىل   

؟ ي
 األمن البيئ 

ي طار الم اهيما للدراسة  وصشا اي  األولدسيم الدراسة اع ش يريخ: يتعاو  تم توع  هذا األساس   
 
 الثاب

 . حيتعاو  شناطر استنراج الغا  الصنري ع  البيئة وال لي  المم عة لل د شعها 
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 المحور األول: اإلطار المفاهيمي للدراسة
ا التطر  لم هيما الغا  الصنري 

تستدعا  راسة صثر استنراج الغا  الصنري ع  األشخ البيئ 
ا  لكخ  رن

عخ طريق تدعيم الدو  ع  ت ديق تعميتها ا دتصا ية وا  تماعية  ثم األشخ البيئ 
اليتها الواشة بالميار  العاتلة عخ المصا ر الطادوية لسيما اللديد . يتوي   عليعا صيضا التطر   شب  

 . ا
ور  ت ديق األشخ البيئ   لم هيم األشخ الطاديي  رتباط  اليثيق برص 

 وال: مفهوم الغاز الصخري ص
ا  راس 

ة ش هيم الغا  الصنري التورض لتوري    وتاريخخخخخ استنرا   ثم شورحة ا تياطا تدتض 
 الوالم شخ هذا المير  وصي   ع صسباب التي   ل ي استغ ل . 

 تعريف الغاز الصخري: -1
ا تش يل   ع  ياعا    وهي 1شخ الهيدروكاربيلا  غب  التدليديةيود الغا  الصنري 

 
غا  طبي ا يوي  ف

. ويمتلت هذا الغا  ل س ها يتيلد  اخو الصنير ويبفر ش صيرا  اخو تلوي ات  2شليي  سعة 350

ا ت تيي 
ش يلا  وخصائ  الغا  الطبي ا  ودد عرف بخ" الصنري" ألل  يت ي   اخو صنير السليو الئر

ا تأثر  بضغط شرت   و رار  عالية  
ع  الع ط وبوض الميا  الوضوية والهيدروكربيلا  المنتل ة الئر

ا تلوي ا  هذه الصنير ذا  الع اذية الدليلة ع  صعما  تتلاو    يث يبفر 
 
م 1500الغا  ش صيرا ف

ت ت سطح األرض  و بالتاعا حهي غا    ينساب خار ها ع  خ ف الم رودا  التدليدية
. شا يلوو 3

ا استنرا 
 
ا تستومو ف

ج عملية استنرا   عملية شودد  تتم باستندام تدعيا  شنتل ة بما حيها تلت الئر
الغا  الطبي ا 

4 . 
ا توتمد ع  ضخ كميا  كبب   شخ المياه 

ي شاا ل اذية  وتوتبر تدعية الت سب  الهيدروليكا الئر
ا الصنير تسمح للغا  با  سياب بسهيلة صكبر عبر تلويف البب  شخ صكبر التدعيا  استوما  

 
   ضاحية ف

 . 5ةلكخ رغم  دواها    صلها تنلف كمية كبب   شخ الع ايا  الساش

 تاري    خ استخراج الغاز الصخري:  -2
ا صعاعا و ية ليوييرك  18216كا  صو  استنراج تلاري للغا  الطبي ا شخ الصنير الديتية سعة 

 
ف

ا شيارع حريدوليا
 
ا الدر  التاس  عشر تغذي ايلار  ف

 
 األشري ية   ذ كالت اآلبار الم  ير  هعاك ف

Fredonia ا بدص ا ث ثيعيا . وشعذ
كة الدر  الماص  ا  ستنراج الغا  الصنري شخ طرف رسر

ل  ر األحفر
Halliburton  ئر  

ً
. لكخ ايلتاج الصعاعا لهذا الغا  لم يبدص حوليا ا طير  تدعية الت سب  الهيدروليكا

الئر
ا صشري ا  حدعمت ال  يشة  تدليديعدد السبوينيا  لما الن ض ا  تياطا الم تمو شخ الغا  ال

 
ف

 شخ ششاريخخخخ 
ً
 لتاج الطادة شخ شصا ر شتعيعة وشعها ششاريخخخخ   لتاج الغا  الصنري. ورغم  األشري ية عد ا

                                                           
1 -Cecile COULON, Pierre MONIN, « La pollution Athmosphérique induite par l’exploitation du gaz de 

shiste »,CERES-ERTI , ENS, 2014-2015, p.4, disponible à l’adresse : 

-http://www.ceres.ens.fr/IMG/pdf/PA_liee_au_GdS_VF-2.pdf 
 ، متوفر على الموقع:24/05/2015أمجد قاسم، "الغاز الصخري مصدر واعد للطاقة مثير للجدل"، 2

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/ 
3-Cecile COULON, Pierre MONIN, op.cit., p.4 
4 -Penny BECKLUMB,Jed CHONG &Tim WILLIAMS, « Legaz de shiste au Canada-Risques 

environnementaux et reglementation( Etudes generales) »,Service d’information et de recherche parlementaires, 

Bibliotheque du parlement, Ottawa, Canada, fevrier 2015, p.1. 
5 - Yenny Vega CARDENA & Nayivé VEGA, «  La criminalité environnementale et l’industrie du gaz de 

schiste au Québec », Criminologie, 49 (2), automne 2016, p. 242. 
6 -« Les  premières exploitations des hydrocarbures de schiste aux Etats-Unis et au Canada », disponible à 

l’adresse : 

- https://controverses.sciences-

po.fr/cours/gaz_de_schiste_2/pdf/1.les%20premi%C3%A8res%20exploitations%20en%20Am%C3%A9rique%

20du%20Nord.pdf 
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العهير المب ر لهذا الغا     ص   لتا    ئر عدد الثماليعيا  كا  يتم ع  لطا  ضيق وبطر  بدائية ذا  
ك اا  شتدلية  توي  لصووبة استن ص  وتياض  ايش اليا  المورحية والما ية  ستنرا    وسهيلة 

تنراج الغا  الطبي ا التدليدي وشواللت اس
7 . 
ا صسوار الغا  التدليدي  ش  21لكخ شعذ الودد األو  شخ الدر  

 
  ولتيلة ل رت اع المل يظ ف

كة  ا والت سب  الهيدروليكا  اتنذ استنراج  Barnett Shaleللاح رسر
ا ال  ر األحفر

ا اللم  بي   تدعئر
 
ف

ا شلا  الطادة 
 
ا الي يا   الغا  الصنري شعوط ا هاشا ف

 
شما ص ى اع الن اض صسوار الغا  الطبي ا ف

ا األسيا  الوالمية. 
 
 المت د  ا شري ية وشخ ثم ف

 احتياطي العالم من الغاز الصخري: -3
ا الوالم   ع ص  صع   41تشب   راسة صعدتها   ار  شوليشا  الطادة األشري ية شملت 

 
 ولة ف

ا الصي   
 
ترليي   802  تليها األر عتي   بخ 3ترليي  م 1100 وتددر بخ ا  تياطا  شخ الغا  الصنري تي د ف

ترليي   573  ح عدا بخ 3ترليي  م 665  ثم الي يا  المت د  األشري ية بخ 3ترلييلا  م 707  حالللائر بخ 3م
ا كو شخ ليبيا وتي س والمغرب و عيب 3ترليي  م 660  ولدى السوي ية 3م

 
ا ف
ً
  كما يي د هذا الغا  صيض

 . 8يا والوديد شخ الدو  األوروبية وصشري ا اللعوبيةصحريد
ا الوالم بع ي 

 
   يث يددر علماا 3ترليي  م 16110ودد ددر  لم شيار  الغا  الصنري ف

ا  688اللييلي يا و ي  صكبر شخ 
 
ا الوالم.  142ترسبا للط و الص ىحا ف

 
 9 يضا رسوبيا ف

 أسباب التوجه نحو استغالل الغاز الصخري:  -4
ا تمتلت ا تياطا  شوتبر  شخ الغا  الصنري  ستغ   اتلهت الو

ديد شخ الدو    سيما تلت الئر
را  يم خ  هذا العوع شخ الطادة كبديو طاديي عخ المصا ر التدليدية األخرى  وذلت للملة شخ المبر

ا 
 
 : 10 رصها ف

 : زوال هاجس ذروة الغاز-أ
ا الوالم  يويد شؤيدو استغ   الغا  الصنري ا سته ك المتسارع   

 
تياطا  الغا  التدليدي ف

ا  ضاحة شيار   ضاحية 
 
وتلايد ال ا ة المستمر   لي  بسبب تطير شلا   استغ ل    ع  الب الرغبة ف

شخ الغا  غب  التدليدي  ع ا  تياطا  المتبدية شخ الغا  التدليدي باعتباره شير ا لعي ا للطادة شدارلة 
و   ستلوو صسوار ال  . 11غا  صكبر تعاحسية بالنسبة لمصا ر الطادة األخرىبال  م والببر

 زيادة التفاؤل حول موارد الغاز الصخري وإمكانية استغاللها: -ب
ا الوديد شخ  و  الوالم   

 
ص ى اكتشاف علماا اللييلي يا عخ ش اشخ ا تياطا  الغا  الصنري ف

هذا المصدر اللديد وا عتما   ع ت اؤ  الدو  ال ائل  لهذا المصدر الطاديي والتي   ل ي استغ   
ا للغا  التدليدي  وذلت با لتدا  الطاديي

 
 . 12علي  كمصدر بديو صو  ضاف

: -ج   آثار انتاج الغاز الصخري عىل أسعار الغاز الطبيعي

                                                           
-على الموقع: القافلة، متوفرن عبد الرزاق الخلف،" الغاز الصخري: مصدر جديد للطاقة والبتروكيميائيات"، مجلة عبد الرحما - 7

https://qafilah.com/ar/ 
8 -Heinrich BOLL STIFTUNG  et autres, Gaz de shiste en Tunisie : Entre mythes   

 et réalités,Tunis, 2015, disponible à l’adresse : 

-https://tn.boell.org/sites/default/files/gaz_de_schist_final_version_2.pdf 
 .3، ص.2010مجلس الطاقة العالمي، دراسة موارد الطاقة: نظرة مركزة على الغاز الصخري، لندن، - 9

ن االقتصادي والهاجس البيئي"، مجلة دراسات حنان سعيدي سياف، خالد بوجعدار، "التوجه الطاقوي نحو الغاز الصخري في الجزائر بين الرها - 10
 .41-40، ص.2017، ديسمبر 3، العدد 4اقتصادية، المجلد 

 المرجع نفسه. - 11
، 16، العدد 09ليلى لعجال، "االنتقال نحو الطاقة المتجددة كمقاربة لتحقيق االمن الطاقوي بالجزائر"، المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، المجلد - 12

 .164، ص.2020جانفي 
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ا التأثب  ع  صسوار الغا  الطبي ا  يم خ 
 
ا تساهم ف

يلم  الوديد شخ ا دتصا يي   ع  ص  الوياشو الئر
ا ص 
 
  : 13ايلا ها ف

ا لم ت خ شلدية -
ا الئر
ا الذي دد يسمح باستندام كميا  كبب   شخ غا  الصنر الديئر التددم الت عيليجر

 شخ دبو. 
ا شصا ر الغا  التدليدي. -

 
 التاج الغا  الصنري بالمستويا  المتيدوة  سيم خ شخ توويض ا لن اض ف

  رى الهيار صسوار الغا .  لم ايلتاج ال اعا شخ الغا ا  غب  التدليدية ص    ع ترا   صو باأل -

ي 
 ثانيا: مفهوم األمن البيئ 

ا  شنتل ة. وعلي   ا شخ الم اهيم ال ديثة المثب   لللد   كيل  يتضمخ شتغب 
يود األشخ البيئ 

 سعطر  صو  لعهيره ثم لتوري  . 

1- : ي
 ظهور األمن البيئ 

ا ظهرب بود ال رب البار    كعد
ا شخ الم اهيم اللديد  الئر

ا  يود األشخ البيئ  طة ت   بي   التغب 
ا شلا  األشخ

 
ا الععام الدوعا وبرو  تيار ح ري  ديد ف

 
ا الم هيم 14الهي لية ف

 
. حعتيلة للتطير ال اصو ف

كب   ع  األشخ 
ا المتولق ب ماية الدولة وصشعها  ع البر

التدليدي لألشخ  الذي كا  يركل ع  األشخ اليطئ 
ا المتولق بأشخ ا حرا   اخو  دو  ال

ا 15دولةا  سا  
ا بال يا ث البيئية الئر

.  ودد ارتبط ظهير األشخ البيئ 

ا صثبتت 1991(  وشخ بودها  رب النليج الثالية )1988-1980خل تها ال رب اييرالية الورادية )
(  والئر

اعا  المسل ة  وصوض ت ص  األسباب  ا خل تها هذه الب  
ار البيئية الئر الدراسا  والتلارب  لم األرص 

ام األشخ لم تود تدترص ع  الهلما  الوس رية وإلما ع  ا عتداا ع  البيئة وتهديد ال ديدية  لود
ا النشاطا  ا دتصا ية 

 
وا  الطبيوية  ص ة ا  سا   وشخ ثم ف ا البر

 
ا ف ا شبارسر ا الذي يؤثر تأثب 

األشخ البيئ 
 .  16للدو 

ية سعة  ية    د  برلاشج األشم المت د  اي 1994وبصدور تدرير التعمية البشر ا للتعمية البشر
لما  

ا بودا شخ صبوا ه
 . 17صبوا  صشخ ا  سا  و وو ا شخ البيئ 

2- : ي
 تعريف األمن البيئ 

ا ص رك المنتصي   يوتبر 
ا شخ المصطل ا  ال ديثة  سبيا  حمعذ ثماليعيا  الدر  الماص 

األشخ البيئ 
ا ص  األبوا  غب  الوس رية لألشخ بدص  ت تو ش الة اتيىحر

ا الت ليو ا سبر
 
ا ترصحا  الدو   شما  ف

 
شهمة ف

ا ش هيم األشخ لتيسيو 
 
ا ال صلي   18ص ى  ع  عا   الععر ف

 
ا ف
شخ تدرير 7و 4. حعهر ش هيم األشخ البيئ 

                                                           
 .41حنان سعيدي سياف، خالد بوجعدار، المرجع السابق، ص. - 13
 ،39العدد  المجلة العربية للعلوم السياسية، قسوم سليم، "دراسات األمن البيئي: المسألة البيئية ضمن حوار المنظرات في الدراسات األمنية"،- 14

المجلة العربية للعلوم السياسية،  بيئية ضمن حوار المنظرات في الدراسات األمنية"،قسوم سليم، "دراسات األمن البيئي: المسألة ال، 2014جانفي 
 .95ص.

، 13واالستراتيجية، العدد خديجة عرفة محمد،" مفهوم األمن اإلنساني"، مفاهيم األسس العلمية للمعرفة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية - 15
 .   7، ص.2006السنة الثانية، جافي 

، 2016، 118ال محمد صديق أمين، فهيمة كريمة رزيج، "قضايا األمن البيئي: تحديات الواقع وآفاق المستقبل" مجلة اآلداب، ملحق العدد كم- 16
 .156ص.

من حدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أبعاد االمن االنساني في سبعة أبعاد، هي: األمن االقتصادي، األمن الغذائي، األمن الصحي، األ - 17
 الشخصي، األمن السياسي واألمن االجتماعي، وأخيرا األمن البيئي. أنظر:

 ، متوفر على الموقع:4محمد سعد أبو عامود، "المفهوم العام لألمن، مركز االعالم األمني، وزارة الداخلية"، البحرين، ص. -
-https://www.policemc.gov.bh/research/cyber-economic-and-criminal-crimes/1060 
18 - Michel FREDERIC, » La sécurité environnementale : éléments de définitions », Etudes Internationales, 

vol.24, N°4,  décembre1993, p.754. 
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ية لمؤتمر ريي سعة 1987برولت لد سعة  ا األعما  الت ضب 
 
ا الوديد شخ تدارير برلاشج األشم 1992  ثم ف

 
  وف

وع األل ية ا ششر
 
 . 19المت د  للبيئة و ئر ف

ر الذي يل ق بالبيئة )ص( لل  اظ ع   يا  اي سا  و ودد عرح   وع األل ية بأل : " ص ح الرص  ششر
ها شخ صش ا  الوعف  ا تسببها الهلما  وغب 

ار البيئية الئر )ب( للديمة األخ دية للبيئة ل سها؛ وشع  األرص 
ي "  . 20البشر
ا بأل :" ذلت األشخ الذي يهد  التليثكما  

ا ولضيب الميار ".  وعرف عرف األشخ البيئ 
  التدهير البيئ 

صيضا بأل  األشخ المتولق:"باألشا  الوام للعاس شخ األخطار العاتلة عخ عمليا  طبيوية  صو عمليا  يديم 
شخ الموهد الدوعا  Gleditsch Peter Nils .صشا 21بها ا  سا  لتيلة  هما  صو  يا ث صو سيا   ار "

ا و لدر  الميار " لب يث الس م بأوسلي  حدد عرح 
بيعما عرح  البوض . 22بأل : "الت رر شخ الدشار البيئ 

بأل   ماية البيئة والميار  الطبيوية شخ العضيب وا لدراض والعد  العا م شخ المناطر والمليثا  
ا 
ا  ق تعمية المصا ر والميار  الطبيوية وا خ   بالتيا   البيئ 

 
ا ترت ب ف

 . 23واللرائم الئر

 األمن الطاقوي: مفهوم  -ثالثا
 ظهور مفهوم األمن الطاقوي: -1

ا حبر   
 
شو ف ا و ستي  تشر

يطا   يوي  صو  استوما  لمصطلح األشخ الطاديي  ع رئيس الي راا البر
ا التعوع والتعوع حدط"  وشعذ ذلت اليدت 

 
ال رب الوالمية األوع  ععدشا صشار  ع ص :" صشخ الطادة ي مخ ف

ا التعوع هي المبدص ال اكم 
لمسألة صشخ الطادة. وهي ش هيم تدليدي يديم ع  صشخ الورض شخ خ   بفر

ا شتعاو  اللمي . لكخ رغم صهمية ذلت حإ  
 
ا شخ شصا ر الطادة وبأسوار ف

 
كب   ع  تياحر ايلتاج الداف

البر
ا توري ها 

 
هذا الم هيم يتسم با تساع ألل  لم ي د  ال ار  بي   كو شخ الدو  المصدر  والمستير   ف

 . 24خ الطادييلألش
ا شهدها ش هيم ا شخ والطادة بود ال رب البار   تود   توري ا  صشخ الطادة  

ولتيلة للت ي   الئر
ا ظو تبايخ شدليل  بي   الدو  المصدر  والمستير   لمصا ر الطادة   ع  الب التبايخ المي ي  بي   

 
ف

 ريف شي د لألشخ الطاديي.  ولة وصخرى  اخو كو شلميعة شخ هذه الدو   شما صوب التيصو  ع تو

  تعريف األمن الطاقوي: -2
يورف صشخ الطادة وحق التوريف التدليدي ع  صل : تأشي    شدا ا  الطادة بش و كاف وبأسوار 
شوديلة وشستدر  شخ ص و ال  اظ ع  األ اا ا دتصا ي والعمي  والودام صشخ الطادة هي بمثابة التورض 

ا  ا ا شدا ا  ل بر
 
 . 25طويلة ش  ارت اع األسوار  ضطرابا  ف

                                                           
19 - Lucile MAERTENS, "Entre sécurisation de l’environnement et environnementalisation de la sécurité : le défi 

de la sécurité environnementale à l’ONU", CERISCOPE Environnement, 2014, [en ligne], consulté le 

01/11/2020, URL :  disponible à l’adresse :http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part4/entre-

securisation-de-l-environnement-et-environnementalisation-de-la-securite 

 موقع:فارس قرة، سناء محمد جابر، "األمن البيئي"، الموسوعة السياسية، متوفر على ال - 20
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D

9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A 
 . 16، ص.2016األزهر داود، األمن البيئي من منظور القانون الدولي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  - 21
 لمرجع السابق.ا محمد سعد أبو عامود، -22

، مذكرة ماجستير، قسم العلوم -دول القرن اإلفريقي –أمينة دير، أثر التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساني في إفريقيا دراسة حالة - 23
 27، ص.2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .52، ص.2014لوم األمنية، الرياض، خديجة عرفة محمد، أمن الطاقة وآثاره االستراتيجية، جامعة نايف للع- 24
، متوفر على 2017المركز الديمقراطي العربي، جويلية  3على االمن الوطني الجزائري"،  وتأثيرهاصبرينة مزياني،"مشكلة أمن الطاقة  - 25

  الموقع:
47399#_ftnref2https://democraticac.de/?p=- 

http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part4/entre-securisation-de-l-environnement-et-environnementalisation-de-la-securite
http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part4/entre-securisation-de-l-environnement-et-environnementalisation-de-la-securite
https://democraticac.de/?p=47399#_ftnref2
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ا 
 
ا شخ شصا ر الطادة بأسوار ف

 
بالدراا  المتألية لهذا التوريف ل  ظ صل  يركل ع  تيحر ا لتاج الداف

 شتعاو  اللمي  وتلعب ص شا  الطادة. 
ا طرص  ع  بنية الععام الدوعا بود ال رب البار    تأثر ش هيم صشخ الطادة بما  بود  لكخ

ا  الئر التغب 
ا شهد

 
ت  دضية الطادة عالميا شخ ت ي   كبب    حض  عخ تيس  ش هيم األشخ ليشمو دضايا شهمة ف

ا ش هيم األشخ الطاديي
 
 . 26شلا  البيئة والملتم   وا دتصا  والطادة  شما ص ى  ع  عا   الععر ف

ا  راسة 
م صشخ   صكد البعت ع  ص  ش هي 2005صعدها البعت الدوعا  ي  دضايا صشخ الطادة سعة  حف 

الطادة يتم ير  ي  التأكد شخ ص  الدو  يم عها ص  تنتج وتستندم الطادة باستداشة وبسور شعاسب  
ا ت ديق العمي ا دتصا ي شخ خ   التدليو شخ ال در وت سي   شستيى شويشة األحرا  شخ 

 
وبما يسهم ف

 . 27خ   تسهيو الدخي  لندشا  الطادة ال ديثة
دد عرحت  بأل : "تياحر شصا ر الطادة  و  الدطاع وبأسوار شوديلة  وألشخ صشا اليكالة الدولية للطادة ح

ا اليدت المعاسب 
 
الطادة الوديد شخ الليالب: صشخ الطادة ع  المدى الطويو يتواشو ش  ا ستثمارا  ف

خ لتيحب  الطادة بما يتماعر ش  التطيرا  ا دتصا ية وا  تيا ا  البيئية. وشخ  هة صخرى يركل هذا األش
ا التيا   بي   الورض والطلب"

 
ا  الم ا ئة ف  . 28ع  ا ستلابة ال يرية للمتغب 

يم خ الععر  ع األشخ الطاديي شخ ث ث و ها  لعر تديم ع  صساس شصل ة كو اتلاه  و
ا 
 
 : 29تتمثو ف

ط  :الطاقة مستوردي نظر  وجهة- يرت ل ش هيم األشخ الطاديي ع  ضما   شدا ا  الطادة ورسر
ا ذلت استدرار صسوارها وال صي  عليها ب ل ة شوديلة وبسيطة. استمرارها  ب

 
 ما ف

ي  نظر  وجهة- تورف الدو  المعتلة للطادة األشخ الطاديي شخ خ   ضما   الطاقة:  ومصدري منتج 
الوائدا  المالية شخ شبيوا  الطادة  حض  عخ ضما  استمرار ال صي  ع  استثمارا  ورؤوس صشيا  

ا ششاريخخخخ  الت
 
اليتها الواشة لتيظي ها ف عديب عخ شصا ر الطادة ا ولية  هذا الذي يساعدها ع  تغذية شب  

  .لت ديق التعمية ا دتصا ية واي تماعية
يرى الملتم  الدوي ص  األشخ الطاديي شرتبط بأبوا  األشخ ا خرى خاصة  :الدولي  المجتمع نظر  وجهة-

ا  بايضاحة  ع ا
ا ذلت األشخ ا دتصا ي واي تماعا والبيئ 

 
ا وا دتصا ي  بما ف

 ستدرار السياعا واألشئ 
ا بيرصة ا سيا  الوالما 

 
 . استدرار ا سوار ف

تبة عىل استخراج الغاز الصخري : المخاطر البيئية المير ي
 
 المحور الثاب

يلم  الوديد شخ المنتصي   بأ   ستنراج الغا  الصنري الو اسا  سلبية شتود   ع  البيئة 
  يم ععا التطر   ليها دبو التورض لطريدة استنراج الغا  الصنري)صو ( وذلت ل هم الطبيوية )ثاليا(  

 الو اسا  هذه الوملية ع  البيئة وش اولة  يلا  ال لي  المم عة لل د شخ شناطرها. 

 

 

 

                                                           
، أمتوبر 04، العدد 12نسيمة سابق، "األمن الطاقوي في الجزائر: ثنائية الغاز الصخري والهواجس البيئية"، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد - 26

 .856، ص.2020
 .64، المرجع السابق، ص.خديجة عرفة محمد، أمن الطاقة وآثاره االستراتيجية - 27
 .3المرجع السابق، ص. مجلس الطاقة العالمي، - 28
 صبرينة مزياني، المرجع السابق. - 29
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 أوال: طرق استخراج الغاز الصخري
ا استنراج الغا  الصنري ع  عد  طر   

 
وليكا صو شا يسم صشهرها الت سب  الهيدر  30يوتمد ف

كا  استغ   الغا  الصنري عملية  . حبود ا لتهاا شخ عملية ا ست شاف  تبدص رسر ا
بالتصدي  الما  

ا الت سب  
ا تتم بلم  تدعيئر

ا تود شخ صبر  التدعيا  المستوملة و  31ا ستنراج الئر
ا  والئر

ال  ر األحفر
ا 
 
 : 32وصوسوها التشارا  وتتمثو خطياتها ف

سبا  الموروحة للغا    ر بب  بش و عمي ي  - ع غاية اليصي   ع عمق صدو دلي  شخ شستيى البر
ادها بش و   تدت م لدمة ال  ر طبدة الط و الص ىحا المرا  اخبر

الصنري  ثم تتم  شالت  تدريليا  ئر
ا عملية الت سب  الهيدروليكا 

 
ع ف ا ععدئذ يشر

 . 33صحفر
ا لت تبدص عملية الت سب  الهيدروليكا  -

ا يتم بود ذلت بضخ ش ي  كيميا  
ععيف المعطدة  ي  البب   والئر

 . 34سدها بطي   ال  ر وا سمعت
والرشو ب ياعا % 0.14وشيا  كيميائية بنسبة % 94يتم ضخ سائو خليط  يضم المياه الوذبة بنسبة -
   بدي  ضغط عالية ليتم تصدي  الصنير وبالتاعا ت رير الغا  الصنري الم صير حيها. 5%
 السطح لتتم بود ذلت عملية شواللت  وتنليص  شخ الماا والشيائب.  يتم س ب الغا   ع -

 مخاطر استخراج الغاز الصخري عىل البيئة والحلول الممكنة للحد منها ثانيا: 
 االثار السلبية الستخراج الغاز الصخري عىل البيئة-1

ا سلبيا ع  الب صكد  الوديد شخ المصا ر ص  استنراج الغا  الصنري  يئة الطبيوية  يؤثر تأثب 
ا شعاطق 

 
ا   داث هلا  صرضية و     ف

 
وذلت  سب كو شر لة شخ شرا و استنرا  . حهي يتسبب ف

استنرا  . كما يؤثرع  كمية المياه المستوملة وليعية المياه السط ية والليحية الوذبة  حض  عخ 
ا شياد  ا

 
بة والهياا.  ع  الب التليث السم ا والبرصي ف

ه ع  البر  يلتاج و يلها. تأثب 
ي إحداث هزات أرضية:  -أ

 
 تسبب استخراج الغاز الصخري ف
ع  ص  تدعية استنراج الغا  الصنري بياسطة الت سب  الهيدروليكا  كشف الصعدو  الوالما للطبيوة

ا شعطدة ذا  كثاحة س الية عالية كأوروبا
 
اوح 35تتسبب بل    ف شد  هذه الل    شخ الضوي ة  ع   وتبر

ا المتيسط
 
ا الي يا  المت د  األشري ية  وف

 
ا و يا  ت ساس واركا ساس ف

 
ة كما  دث عد  شرا  ف
 . 201136ب كبي  بالمملكة المت د  سعة 

                                                           
 الستخراج الغاز الصخري يتم االستعانة بالعديد من الطرق أهمها عملية التكسير الهيدروليكي وهي الطريقة األكثر شيوعا، إلى جانب عملية  - 30

ر القابل لاللتهاب. لكن رغم أهمية هذه الطرق إال أنها تعتبر ذات تكلفة استخدام ثاني أكسيد الماربون، واستخدام البروبان المسال وكذا البروبان غي
 عالية أو غير آمنة مما يجعل الشركات الطاقوية تبتعد عن استعمالها. للمزيد من التفصيل أنظر:

مجلة دراسات اقتصادية، المجلد  "الغاز الصخري بين متطلبات التنويع الطاقوي وتحديات استغالله في الجزائر"، العايب،ياسين  ،دنيا بوضاضة -
 .183-182، ص ص.2017، جوان 04، العدد 01

 ،2020نوال صياد، صبري مقيدح صبري، استغالل الغاز الصخري بين ضوابط البيئية واالجتماعية والكفاءة االقتصادية، الفا دوك، قسنطينة، - 31
 ص.

، 2015، نوفمبر 441ضوء التجربة األمريكية"، المستقبل العربي، العدد " الغاز الصخري في الجزائر في كعوان، أحمد جابة، سليمان - 32
 .112ص.

 المرجع نفسه.  -33
34 -Dongxiao ZHANG &Tingyun YANG, « Environmental impacts of hydraulic fracturing in shale gas 

development in the United States »,Petroeum Exploration and Development, Vol.42, Iss.6 , December 2015, 

p.876. 
 سفيان التل، المرجع السابق. - 35
"، مجلة -حالة الواليات المتحدة األمريكية -" ثورة الغاز والنفط الصخريين: بين االعتبارات االقتصادية والتحديات البيئيةالغنجة،هشام داود  - 36

 52، ص.2017العدد األول، جانفي السياسة العالمية، مخبر الدراسات السياسية والدولية، 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

27 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ا استنراج الغا  الصنري  و وو الوديد  
 
شا ص ى  ع تلايد الدلق  ي  استندام هذه التدعية ف

ف شرايم سميث لائب رئيس دسم  ر سا وبلغاريا ت عر عمليا  الت سب  الهيدروليشخ الدو  ك . ويوبر كا
ا رويا   اتش شو بأل : 

 
اف بهيا س الملتموا  المتأثر  “الغا  والع ط ف ا ا عبر

 
لم تشع الصعاعة ف

 . 37بومليا  تطوير الغا  الصنري والغا  الصوب
    : ا

ا اآل ر
 
 كما يؤثر استنراج الغا  الصنري ع  ععارص البيئة الطبيوية  كما سنبيع  ف

 استخراج الغاز الصخري عىل المياه: آثار -ب
ا  المياه شرا  كمية صربخخ  كمية هائلة شخ المياه ت ي تتطلب عملية استنراج الغا  الصنري  

 الئر
 ع  8000شخ  يصو شا صنري ل ط بب    يث يستندم التدليدي  الطبي ا  استنراج الغا  يستهلكها
ص  يتشب الميثا  المستومو  عملية التعديب. كما يم خ صثعاا 38والت سب   للتعديب المياه شخ 3م 18000

ا تليثها بالغا 
 
ا استنراج الغا  الصنري  ع طبدة المياه الليحية شما يتسبب ف

 
. ودد صشار   راسة 39ف

ا  اشوة  وك شما  و ية كاروليعا  ع صل  شخ خ   
 
تها المللة ا شري ية لألكا يمية اليطعية للوليم ف  شر

ا شما  بنسل اليا صيخ يد   يض للغا  الصنري  تيصلت عيعة للمياه ال 141ت ليو 
 
ب ف صال ة للشر

ا تبود صدو شخ كيليشبر وا د عخ ش ا  
ب الئر  الواعا للميثا  بمياه الشر

كب  
الدراسة  ع و ي   الة شخ البر

صضواف المود  الطبي ا  6ا ستغ   بلغت 
40 . 

وبا    يث بلغت  سبة ا يثا  كما صشار  الدراسة  ع شستويا   د شرت وة لغا  ا يثا  وا   لبر
ا بوض س الا  المعطدة المدروسة. لذلت خل  البا ثي  اع ص  استغ    23

 
شر  عخ المود  الطبي ا ف

ا 
 
ا هذه المعطدة. ول س العتيلة تيصو اليها با ثي  كعديي  ف

 
الغا  الصنري دد صحسد ليعية المياه ف

ا كيبيت سعة شؤتمر  ي  اآلثار السيسيي ادتصا ية وبيئية  س 
 
 . 41 2014تنراج الغا  الصنري ف

ا  ي   20وبود عملية الضخ يوي  شا   يديد عخ 
 
% شخ المياه المضنيخة للسطح شر  صخرى  ف

ا باطخ األرض  اشلة شوها الميا  الكيميائية المضاحة  وبالتاعا يبفر تشب  لا 80تبفر 
 
%  شعها المياه ف

 دائًما   يث توي   سبة غب  ش د   شخ تلت شعها  ع المياه الليحية عبر شدي  باآلب
ً
ار الم  ير  ا تماال

ا صثعاا حبر   يا  البب  
 
 . 42المياه  ع السطح ف

ا  البيئية ت ي   ا شعاطق ص راوية حإ  التاثب 
 
ا يتم استنراج الغا  الصنري ف

ا ال ا   الئر
 
وف

ا تتم حيها عم
ا كثب  شخ المعاطق الص راوية الئر

 
ليا  التعديب توتبر المصدر صشد  حالمياه الليحية ف

ب لس ا  تلت المعاطق  ا ال صي  ع  شياه صال ة  الي يد لمياه الشر
 
وهذا شا يتوارض ش   ق ا  سا  ف

ب شأشيلة ولدية المستمد شخ  د  بلوغ صع  شستيى يم خ بليغ  شخ الص ة البدلية والع سية  للشر
ا  ئق

ا شستيى شويسر
 
 . 43الذي يربط ارتباطا وثيدا بال ق ف

ا هذا الصد   ص  الي يا  المت د  األشري ية 
 
داشت بالتنل  شخ المياه وشما تلدر ايشار   لي  ف

ا وا  شيليغاهي  بمديعة 
 
ا وا  بمعطدة بنسيل اليا وف

 
ا عملية الت سب  الهيدروليكا ف

 
الرا وة المستوملة ف

                                                           
ماي  12جريدة االتحاد، السبت فاينانشيال تايمز،الغاز الصخري يغير خريطة الطاقة في االسواق العلمية"،  ترجمة لمقال عماد الدين زكي،" - 37

 ، متوفر  على الموقع:2012
-http://www.alittihad.ae/details.php?id=46622&y=2012&article=full 
38  - ESCWA, 2015, www.unescwa.org 

 .53هشام داود الغنجة، المرجع السابق، ص.  - 39
من المائي: تشريعات لقي في الملتقى الدولي حول األأ، بحث "من المائي بالجزائرثير استخراج الغاز الصخري على األأت"محمد خليفة،  - 40

 .11، ص.2014سمبر دي 15-14، قالمة،   45ماي  8الحماية وسياسات اإلدارة، جامعة 
من المائي: تشريعات لقي في الملتقى الدولي حول األأ، بحث "من المائي بالجزائرثير استخراج الغاز الصخري على األأت"محمد خليفة،  - 41

 .11، ص.2014ديسمبر  15-14، قالمة،   45ماي  8الحماية وسياسات اإلدارة، جامعة 
 ،  متوفر على الموقع:10/05/2015بيئية تحتاج وقفة"، سفيان التل،" الغاز الصخري..آثاره ال - 42

/investigations-more-need-impact-enviromental-gas-https://www.scidev.net/mena/opinions/shale- 
 .2010الصادر في أكتوبر  9/15قرار مجلس حقوق االنسان رقم  - 43

https://www.scidev.net/mena/opinions/shale-gas-enviromental-impact-need-more-investigations/
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ا ت يي 
ا وا  بي لي  800بيتسبارغ الئر

 
  ويمر ع  شديعة حي  ل يا صلف  سمة  وكا  الماا يرصف صيضا ف

ا ت يي 
ا الطبيوة كا  لديها صثر ع  ال ييالا  المائية  .شليي   سمة 15الئر

 
هذه المياه المرصوحة ف

ا كعدا بنصين 
 
ا صوساط الس ا . وطر ت هذه المسألة بع س ال د  ف

 
والعباتية  شما صطلق المناوف ف

ر ع  بوض األو ية  حلم تتم خ شخ شواللة شواللة هذه المياه ش  شياه الرصف الصىحا   يث ترك صث
وا  ا رغم  و ي ها ب ميا  صغب      ص  تثارها ع  44الموا   ايشواعية والكيميائية شثو شا   البب  

  الئر
 . 45الص ة  د خطب    باعتبارها شخ الميا  المشطعة شخ الدر ة األوع   المسببة لشطا  الدم

ي  آثار استخراج الغاز الصخري عىل -ج  بة والتنوع البيولوج   سالمة طبقات األرض، الير
بة بالميا  المليثة المي ي   طبيويا  اخو الصنر     يؤ ي استنراج الغا  الصنري  ع تليث البر

ا ت  وا د
 
ا توتبر شخ الميا  الساشة والمشطعة ف

ا التالييم  والدا ييم الئر
ا شا  ر

 
. يضاف 46األم المتمثلة ف

يا الصنري ا تويش  اخو الصنير اع السطح الوليي  شما دد يش و خطرا صكبر شخ  ع ذلت الب تب 
ة الئر

وس ايبي  ا تتدحق  ع السطح كالميا  الكيميائية المضاحة  ع سائو الت سب  47حب 
 48  لاهيت عخ الميا  الئر

ا الضخ 49شا   700و 500والمددر  رغم  سبتها المعن ضة شا بي   
 
  وكذا ودي  الم ركا  المستوملة ف

الس ب و ئر العاتلة عخ التشبا  العاتلة عخ عمليا  ت ميو صو ت ريخخخخغ الميا  شخ الشا عا  صو صو 
ويد الم ركا  باليدي   صو تدحق المياه المستوملة  تلت العاتلة عخ تشب صهاريخخخخج اليدي  المنصصة لبر 

ا غالبا شا ت ي   مضية وشديد  الملي ة
ا عملية التصدي  والئر

 
لة كالللت . كما ت يي شوا   ثدي50ف

ضعا استومالها لللراعة ع  سبيو المثا   حدد تش و  لًاا شخ بنية والع اس و ئر المشوة. و  إذا احبر
ا السلسلة الغذائية بما دد ت مل  شخ شليثا 

 
 . 51العباتا  وتدخو ف

 تلوث الهواء:  -د
 شخ خ   المرا و المنتل ة شخ عملية استنراج الغا  الصنري  يتشب  ع اللي عد  شوتبر   

المليثا  يم خ تصني ها  ع المليثا  العاتلة عخ  ر  اليدي  المستومو لتشغيو ت   ال  ر  الضغط  
ها...  حض  عخ المركبا  كشا عا  العدو. والمليثا  العاتلة عخ عملية استنراج الغا   الم ي   وغب 

و ي   وغا  ا
: صكسيد العبر ا

 
الذي يتشب عبر  52لميثا الصنري ذاتها وها صخطر شخ األوع  وتتمثو ف

ا ت بس ال رار  بمددار 
شر  صكبر شخ  25طبدا  األرض   يث يود هذا األخب  شخ الغا ا  الدحيئة الئر

ا صكسيد الداربي   شا  وو الوديد شخ البا ثي   يودولها صكبر تلويثا شخ ال  م.  وهي شا ينالف 
غا  ثا  

ا تريد الوديد شخ ال  يشا  تدديمها لهذ
ا العوع اللديد شخ الطادة بيص   المصدر ا لعف الصير  الئر

                                                           
 : ،  متوفر على الموقعالحوارمحمد حميدوش، "خطورة الغاز الصخري في اختالط االمطار بمياه والمواد الكيميائية"،  44

-https://www.elhiwardz.com/featured/2321 
لغاز الصخري في الجزائر بين الحتمية االقتصادية والعوائق البيئية"، بحث مقدم في نسيمة سابق، عبد العزيز ضيافي،" تحديات استغالل ا - 45
 ، متوفر على الموقع: 13، ص.2018لوطني األول حول تحديات االمن الطاقوي في الجزائر،  ىطار الملتقإ

https://portal.arid.my/Publications/71d42171-f2fa-4989-b142-be86d7b89661.pdf 
 .53داود الغنجة، المرجع السابق، ص. هشام  - 46
 .13نسيمة سابق، عبد العزيز ضيافي، المرجع السابق، ص. - 47
حالة  457إلى وقوع  2012و 2006الوكالة األمريكية لحماية البيئة حول عمليات التكسير في ثمان واليات بين عامي خلصت دراسة أجرتها  - 48

 انظر: .تسرب
، متوفر على 2017فيفري  22تسرب النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة االمريكية"، بي بي سي نيوز،مات ماغراث، "ارتفاع لحاالت -

 :الموقع
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-39048057 
49 -Cecile COULON, Pierre MONIN, op.cit., p.5. 
50 - Jaques VARET, « Gaz de schiste : quelle problèmes pour l’environnement et le développement 

durable ? »,Colloque chimie et expertise-santé et environnement , Fondation de la maison de la chimie, 11 

février 2015, p.23-24. 
 -سفيان التل، المرجع السابق. 51
52 -Cecile COULON, Pierre MONIN, op.cit., p.6. 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

29 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

كما يم خ خ   عمليا    . 53والذي شخ شأل  ص  يسهو ا لتدا  اع شلتم  صكبر شسؤولية تلاه البيئة
ر بوعارص البيئة  ا تل ق الرص 

المواللة الصعاعية للغا  المستنرج  ص  تتشب بوض الغا ا  الضار  الئر
 . 54المنتل ة

 حد من مخاطر استغالل الغاز الصخري عىل البيئة: الحلول الممكنة لل-2
 البحث عن تكنولوجيا آمنة تكفل حماية البيئة من آثار استخراج الغاز الصخري: -أ

ص موت الوديد شخ الدراسا   ي  اآلثار السلبية لتدعية الت سب  الهيدروليكا المستوملة  ستنراج 
كا  التعديب  ستنراج هذا الغا  بهذه الطريدة باعتبارها  الغا  الصنري ع  البيئة  لكخ تمست رسر

ها شخ الطر   وصشام ال ركا  ا  تلا ية الياسوة لس ا  شعاطق  األ سب  اليا واألدو كل ة شدارلة بغب 
. سي ي  شخ األصلح   اليا   ا شوعم شعاطق الوالم وخيحهم ع  صشعهم الصىحا

 
استنراج الغا  الصنري ف
رك استغ   الغا  الصنري لأل يا  الدا شة  ع  ي   اكتشاف ت عيلي يا تو ا كت اا بدراسة ا  تياطا 
  ديد  تشعة ع  البيئة. 

ي الطاقة المتجددة: -ب
 
 التوجه نحو االستثمار ف

صشام س ا الدو  وراا ت ديق صشعها الطاديي والتنل  شخ تبويتها للدو  المسيطر  ع  األسيا  
ا الواشية  ووا ب ت ديق شبا ئ التعمية المس

 
تداشة لل  اظ ع   دي  األ يا  ال الية والمستدبلية ف
ا 
 
بيئة ص ية. صصبح للاشا ع  الدو  ص  تلد بدائو عخ شصا ر الطادة التدليدية وغب  التدليدية  والبدا ف
اتيلية شت اشلة تتم ير  اعتما  سياسة طادوية  ديد  تعطلق شخ  يلا  شصا ر بديلة با ستعا  ع  اسبر

ا الطادة  ي  تثمي   شصا
 
 ر الطادا  المتلد   باستغ   ايش اليا  المتا ة لديها  كا ستثمار ف

 الشمسية  طادة الرياح  الطادة ال رارية الليحية  الطادة ال يوية  الطادة الكهروشائية والطادة العيوية. 
يعي والتنظيمي الستغالل الغاز الصخري:  -ج   التنظيم التشر

ا العاتلة عخ التعديب بود شا كش ت عع  الوديد شخ 
الدراسا   ي  المناطر الم تملة للتليث البيئ 

ا 
 
ا  و  الوالم و ف

 
يوا  المللشة والمديد  لهذه الوملية ف ا ظو غياب التشر

 
واستغ   الغا  الصنري  وف

كا   ا هذا الملا  كالي ي   المت د  ا شري ية   صيخ داشت الوديد شخ الشر
 
شددشتها الدو  الرائد  ف

ا عمليا  استنراج الغا  الصنري  و  النيف شخ صي شسؤولية داليلية  شما حادم الطاد
 
وية بالتيس  ف

ا صثر  ع  ليعية ال يا  وشخ ثمة 
شخ شناطر تليث البيئة   سيما ععارصها الطبيوية كالماا والهياا الئر

ار  ع  ص ة األشنان  و  ح  المنتصي    ع   راا الوديد شخ الب يث والدراسا  لت ديد  األرص 
 . 55وتدييمها

ا تس   ع ا لتدا   ستوما  هذا 
شخ هذا المعطلق يلب ص  تومو الدو     سيما العاشية الئر

يوا  شتشد   ترتب  ا ت ديق التعمية ا دتصا ية وا  تماعية  ص  تصدر تشر
 
المصدر الطاديي رغبة ف

كا  استنراج الغا  الصنري   سيما حيما يتولق بالتشر شسؤولية    لت  و يوا  المتولدة بالمياه والهياا رسر
ا ت دثها بالتوويض 

ار الئر كا  عخ األرص  ا شساالة هذه الشر
 
ا بيئة ص ية  و دها)الدو ( ف

 
 دي  األحرا  ف

ام  ور   ص  ها  شما سيدحوها  ع تطوير وسائو وصساليب استنراج هذا العوع شخ الطادة وا لبر  ععها ورص 
وط البيئية.   بمراعا  الشر

                                                           
53 - Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste, Les enjeux liés à l’exploration et l’exploitation du gaz 

de schiste dans le shale d’Utica des basse terre du Saint -Laurent,  Mémoire présenté à la commission d’enquête 

du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du gouvernement du Québec ,29 mai 2014, p.15, 

disponible à l’adresse : http://www.collectif-scientifique-gaz-

deschiste.com/accueil/images/pdf/bape/memoire_collectif_vf.pdf 
 الرحمان  عبد الرزاق الخلف، المرجع السابق. عبد - 54
 سفيان التل، المرجع السابق.- 55

http://www.collectif-scientifique-gaz-de/
http://www.collectif-scientifique-gaz-de/
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ا ه
 
شري ية  وشا كش ت عع   يم خ ا ستوالة بتلربة الي يا  المت د  األذا الصد  وف

ا باطخ األرض وتواظمت 
 
حعت عشيائيا ف

ُ
ا سبق و 

التدارير شخ سيا التواشو ش  الع ايا  المشوة  الئر
ارها  وت تاج الييم  ع شئا  المليارا  لتععيف شيادوها وإعا   تأهيلها    . 56صرص 

 الخاتمة: 
 راسة اع شلميعة شخ العتائج صل دعاها بلملة شخ التيصيا : خلصت الد

:  فأما النتائج، ا
 
 حتتمثو ف

ا ت ديق األشخ الطاديي للدو . -
 
 ص  استنراج الغا  الصنري سيساهم ف

كش ت الوديد شخ التدارير الولمية ص  استنراج الغا  الصنري يؤثر سلبا ع   كمية المياه المستوملة -
ا  كما وليعية المياه الليح

ا وكذا األشخ المعاج 
ية  ويديد شخ  سبة الغا ا  الدحيئة شما يديض األشخ البيئ 

 . ا بة و التعوع البييليجر
 صل  يؤثر ع  البر

ا التهلتها -
اتيليا  اللديد  الئر ه شخ الطادا  غب  التدليدية شخ ا سبر يود استنراج الغا  الصنري  كغب 

ا  طار ا لتدا  الطاديي  ع
 
 هذا المصدر اللديد شخ الطادة كبديو عخ الطادا  التدليدية.   و  الوالم ف

يتطلب استنراج الغا  الصنري ت اليف التاج شرت وة  شخ المستبود ص  تستطي  الدو  العاشية ت ملها  -
ا   تتيحر عليها. 

ا  ال عية والت عيلي يا الوالية األ عبية الئر  لاهيت عخ النبر
 لذلك نوصي ب : 

ور  التي   ل ي - ا وت  و  رص 
ا الطادا  المتلد   كيلها طادا  لعي ة    تمس باألشخ البيئ 

 
ا ستثمار ف

استداشة الميار  الطبيوية  شما سيؤ ي  ع التن يف شخ شود   استندام الطادة التدليدية  وبالتاعا 
 الم احعة عليها كا تياطا لأل يا  الدا شة. 

ا استغ   الغا  الصنري وا كت اا-
 
بدراسة ا  تياطا   ع  ي    يلا  ت عيلي يا تشعة  عدم التشع ف

ام بمبا ئ التعمية المستداشة وت ديق تعمية ادتصا ية للدو    تؤثر ع    ستغ ل   شما سي  و ا لبر 
 . ا
 صشعها البيئ 

وط استنراج - ا رسر
 
ا ظو غياب الردابة الصارشة ف

 
ا ف
ور  سخ ديالي   صارشة تضمخ ت ديق األشخ البيئ  رص 

تب ععها شخ تلويث للميار  الطبيوية. الميار    الطادوية وشا يبر

                                                           
 المرجع نفسه. - 56
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 االختصاص الجنائي العالمي كألية لتحقيق االمن العالمي

 

Universal criminal jurisdiction as a mechanism for ensuring 

global security security 
 

 د.مونية بن بو عبد هللا
هراس / الجزائر

 
ستاذ محاضر ب جامعة سوق ا

 
 ا

 .بديار ماهرد 
هراس / الجزائر

 
ستاذ محاضر ب جامعة سوق ا

 
 ا

 
 ملخص: 

ارا بالملتم  الدوعا بأكمل   وتمس باألشخ الوالما  لذا تعهر          
هعاك  رائم خطر  تل ق صرص 

ا ش اطا بالوديد 
ا ش اربة ايح   شخ الوداب  ولكخ يبفر

 
ا الوالما ف

صهمية شبدص عالمية ا ختصان اللعا  
ا ت ي   و  ت ديق الهدف المنشي  شخ تيا ده  وهذا شا شخ المويدا

  والت ديا  والصووبا   الئر
ا الوالما  

ا هذه المداخلة شخ خ   التطر  اع ا طار الم اهيما ل ختصان اللعا  
 
سع او   راست  ف

  . ا الوالما لألشخ الوالما
 و ت ديا  ت ديق ا ختصان اللعا  

ا ال -نالم تا ية: ا ختصاالدلما  
.  -الوالما  -لعا    ا شخ الوالما

 Abstract  

There are serious crimes that harm the entire international community and affect global 

security, so that the importance of the principle of universality of global criminal 

jurisdiction in the fight against impunity appears, but it remains surrounded by many 

obstacles, challenges and difficulties that prevent the achievement of the desired 

objective of its existence, and this is what we will attempt to study in This intervention by 

addressing the conceptual framework of univercal criminal jurisdiction and the challenges 

of achievement of universal criminal jurisdiction for global security. 

 
 

 مقدمة. 
ا للسلم وا شخ الدوليي    ولم يود شبدص    تطير ا  رام ال ديث وصصبح يمثو تهديدا  سيما وخطب 

ا الوالما الذي يود استثعااا 
ا دليمية دا ر ع  شيا هت  وش اح ت  ور ع اللعا   لذا بر  ا ختصان اللعا  

ا  حهي 
ا دالي  الودوبا  اليطئ 

 
ا اشد اللرائم خطير  ) رائم  اا  لموادبة شلمبدص ا دليمية ف رت ئر

ية  مواا   وللدضاا ع   ايرهاب   ريمة الدرصعة   رائم التوذيب واللرائم ضد اي سالية..( ع  البشر
 . ا الدالي  الدوعا

 
 سياسة و ثداحة ايح   شخ الوداب   وبدص يأخذ ش ال  ف

ا الوالما   رااا استثعائيا للودالة اللعيود    
ا ا ختصان اللعا  

 
ائية  حهذا المبدص دصد شع  شأل ثغر  ف

ية  مواا  الدالي  الدوعا  ا شوادبة الملرشي   الذيخ ارت بيا صشد اللرائم خطرا ع  البشر
 
  حهي يمثو ال ق ف

ا اللرائم  كما يوتبر األسليب شتوارف علي  ع  المستيى الدوعا  اليا  بشأ   يداع الودوبا  ع  شرت ئر
 األكبر خطير 
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ا الوالما ع  داشت شل    
ميعة شخ الدو  ع  تيسي  لطا  اختصاصها ليشمو ا ختصان اللعا  

ا اللرائم شخ الوداب   و  يتم هذا    بمساالة  اللرائم بغية ت ويو الدالي  الدوعا  وعدم  ح   شرت ئر
 األحرا  صشام الهيئا  الدضائية سياا اليطعية صو الدولية. 

ا    
الوالما ص د األ وا  األساسية لضما  شع  ودوع التهاكا  الدالي  يوتبر شبدص ا ختصان الدضا  

ا  ا  ارت ابها  شخ خ   حرض 
 
ا  والدالي  الدوعا ل دي  ا  سا   والموادبة عليهم ف

الدوعا اي سا  

الودوبا  اللعائية  شخ خ   هذا تبر  ا ش الية التالية: اع صي  د يم خ ا  يساهم ت ويو ا ختصان 

ا 
؟. لإل ابة عخ ا ش الية المطرو ة دسمعا الدراسة اع: اللعا   ا ت ديق ا شخ الوالما

 
 الوالما ف

-   . ا الوالما
 الم ير ا و : ا طار الم اهيما ل ختصان اللعا  

-   . ا الوالما لألشخ الوالما
: ت ديا  ت ديق ا ختصان اللعا   ا

 الم ير الثا  

ي العالمي المحور االول: االطار المفاهيمي لالختصاص ا
 
 لجناب

ا شر ويت  شخ الدالي  الدوعا   يث يضمخ عدم  ح   صي شلرم شخ    
يستمد شبدص عالمية الع  اللعا  

ا لعر الدالي  الدوعا 
 
لذا حال  شخ الطبي ا ص  هذا المبدص  102الودوبا  العاشئة  راا دياش  بلرائم خطر  ف

ا شخ حراغ  بو يوتمد ع  شلميعة شخ األسس الدالي 
ا  ئر وإ  كالت شت ردة وغب  واض ة لم يأ ر

لية  الئر

يوا  اليطعية  ا بلير  ح ر  واض ة عع   هذا ع  شستيى التشر
 
ا شوعمها  حإل  يم خ ايعتما  عليها ف

 
ف

وكذا المياثيق والوهي  الدولية  بايضاحة  ع الديالي   األساسية للم اكم الدولية  وخاصة لعام روشا 

ور  ص    تمر اللرائم األكبر خطرا  و  عداب.    103للم  مة اللعائية الدولية   يث تؤكد  يبا ت  ع  رص 

ي العالمي الفرع االول: مفهوم 
 
 االختصاص الجناب

ا عرحتها الدو  كالت شتولدة بالدرصعة واألحوا  الم صدة     
صو   الة تتولق با ختصان الوالما  والئر

ا تؤر  ال
دو   ميوا خصيصا دبو اعتما  شبدص ايدليمية بالنسبة لها   يث كالت توتبر شخ بي   اللرائم الئر

ا الذي شل  ايح   شخ الوداب بطريدة شدععة  يث اعتبر  ثغر   ا
ا صعاعا الب ار  السر

 
ألحوا  الدرصعة ف

ا ذلت اليدت 
 
ا الم  ة الب رية  وها ليس شلت ألي 104داليلية ف

 
ع  اعتبار ص  صعاعا الب ار شعاطق  ر  ف

ا الذي  ا
ا صعاعا الب ار  ب لة صلها توتبر عدو  ولة  السر

 
ور  ش اربة الدرصعة  ئر ف شل  الدو  ع  رص 

ية ا خطر  بايضاحة  ع ص  صعاعا الب ار توتبر شعطدة generis105 hostis humaniالبشر
 
ا وضوتها ف

  والئر

ا الذي ص
ا يم خ لدو  ولة ص  تتدخو حيها وتودد ا ختصان لها  وهي لوع شخ عالمية الللاا اللعا  

 
عتمد ف

                                                           
، ص 2008 د/ يوسف باسل: املحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، -محمود ضاري خليل  -102

153. 

 01واملتضمن نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز النفاذ في  1999يوليو  17املؤرخة في A/CONF.183/9 الوثيقة رقم : -103

 . 2002جويليه 

104- bertrand bauchot : sanctions pénales nationales et droit international, loc.cit, p219. 
ي من قانون األميرالية حيث يشير إلي الوضع الخاص قبل ظهور القانون الدولي العام، في وقت هو مصطلح التيني يعني" عدو البشرية" أصله قانون - 105

 .القرصنة البحرية وتجارة الرقيق منذ القرن الثامن عشر
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ف ب  شخ طرف الدو   ا شلا  الدرصعة. هذا التطبيق الدوعا ل ختصان الوالما الموبر
 
ذلت اليدت ف

صصبح عبار  عخ عرف  وعا تم تأكيده وتيثيد  با ت اديتي   لألشم المت د   ي   دي  الب ار
106 . 

اا الدالي  ا     ا صطلدها خبر
ا كما يلب التعوي  بأ  يي د الوديد شخ الم اهيم الئر

لدوعا ع  هذا المبدص والئر

ا 
ا ش هيم وا د وهي شبدص عالمية الع  اللعا  

 
 Le principe universelle du texte تصب  ميوها ف

 pénaleالي ية الدضائية الوالمية :   وشخ هذه الم اهيم شا ي ا
ا الوالما 107

 la  ا ختصان اللعا  

compétence pénal universelle ا  عالمية ال ق    ا ختصان الوالما  شبدص
شميلية الع  اللعا  

ا الوداب 
 
ها شخ الم اهيم.   universalité du droit de punirف  وغب 

عمو كثب  شخ ال دهاا ع  وض  تواريف  ييض ي  شخ خ لها المدصي  بمبدص عالمية  تعريفه:  -أوال

.  يث عرح  حيليب كلاحيي   ا
ا يورف شبدص ا ختصان الوالما تدليدي« الع  اللعا  

ا بأل  شبدص دالي  

ا شا ين  بلرائم شويعة  برصف الععر عخ ش ا  
 
يسمح لدولة صو يطالبها بإداشة  عيى دضائية  عائية ف

 .  » 108اللريمة و نسية شرت بيها صو الض ية

ا الوالما    
  109 يث يم خ لدو  استبدا  ا ختصان التدليدي باختصان صعم  هي ا ختصان اللعا  

وحيسير  وليديي  وحابر هي يث ص  التوريف المثاعا  ا  «  لهذا ا ختصان  سب البر
 
صي  ريمة ترت ب ف

صي ش ا  شخ الوالم يم خ ص  يوادب عليها شخ طرف صي  ولة  بغض الععر عخ عاشو الربط  لسبب بسيط 

 بالمصل ة الوليا للملتم  الدوعا 
الخذي وص خها بوالميخة ال ق حخي الوداب  يث  - وهي ص  هذا ال وو يرص 

ا صي  - افصض
 
 اعيا الم اكم اللعائية للمي  الخدو  للتواشخو ش  اللريمة المرت بة شخ دبو صي شن  ف

 » . 110بلد شا

ا بديل       
... تش و هخذه ال  خر  الركيخل  األساسيخة «صشا لليب  مد حيدا عخ شبدص عالمية الع  اللعا  

الذي ينخي   universal Jurisdiction) (لمبخدص ا ختصخان الوالما صو ا ختصخان اللعائخي الشاشو 

ا الوالم صيا كالت 
 
ا صي ش ا  ف

 
الم اكم الداخلية بدا الت ديدا  والم  دخة المتولدة باللرائم اليادوة ف

ا تد  حيها الم  مة  حالمسوغ 
ا غياب صي رابط بي   اللريمة والدولة الئر

 
 نسية الموتدي صو الض ية   ئر ف

                                                           
 montego bayبمدينة      اروالثانية اتفاقية  لألمم املتحدة حول حقوق البح 29/12/1958االتفاقية األولى هي اتفاقية جنيف ألعالي البحار املؤرخة في  - 106

  منها بمايلي: 105حيث جاءت املادة  10/12/1982بجمايكا املؤرخة في: 

 Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate :        

Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un 

navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se  

trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à 

prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. 

 laعبر شبكة االنترنت نجدها تعني  outil linguistiqueتجدر اإلشارة أن كلمة الوالية القضائية العاملية عند ترجمتها باللغة الفرنسية في موقع  - 107

compétence universelle .و الذي هو نفسه باللغة العربية االختصاص العاملي 

 .87فيليب كزافيه: مبادئ االختصاص العاملي والتكامل وكيف يتوافق املبدآن، املرجع السابق، ص - 108

109 - bertrand bauchot : sanctions pénales nationales et droit international, thèse doctorat, université lille2, France, 2007, p215, 216. 
110 - DONNEDIEU DE VABRES : Les principes modernes du droit pénal international, Éditions Panthéon Assas, Paris, 2004, p. 125. 
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ا للدبض ع  الملرم 
واتناذ اي رااا  الداليلية ب د  هي خطير  اللريمة ب د ذاتها  وليس الدالي  

ا ختصان ايدليما صو الشنضا كما هي شتوارف
111«  . 

ا ع  صشا األستاذ عثاشعية لنميسا يرى بأ : "    
ا  يطبق الع  اللعا  

وحدا لمبدص عالمية الع  اللعا  

ا  دلي  رائم ارت بت شخ دبو
 
 م الدولة بغض الععر عخ ش ا   رت ابها وعخصشنان  تم الدبض عليهم ف

ا    نسية شرت بيها 
 
النارج شخ دبو صشنان  صي تطبيق الديالي   اللعائية اليطعية ع   رائم ارت بت ف

اط شساس هذه اللرائم بالمصل ة الناصة للدولة   يث    حلس ة هذا المبدص تتمثو  ص الب   و  اشبر

ا تم ي   السلطا  الدضائية للدولة
 
اطا  شخ  ف ش  دة  رائم خطر   تمس الضمب  الوالما بإلغاا ا شبر

ا 
هذا المبدص  المتصلة بمبدص ايدليمية  ييلا  ش اح ة حوالة لود   رائم كاللرائم ضد اي سالية  حتبئ 

بها   رائم ضد اي سالية صو  رائم  سمح برح  ال صالة التدليدية ععد و ي  ص لة ع  ارت اب المتمت 

 . 112التوذيب"

ا  طارق رسورصشا التوريف ا درب لعا هي لألستاذ    
 
ا وكذا الدوعا ف

الذي  م  بي   ص دية الدضاا اليطئ 

ا  وهي بذالت دد حتح 
المتابوة صو الم  دة  ش  التأكيد ع  ش ي كو ال دو  التدليدية ل ختصان اللعا  

ا  ش الية الباب للم هيم الميس  لهذا المبدص ع  الرغم شخ ص  ل  شخ العا ية ال
 
وملية شا يدعي للشت ف

ا ش  دة وش اكمة وعداب شرت ب 
 
ا والدوعا ف

تلسيده   يث عرح  بخ " صل  ص  ية تدرر  للدضاا اليطئ 

اط  ا والدوعا  و  الععر لم ا  ارت ابها  و و  اشبر
يخخخخ  اليطئ  ا ي د ها التشر

صلياع شويعة شخ اللرائم الئر

شرت بيها صو ض اياها  وصيا شا كالت  نسية شرت بيها صو ض اياها  تياحر ارتباط شوي   يلم  بي   الدولة وبي   

حيصبح ت ديد لطا   دليم الدولة صو ت ديد ش ا  ودوع اللريمة صو الععر  ع  نسية شرت بيها صو  نسية 

 . 113ض اياها غب  ذي  دوى"

:  -ثانيا ي العالمي
 
ي لمبدأ االختصاص الجناب

 
ا هذا الميضوع يلاالساس القانوب

 
ب التطر  لهذا للب ث ف

 .  ا ساس ع  المستيى الداخ ا والدوعا

1- : ا الوالما  شخ بيعها عىل المستوى الداخىلي
ا تبعت ا ختصان اللعا  

هعاك الوديد شخ الدو  الئر

يخخخخ  البلليكا   يث تم المصا دة ع  الدالي  المصا   لوام 
ا بمتابوة 1993التشر

   يث سمح للداص 

ا  رائم ال رب  و  اللرائم ضد اي سالية  وكذا  رائم التوذيب  ععدشا ي ي  هذا األخب  وش اكمة شرت ئر

ا البللي ية ودت ارت اب 
ا النارج وضد ص الب   ئر وإ  لم ي خ المهتم شتيا د ع  األراص 

 
دد ارت بها ف

ا  طار الدالي  الدوعا 
 
  ال وو  وبخخهذا حإ  بللي ا ععد تطبيدها لهذا الدالي  يم عها ر ع اللرائم المرت بة ف

حالععام الر عا الموتمد شخ طرف السلطا  البللي ية  تم صخذه شخ 114وش اربة ايح   شخ الوداب 

وتيكيليي   المل دي   لسعة  1949ات اديا   عيف األربوة الدولية لسعة     يث تم تمديد 1977والبر

ا الدالي  الومو بهذا الععام ليشمو  رائم  ايبا   اللماعية واللرائم ضد اي سالية  وحدا لل
 
توديو اليار  ف

                                                           
 .15الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، دون سنة النشر، لبنان، ص املحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة  :نجيب حمد قيدا - 111

 .71، ص 2006عثامنية : عوملة التجريم والعقاب ، الطبعة األولى، دار هومة،  الجزائر، لخميس ي  - 112

  
 .25، ص2006دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الطبعة األولى،طارق سرور: االختصاص الجنائي العاملي،  - 113

114 - ANNE LAGERWALL : Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines évolutions législatives récentes ?. 

In:Annuaire français de droit international, volume 55, 2009. p 752. 
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ا 
 
ا صشام الم اكم 1999حي ري  10المؤرخ ف

   يث ص  ض ايا هذه اللرائم يم خ لهم التأسيس كطرف شد  

ا 115البللي ية و هذا شهما ي خ ش ا  ارت اب اللريمة صو  نسية شرت بها. 
 
صدر التوديو   2003صو   05ف

ا ع  صساسها 
حدد هذا الدالي  شوعم شديشات  األساسية   يث والذي يود المر لة الثالثة واألخب   الئر

صصب ت هعاك ديي    رائية لممارسة ا ختصان الوالما  والهدف شعها تلعب الش اوى التوس ية شخ 

ا تسبب  ر ا 
لا ية  وتم ي   بللي ا شخ لا ية صخرى شخ التنل  شخ الش اوى السابق تدديمها  والئر

ا لدبليشاسيتها  .شخ هذه الديي : 116كبب 

ا بللي ا  -
 
 ص  ي ي  شرت ب اللريمة بللي يا صو ص عبيا  داشت  األساسية ف

ا بللي ا شعذ  -
 
ا علي  بللي يا صو ص عبيا يديم بص ة حولية ف

 سعيا  ع  األدو  03 ذا كا  الملئ 
-  . ا الوالما

  ذا و د  ات ادية  ولية تللم بللي ا بيص ها طرحا حيها شمارسة ا ختصان اللعا  

: عىل المستو -2 ا الوالما  شخ ى الدولي
ا تبعت ا ختصان اللعا  

هعاك الوديد شخ ا ت اديا  الدولية الئر

ا  الذي يوتبر 1949صهمها ات اديا   عيف األربوة لسعة  بي   
وتيكيلي   ايضاحيي   األو  والثا     وكذا البر

ا الوالما 
ا بلير  ح ر  ا ختصان اللعا  

 
ا الوالما  يث يعهر ا ختصا شخ الركائل األساسية ف

ن اللعا  

ا شتابوة 
 
ا شيدوي   األوع المتولدة باي رااا  اليطعية الناصة بالتلريم  والثالية ف

 
ا ات اديا   عيف ف

 
ف

شلرما ال رب 
ا الميا  شث  الما   117

 
ت ت  50و 49 بالنسبة لإل رااا  اليطعية الناصة بالتلريم ف

شخ  146ية ع  التياعا  هذا بايضاحة  ع الما   ال صو التاس  والثاشخ شخ ات ادية  عيف األوع  والثال

ا تن  دم   ساا  ا ستوما  والمنال ا   ب يث تللم األطراف المتوادد   
ات ادية  عيف الرابوة  الئر

اف شثو هذه المنال ا  اللسيمة  وها دياعد  للاشية يتوي   ع  الدو  
ور  ش  دة المتهمي   بادبر برص 

شخ  130شخ ايت ادية األوع  والما    50الما    بوة شلرما ال رب  حعلد  تباعها  صشا بالنسبة لمتا

ت د  هذه الميا  شلموع المنال ا  اللسيمة شخ ايت ادية الرابوة   يث  147ايت ادية الثالثة  والما   

ا يم خ ص  تتنذ ضد شرت بيها الم  دا  ال  شة ليدف هذه األحوا  ور عها. 
 الئر

: أهم  ي
 
ي الفرع الثاب

 
 الجرائم الخاضعة لمبدأ عالمية النص الجناب

ا   ريمة ايبا   اللماعية و"اللرائم    
ا تعطبق عليها عالمية ا ختصان الدضا  

شخ بي   اللرائم الئر

ا  ختصان 
ا يم خ ص  للد لمبدص عالمية الع  اللعا  

ها شخ اللرائم الئر المرت بة ضد اي سالية" وغب 

ا  للععر حيها     صساس البت حيما
  ع عالمية ا ختصان الدضا  

ً
 ذا كا  شخ المم خ  داشة الدعيى استعا ا

ا تسم " ولة ا  عاا"(. وشخ بي    هي
ا تدام حيها الدعيى )والئر

اللرائم المرت بة ضد  ديالي   الدولة الئر

ا تعطبق عليها عالمية ا ختصان
ا  بمي ب الدالي  الدوعا  اللرائم التالية  دي  اي سا  الئر

 الدضا  

ا سع او   ظهارها بش و واضح. 
 والئر

ية واألخ دية األساسية  شثو  يا  الجرائم العالمية:  -أوال تمثو هذه اللرائم عدوا  ع  الديم البشر

العاس وس شة اللسد وال رية وال ياا الوام  ويععم اللريمة الوالمية شايسم بالدالي  الوالما  ولذلت 

ا  طار دالي  ا
 
( وليس الدالي  الدوعا droit pénal universelلودوبا  الوالما ) تدخو هذه اللرائم ف

ا ات ا  صو شواهد  
 
ا  وذلت أللها   تود  رائم  ولية وإلما  رائم عا ية   ئر ولي ور  الع  عليها ف

اللعا  

 ولية  وشخ صشثلة ا ت اديا  الدولية المتضمعة الع  ع   رائم عالمية  ا ت ادية الناصة بم اح ة 

                                                           
115 - ANNEMIE SCHAUS ET PASCALE VIELLE : la compétence universelle sur la sellette, revu de débats politique, P 08. 

 وما بعدها. 262طارق سرور: االختصاص الجنائي العاملي، املرجع السابق، ص  - 116
117- slim laghmani, affaires et document de droit international, CPU, Algérie, année 2005, P 563. 
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ا ال
 
ا 1904 / 18/05رديق األبيض المؤرخة ف

 
ييف العدي  ف   1929 / 04/  20  وا ت ادية الناصة ببر 

 / 12/  14  المع ذ  اعتبارا شخ 1925 1931 1936 1961وا ت ادية الناصة بم اح ة المندرا  صعيام 

1964118 . ا  طار دالي  الودوبا  الوالما
 
ا تدخو ف

ها شخ اللرائم الئر    وغب 

ا تتواو  لم اربتها  حإلها ش  ذلت تبفر  ريمة ش  ص  اللريم   
ة هعا عالمية  ذ تلرشها شنتلف الدو  الئر

ا  وتنت  بها الم اكم اليطعية  وها بمثو هذه الم اهيم تنتلف عخ 
يخخخخ  اليطئ   اخلية يع  عليها التشر

ا الورف الدوعا  والمواهدا  
 
ا تمس المصالح الدولية  وتلد شصدرها ف

ا اللريمة الدولية  الئر
الدولية الئر

 . 119تستعد  ع هذا الورف

ا اللرائم الوالمية التدليدية "تدييف العدي         
 
ا الوالما  ف

تم  رص اللرائم الناضوة ل ختصان اللعا  

والدرصعة و ريمة ا تلار بالرديق"  حو  الرغم شخ ص  هعاك  رائم ) ريمة ايبا   اللماعية و رائم 

و رائم ايرهاب  و رائم غسيو األشيا  و رائم الكيشبييتر(  تود  رائم  ضد اي سالية  و رائم ال رب 

 ييشعا هذا  حها ت تت باي سالية وتنتهت المصالح الليهرية للديالي   وا ت اديا  
ا السابق و ئر

 
خطب   ف

يوا  اليطعية لدو  عديد   . 120الدولية وكذلت الديالي   الداخلية  ش  هذا لم يتم   را ها ضمخ التشر

شخ صهم اللرائم الوالمية  ريمة الدرصعة   يث تود هذه اللريمة شخ صوع تطبيدا  ا ختصان    

ا الوالما  تضمعتها  ات ادية  األشم المت د   ي   دي  الب ار  بمديعة  
 montego bayاللعا  

ا الوالما لم اكمة  رائم105(   يث لصت الما   10/12/1982بلماي ا)
 شع  ع  ا ختصان اللعا  

ا صي ش ا  خارج و ية صي  ولة  ص  
 
ا صعاعا الب ار صو ف

 
الدرصعة الب رية  بديلها صل :" يلي  لدو  ولة ف

تضبط صي س يعة صو طائر  صخذ  بطريدة الدرصعة  وكالت وادوة ت ت سيطر  الدراصعة  وص  تدبض 

ا دا
شت بوملية الضبط ع  شخ حيها شخ صشنان  وص  تضبط شخ حيها شخ شمتلدا   ولم اكم الدولة الئر

 . 121ص  تدرر شا ي رض شخ عدوبا "

ا بمي ب  الجرائم الدولية:  -ثانيا
ا يع  عليها شبدص عالمية ا ختصان الدضا  

 ذا صر لا ت ديد اللرائم الئر

ا المواهدا  الدولية  شثو ات ادية
 
شعاهضة التوذيب  الصا ر  عخ األشم  الدالي  الدوعا  حوليعا ص  لععر ف

ا الورف السائد بي   الدو  )صو شا يسم  اديا   عيف الناصة بلرائمالمت د   صو ات 
 
ال رب خ وكذلت ف

ا توتبر التوذيب "بالدالي  الدوعا 
ا تعطبق  الدائم ع  الورف"(  وها الئر

 رائم  رب  وشخ بي   اللرائم الئر

ا   ريمة ايبا   اللماعية و"اللرائم المرت بة ضد اي س
ها عليها عالمية ا ختصان الدضا   الية"  وغب 

ا  ختصان للععر حيها     صساس البت حيما
ا يم خ ص  للد لمبدص عالمية الع  اللعا  

 ذا  شخ اللرائم الئر

ا هي
ا تدام حيها  كا  شخ المم خ  داشة الدعيى استعا ا  ع عالمية ا ختصان الدضا  

ديالي   الدولة الئر

ا تسم " ولة ا  عاا"(  وشخ بي   
ا تعطبق عليها اللرائم  الدعيى )والئر

المرت بة ضد  دي  اي سا  الئر

.  عالمية ا ختصان ا  بمي ب الدالي  الدوعا
 الدضا  

ا ش اكمهم اليطعية    
 
ا ال رب الوالمية الثالية  الكثب  شخ الم اكما  ف

 
عدد ال ل اا بود التصارهم ف

لسلم  وكاليا دد استعدوا لأللماليي   المتهمي   بارت اب  رائم ضد اي سالية  و رائم ال رب  و رائم ضد ا

                                                           
 ومابعدها. 530، ص 2007ائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، مصر، محمد عبد املنعم عبد الغني: الجر  - 118
 .87املرجع السابق، ص املقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي،عبد هللا سليمان سليمان:  - 119

ية، )دراسة تحليلية في ضوء أحكام املحاكم الوطنية و الدولية(، املؤسسة نوزاد أحمد ياسين الشواني: االختصاص القضائي في جريمة اإلبادة الجماع - 120

 .102الحديثة للكتاب، لبنان، دون ذكر سنة النشر، ص
 10/12/1982بجمايكا املؤرخة في:  montego bayبمدينة      من اتفاقية  لألمم املتحدة حول حقوق البحار 105املادة   - 121
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ا الوالما  ع  الرغم شخ ص   ريمة  با   اللنس لم ت خ شوروحة 
صساسا  ع شبدص ا ختصان الدضا  

ا تلت تلت ال بر  حدد شهد  ش اكما  وطعية عد   شستعدا  ع ا ختصان 
ا الودي  الئر

 
بت اصيلها  وصشا ف

ا الععر  ع  ريمة ايبا   اللماعية
 
الوالما ف

122 . 

ا الوالما  لصت ع  شوادبة    
ا تضمعت شبدص ا ختصان الدضا  

بالرغم شخ ص  الوديد شخ ا ت اديا  الئر

ا ي ي  ضمخ اختصان ا ت ادية الدولية  شثو ات ادية  عيف األربوة لوام 
ا اللرائم الدولية والئر شرت ئر

ا شا تها 1949
 
ا  السا سة  حإ  ات ادية األشم المت د  لإلبا   اللماعية لصت ف

ع  ش اكمة الدولة الئر

ارت ب ال وو ع  صراضيها  صو صشام ش اكم  عائية  ولية ت ي  ذا  اختصان   اا شخ ت ي  األطراف 

حت بي يتها   ذ  حا  هذه الما   تود تر مة لتطبيق شبدص الوداب الوالما صو ا ختصان 
المتوادد  دد اعبر

ا الوالما حيما يتولق بلريمة ايبا   الل
 . 123ماعيةالدضا  

ي العالمي لألمن العالمي 
 
: تحديات تحقيق االختصاص الجناب ي

 
 المحور الثاب

ا الوالما  شخ ص و     
ا توردو ت ديق ا ختصان اللعا  

هعاك الوديد شخ الت ديا  والصووبا  الئر

 ت ديق عدالة  عائية والم احعة ع  السلم وا شخ الوالما  شخ بيعها شويدا  داليلية وعملية  وسعذكر 

 البوض شعها. 

ا الوالما لألشخ المعوقات القانونية:  -أوال
شخ بي   صهم المويدا  الداليلية لت ديق ا ختصان اللعا  

 :  الوالما ها

1- : ي مبدأ االختصاص العالمي
ي تبئ 

 
يعات الداخلية للدول ف تود  الدو  شخ ص د ا سباب   تباين التشر

ا توردو تطبيق الدالي  الدوعا  بسبب عدم شصا 
دتها ع  ايت اديا  الدولية   صو عدم   شاج ص  اشها الئر

ا شخ الدو   تداعست عخ تع يذ  ضمخ دياليعها الداخلية  حثبت شخ خ   شنتلف التدارير الدولية ص  كثب 

ا الوالما للم اكم 
ام تلريم اللرائم الدولية ضمخ الديالي   اليطعية   وعخدم  سخعا  ا ختصان الدضا    

 لبر

ا هذه اللرائم    ذ سبق الللائية الدا
يخخخخ  اليطئ  ا شتابوة اللرائم الدوليخة  بسخبب عدم تضمي   التشر

 
خلية ف

  بسخبب عخدم 1949للدضاا ال ر سا ص  رحض عد  ش اوى شؤسسة ع   ت اديا   عيف األربوة لوخام 

ا الدالي  ال ر سخي  ول خس الشخيا بالنسبة لللرائم ضد ا
 
ع ال ر سا ف ي سالية   را ها شخ طرف المشر

ا ليحمبر 
 
ا الش يى المرحيعة ضد "بيعيشي " ف

 
ا  ستبودها الدضاا ال ر سا  ععخدشا رحخض الت ديق ف

الئر

ا 1998عام 
 
ا تدعي   الودوبا  ال ر سا    ف

 
 .01/03/1998124  بسبب عدم تلريمها ف

2- : ي
ي إطار القضاء الوطئ 

 
ا صخذالقيود اإلجرائية ف

يوا  اللعائية الئر طت غالبية التشر   اشبر
ا الوالما 

وطا شويعة صو ضيابط ش د    لودا  ا ختصان اللعا   ا الوالما  رسر
با ختصان اللعا  

ا 
 
ا  تلم  بي   المتهم والدولة صا بة ا ختصان  صهمها و ي  المتهم شرت ب اللريمة ف

للدضاا اليطئ 
ط التلريم المل وج    علي  دالي    وهي شا لdouble incrimination دليم الدولة  بايضاحة  ع رسر

ا الما   
 
ش رر شع   ب يث صشار   ع رسيا  هذا الدالي  ع  كو شخ يرت ب  6الودوبا  السويشي ف

م ال درالية بمي ب ات ادية  ولية ش  دة شرت بها   ذا كا  ال وو شوادبا علي   ا تلبر 
 عاية صو  ع ة  والئر

                                                           
 .104: املرجع السابق، صنوزاد أحمد ياسين الشواني - 122

 .229، ص 2006أيمن عبد العزيز محمد سالمة: املسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، الطبعة األولى، دار العلوم، مصر،  - 123

، 1السياسية، جامعة قسنطينة  عادل بودماغ: االختصاص العاملي وتطبيقاته في القانون الدولي للبحار، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم - 124

 .131و 130،ص2015
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ا ارت بت حيها وإذا كا  ال اعو شي ي ا 
ا الدولة الئر

 
ا سويشا ولم يتم تسليم   ع النارج صيضا ف

 
صشا 125ف

اب  حر سا شث  للد ص  الض ايا هم المللشي  شخ طرف الم اكم ال ر سية بإثبا  تيا د المتهم ع  البر
  126ال ر سا 

يش و الو ي ع  اللرائم الدولية= ضمالة للمتهمي   لإلح   شخ المسؤولية  هذا أل    رااا  العفو:  -3

ا يم خ ص
 بها المتهمي   بارت ابهم  رائم  ولية يم خ ص  تؤ ي  ع تيديف   رااا  الو ي الئر

  ي ظ 

المتابوة والب ث ععهم  وبالتاعا ضياع  دي  الض ايا 
كذلت بسبب لعام الو ي  عخ الملرشي    127

ا شثو هذه ال ا    شمعهج وشدروس لضما  ايح   شخ الوداب  
 
ا صغلب األ يا  ف

 
والذي ي ي  ف

.  ب يث صصبح هذا  ا الوالما
ش  مة  الععام )الو ي( يش و عدبة صساسية صشام تطير ا ختصان اللعا  

ا   ير  عليها تدا م  ورحضت 
العدض ال ر سية صدر   يا ية رسيا  الو ي ع  اللرائم ضد اي سالية الئر

ا 
 
ا   مها الصا ر ف

 
ا  والمتضمخ طلب  عا   ال 1988ليحمبر  29ف

ت ديق الطوخ المددم شخ المدع المد  

ا شأ  هذه اليدائ  المراسيم 
 
ا  رائم ضد اي سالية ارت بت خ    رب ت رير الللائر  وصعملت ف

 
ف

ا 
 
ا  طار عمليا    ظ  1962صحريو  14شارس و 22الصا ر  ف

 
ا تلب   الو ي عخ" األحوا  المرت بة ف

الئر

 . 128الععام والمي هة ضد ا لت اضة الللائرية "

ا  ال صالة الحصانة:  -4  
 
 صو األصح تطبيد    و  ت ي   صالة بو الدالي  ضد  صالة ليست د اليا ف

 المرت ب ال وو عخ ص ة اللرم تب  ع   الدضائية حال صالة شع   اي رائية الليالب تطبيق  و  ت ي 
ا  علي  الدبض  لداا ال اعو صو ش اكمة  و  ت ي  وإلما كاحة  ععارصه حي  تياحر   ذا

 
 المضي ة الدولة ف

ا  علي   لداا الدبض صو ش اكمت   و  ت ي  و  لة المستدب صو
 
 . 129 ولت  ف

ا  شخ الرئيس بيش  ش صعي   صصب ت ال صالة ت ا  بم يالي    حمث  للد ص  صعضاا    
 
اي ار  األشري ية ف

 شخ الم اسبة عخ شا داشيا ب  شخ  رائم  رب  حي ير الدحاع األشريكا راشس يلد وع  الرغم شخ
ً
ص   داليلا

 عاوى  عائية ضده     ص  ص د لم يستطي  اليصي   لي  صو  ئر شساالت   بيعما الرئيس  03هعاك 

ا السيعغا   ع  الرغم شخ الم او   الوديد للدح  
 
ي حدد تم شساالت  وش اكمت  ف التشا ي  سي    بر

 . 130بععرية ال صالة     صلها حشلت هذه الم او   

ا تؤ ي  ع  ح   الشن   
  شخ المساالة الداليلية هي لتاج للتوارض بي   السياسا   ا  ال صالة الئر

ا تس  الدو  شخ خ لها اليصي   ع ت ديق شصال ها الناصة  وبي   
والممارسا  الما ية  والوملية الئر

ا 
ا وودا   ا تهدف  ع ت ديق غرض عدا ر

ا  درار المسؤولية اللعائية  الئر
ا توئ 

شتطلبا  الودالة الدولية الئر

                                                           
 .271-270طارق سرور: االختصاص الجنائي العاملي، املرجع السابق، ص   - 125

126 - Groupe d’action judiciaire de la FIDH : France compétence universelle, état des lieux de la mise en œuvre du principe de 

compétence universelle, octobre 2005, N°431, P 14. Source Internet  

http://www.fidh.org/justice/index.htm 
127 -Gallo Blandine Koudou :" Amnistie et impunité des crimes internationaux", Revu Droits fondamentaux, n° 4, janvier - décembre 2004, 

P77. 
128- Groupe d’action judiciaire de la FIDH: France compétence universelle état des lieux de la mise en œuvre du principe de compétence 

universelle, P 15. 
ة، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر شادية رحاب: الحصانة القضائية الجنائية للمبعوث الدبلوماس ي، دراسة نظرية وتطبيقي -129

 .12، ص 2006باتنة، 
املقال منشور عبد  26/11/2014الحصانة أمام املحاكم الوطنية كأساس ملنح إلختصاص للمحاكم األجنبية، تاريخ زيارة املوقع: نبيل أديب عبدهللا:  - 130

 http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-226300.htmاملوقع اإللكتروني التالي: 

http://www.fidh.org/justice/index.htm
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ا ذا  اليدت
 
ا كالت تش و ستارا  ديديا ش روضا  ي  ف

ا تلاو  ال صالة الئر
 
ا يتمثو ف

  حايللا  ال ديفر

    131ح ر  الودالة اللعائية الدولية. 

ا الوالما لألشخ المعوقات العملية -ثانيا
: شخ بي   صهم المويدا  الوملية لت ديق ا ختصان اللعا  

 :  الوالما ها

الي ية الدضائية الوالمية   تلا  شيض   د   ئر ييشعا هذا   ذا كالت شمارسة المعوقات السياسية: -1

ها ععد تع يذها  أل  عديد   ا تثب 
حإ  ذلت ير   صساسا  ع المسائو الداليلية وخصيصا السياسية الئر

الي ية الدضائية الوالمية تد  ع  شدى  دية السلطا  اليطعية  صثعاا اتناذ   رااا  ش اربة اي رام 

ا الدالي  الدوعا  بالتاعا حإ  هذه الم  دا  الدضائية المتولق با  
 
ف بها ف لتهاكا  اللسيمة الموبر

ا 
 
شرتبطة بمدى استودا  صال ا السياسا   للدحاع عخ المصالح اليطعية وإبوا  صي اعتبارا  صخرى  ف

ا 
 
ا غالبا شا ترت ب ت ت الي ية الدضائية الوالمية  ت ي  ف

سيا  الرصاعا  الياد  حإ  هذه اللرائم والئر

ا تتيرط حيها  و   تعا ي بتطبيق الي ية الدضائية الوالمية  شما يديد شخ 
السياسية صو الوس رية الئر

ا عخ السياسية. 
 شناطر تسيس اي رااا  الداليلية   سيما ععدشا   ي ي  للم اكم استد   دضا  

ا  دليم  ولة شا     يلب  عما  الدالي  الدوعا ع  اللرائم مبدأ سيادة الدول:  -2
 
الوالمية اليادوة ف

ا تطبق شبدص ا ختصان الوالما حيما يتولق بهذه اللرائم  يم خ ص  يتوارض ش  سيا   الدولة 
حالدولة الئر

ا الدالي   و ئر يم خ التطبيق األشثو لهذا 
 
األخرى  بتيعا اختصان صكبر تشد ا شما هي شسموح ب  ف

ا المبدص  و  ايخ   بمبدص السيا    
 
ا دياليعها  مي  الم اهيم المي ي   ف

 
يلب ع  الدو  ص  تتبئ  ف

حمخ العا ية الوملية حمبدص الوالمية للده غب   132ديالي   الدو  األخرى  وهذا شخ الصوب اليصي   لي  
ا تديم 

 الدو   حتطبيدات  تلوو شخ الدو  العاشية ها الئر
ا السيا   بي  

 
شتلا س ش  ش هيم التساوي ف

ا الدو  الضوي ة  وع  األشنان الذيخ ينتمي  لهذه الدو   شما دد بالمتابوا  
 
ضد اللرائم المرت بة ف

 133يؤ ي  ع حرض ديم الغرب ع  هذه الدو . 
3- : ا للأ  ع  يدصد شخ نظام تسليم المجرمير 

لعام تسليم الملرشي   بأل  عمو تديم بمدتضاه الدولة الئر
ا  ريمة  بت

 
سليم   ع الدولة المنتصة بم اكمت  صو تع يذ الودوبة صرضها شن  شتهم صو ش  يم علي  ف

ا تض يها ع  التسليم  وهي شا  134علي . 
تنتلف الععم الداليلية اليطعية حيما بيعها شخ  يث الطبيوة الئر

ا التسليم عم  
 
ا لتسليم الملرشي   بي   الدو   حثمة  و  ترى ف

ا و   تي يد الععام الدالي  
 
يمثو عدبة ف

ى صلصار هذا ا تلاه بأ  التسليم عم  سيا يا  شخ صعما  السيا  ه عم  دضائيا  حب     و و  صخرى توتبر
 يث يتم ح   طلب التسليم والبت حي  شخ  الب السلطة التع يذية  و  ي ي  لللها  الدضائية صي 

ضاحة  ع ع دة بطلبا  التسليم  و  يم عها   بار   يشة الدولة المطليب شعها ذلت ع  التسليم  باي 
 .   135عدم تطبيق الدياعد المععمة للدعاوى صو النصيشا  الدضائية ع  طلبا  التسليم

                                                           
ن، األكاديمية خالد محمد خالد: مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام املحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير في القانون الدولي الجنائي، كلية القانو   - 131

 .60، ص 2008العربية املفتوحة في الدانمارك، 

132 - Anthony J. Colangelo : UNIVERSAL JURISDICTION AS AN  INTERNATIONAL “FALSE CONFLICT” OF LAWS, MJIL, Vol 30, 2009, P 

902.  
133 - GABRIEL BOTTINI : Universal juridiction after the création of international criminal court, loc.cit, P555-556. 

 .590، ص 2005-2004الجزء الثاني، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان،  الطبعة األولى، يد(،عبد امللك جندي: املوسوعة الجنائية) إضراب، تهد - 134

 .07، ص 2010-2009نادية دردار: الجهود الدولية ملكافحة الجريمة، رسالة ماجستير في القانون الجنائي الدولي، املركز الجامعي خنشلة، الجزائر،   - 135
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 التالية:  النتائجاع  تيصلعا   خاتمة: 

ية وع  ا شخ الوالما  ولعرا لبشاعتها  وش   -
ظهر   رائم  ديد  تود األكبر خطرا و ساشة ع  البشر

ور   يلا  تلايد عمليا   ح   شرت بيها شخ الوداب   اا الدالي  الدوعا شخ يعا ي برص  ظهر الوديد شخ خبر

ا صو الدوعا لر ع شثو هذه ا لتهاكا . 
 شي اللشا   ديد  سياا ع  المستيى اليطئ 

ا ل د اآل  غب  واضح بما حي  الك اية )تي د الوديد شخ التوري ا   -
شا ا  ش هيم شبدص عالمية الع  اللعا  

 ئر يم خ ا عتما  علي  لم اربة ايح   شخ الوداب والم احعة ع   المطرو ة شخ طرف ال دهاا( 

 .  ا شخ الوالما

ا ولم  -
اعتمد  اآلليا  الدولية لم اربة ايح   شخ الوداب ع  شضاشي   شبدص عالمية الع  اللعا  

ا صدرت  رصا ة  لكخ تأثب  السياسة وشصا
لح تتنذه كأساس للمتابوة  ع  ع س الم اكم اليطعية الئر

ا عردلة الودالة الوالمية. 
 
ى لوب  ورا صساسيا ف  الدو  الكبر

: نوصي  بعااا ع  العتائج المتيصو اليها      شا ي ا

ار بالو دا  - ور  تسهيو   رااا  تسليم الملرشي   بي   الدو   وا خذ بوي   ا عتبار عدم ايرص  رص 
ويدا عخ السياسة  وإ  صصب ت شهمت  كما يلب ا  يومو الدضاا خاصة الدوعا شع  بالدولية الثعائية   

ا المتابوة  
 
 وهذا ضمالا ل سخ سب  الودالة الدولية. صيرية  وبالتاعا ت دد المصدادية الدولية ف

ا يد الدضاا  -
 
ا الوالما  الذي يوتبر صهم وسيلة ف

يواتها لعام ا ختصان اللعا   ا تشر
 
ا الدو  ف

ح تبئ  لدبر
ا  ع  الب ا ختصان ايدليما وا

ا  تساعده ع  ش اح ة وتطويق اللريمة شهما اليطئ 
لشنضا والويئ 

ا ت ديق ا شخ الوالما   ذا تدعم كا  ليعها   
 
كما يود تلية هاشة لم اربة ايح   شخ الوداب ول   ور ف

 بإرا    ولية  ديدية. 
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 فعالية التخطيط البيئي كآلية لتحقيق األمن البيئي في الجزائر

 

Universal criminal jurisdiction as a mechanism for ensuring 

global security security 
 

ي  ب   د.مريم بوشير
ستاذة محاضرة  
 
 خنشلة /الجزائر ب. جامعةا

ي 
 
 د.مريم عثماب

ستاذة محاضرة ب.جامعة خنشلة /الجزائر
 
 ا

 
 ملخص: 

ا الذي يود شطلب ك  
ا لت ديق  ماية اضاحية للبيئة تلديدا ل شخ البيئ 

و و د التنطيط البيئ 
 . شياطخ   و ذلت شخ خ   وض  خطط شسبدة لليداية شخ المشاكو البيئية المستدبلية

ا ص وا  
ع للتنطيط البيئ  اتيليا   د  المشر ا هذه اليردة  واسبر

 
لت ديد  ل او  الب ث ععها ف

 . الب ثية

 Abstract  

Environmental planning has found additional environmental protection to meet the 

environmental security that is the demand of every citizen, through the development of 

advance plans to prevent future environmental problems and find appropriate solutions 

for them. 

The legislator for environmental planning has identified tools and strategies to achieve it 

that we are trying to look for in this paper.. 

 

 مقدمة. 

ا ضياع الميار  
تود البيئة شخ الوعارص ا ساسية لدو تعمية شستداشة و عدم ال  اظ عليها يوئ 

ر باأل يا  الدا شة احها   و  ل ا  الرص   .  الطبيوية و ال يوية و استب  

ور   ا رص 
ا ت  م الو دة بي   ش يلا  الععام البيئ 

يوا  البيئية الئر و علي  توتبر  الديالي   والتشر

خ ص و  ماية البيئة   كما ص  المورحة الشاشلة بومليا  الديالي   الطبيوية  وبالمش    البيئية هاشة ش

ا  ستثمار شيار  البيئة . 
 
 شخ شألها ص  تسمح بتلعب السياسة الوشيائية ف

ا  التنطيط
ا   شععير  شخ التعمية خطط يود  و يديم شعهج هي البيئ 

 هي تخر بموئ   صو  بيئ 

ا  البود األوع بالدر ة ي  م  الذي التنطيط
 المدى ع  التعمية لنطط المتيدوة البيئية اآلثار و البيئ 

 .   المععير غب   و المععير

ا  التنطيط كما يورف
 ل ماية ش د   تععيما  و دياعد يتضمخ برلاشج وض  صل  ع  صيضا البيئ 

ا  و البيئية المش    و بالمناطر  التنبؤ و التيد  خ   شخ البيئة 
 صخذ و شستدب   تعهر ص  خيم  الئر

 خسائرها .  شخ التدليو و شعها  لليداية ال  شة النطط وض  طريق عخ بشألها ال ذر و ال يطة

ا هذه الدراسخخخخخخخخخخة ها : 
 
ي من خالل و شخ هعا حإ  ايشخخخخخخخخخخ الية المرا  طر ها ف

كيف س        اهم التخطيي البيئ 

ي الجزائر  ؟
 
ي ف

ي تحقيق األمن البيئ 
 
اتيجياته ف  أدواته و اسير
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 همية الدراسة : أ

ا ب  الميضخخخخخخخخخخوع بالدراسخخخخخخخخخخة و الب ث شخ 
تنب  صهمية هذه الدراسخخخخخخخخخخة شخ خ   ايهتمام الكبب  الذي  ضخخخخخخخخخخ 

ا شلا  البيئة   و ذلت بالععر  ع 
 
خ   البا ثي     سياا الداليليي   صو ر ا  ايدتصا  و  ئر العاشطي  ف

ا 
ا وصي  األهمية و الدور الهام و ال وا  الذي يلوب  التنطيط البيئ 

ا ت ديق ا شخ البيئ 
 
ا المساهمة ف

 
  ف

ا . 
 اع ا شخ ا  سا  

 أهداف الدراسة : 

 تهدف هذه الدراسة المتياضوة  ع : 

ا  
ا ت ديق ا شخ البيئ 

 
ا  و شدى شساهمتهاف

 التطر   ع التنطيط  البيئ 

ا ت ديق ا شخ  
 
ا  طار سياستها البيئية ف

 
ا  . شدى للاعة اآلليا  الموتمد  شخ الدولة ف

 البيئ 

 المنهج المتبع : 

ا و المعهج الت لي ا . 
 لإل ابة عخ ايش الية المطرو ة تم ايعتما  ع  المعهج اليصف 

 و دد تم تدسيم الدراسة  ع ش يريخ لتعاولهما تباعا حيما ي ا : 

ا -
ا و التنطيط البيئ 

 الم ير ا و  : ا طار الععري : توريف ا شخ البيئ 

ا : ص -
ا الم ير الثا  

ا ت ديق األشخ البيئ 
 
ا و  ورها ف

  وا  التنطيط البيئ 

 

ا ص
ا يرت ل ع  ال ر    و ليس الدولة ح سب   حف 

شخ ا  سا    يدو شألا عخ صشخ الدولة   حاألشخ ال ديفر

ها شخ الملا   تصيرا لألشخ ع  لطا  واس   ا الو دا  الدولية و غب 
 
السعيا  األخب   بلير البا ثي  ف

ي الذي يركل ع  ال ر  و رحاهية  با لتدا  شخ ش هيم الدولة الذي يركل ع  األشخ الديما تلاه األشخ البشر

ا هي المعطق 
ا   حاألشخ ا  سا  

ا شخ خ   عدسة األشخ ا  سا  
اي سا    و هعا بدص الععر للتغب  البيئ 

ا ال يا  . 
 
 1المي   لكي ية التواشو الشاشو ش  كو تهديد شرتبط بال ق ف

المؤتمر الدوعا األو   ي  البيئة ا  سالية   و  1972 ع   الصا ر عخ لؤتمر ستيكهيلم سعة يمثو ا

ا الوالما    ذ تضمخ هذا ايع   شلميعة 
بالتاعا صوع النطيا  اللا   ع  طريق عيلمة الشأ  البيئ 

ا بعاا لعام عالما شتود  
 
ا تش و اللبعة األوع ف

  2. ف ل ماية البيئة الوالميةاألطرا شخ الدياعد و المبا ئ الئر

 

 

ي   المحور األول
ي و التخطيي البيئ 

 : تعريف األمن البيئ 

ا و 
ا ا طار الععري للم اهيم المتولدة ب و شخ ا شخ البيئ 

 
ا الدراسة الب ث ف

 
يلب دبو النيض ف

ا . 
 التنطيط البيئ 

ي : 
 أوال : تعريف االمن البيئ 

                                                           
استراتيجيات ترقيته ) مقاربة لالمن االنساني( ، مجلة الفكر القانوني و السياسي،كلية الحقوق و العلوم السياسية، مراد لطالي ، األمن البيئي و   1

  .536، ص  03جامعة االغواط ،  العدد 
 .44، ص 2015كمال ديب ، عولمة الوعي البيئي، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، طبعة   2
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ا شصطلح  ديد يدور  ي  ش
ا شصطلح األشخ البيئ 

 
 تياه الكثب  شخ اللد    و هي ش هيم است دث ف

  3حبر  التسويعا  شخ دبو  و  الشما  المتددشة شثو الي يا  المت د  ا شري ية . 

ا هي المتولق با شا  الوام للعاس شخ األخطار العاتلة عخ 
ا ع  صل  :" ا شخ البيئ 

عرف ا شخ البيئ 

 ا  لتيلة  هما  صو  يا ث صو سيا   ار  " عمليا  طبيوية   صو عمليا  يديم بها ا  س

ا للملتم  و تلبية ا تيا ات  شخ 
يا   ا هي الم احعة ع  الم يط ال ب  

كما يرى البوض ص  ا شخ البيئ 

  و  التأثب  ع  المنلو  الطبي ا ."

ا ال ارص  و المستدبو و   
 
ا ع  ال   صي  ا طمئعا  ع  البيئة و شيار ها ف

 كما عرف ا شخ البيئ 

ا ال يا  و  ور البيئة شخ  يل  
 
يت دق هذا ا  اذا شور ا  سا  بالس م ش  ل س  و ا رك اهمية  وره ف

ا تيحب  المديشا  ا ساسية ل يات  . 
 
 4ف

ا ع  صل  :" الم احعة ع  الععام 
ا عطية توري ا لألشخ البيئ 

ر
ح الدكتير طار  ابراهيم الدسيف و دد ادبر

ا الوام   و شع  صي صخ
طار تهد  ععارص البيئة )المياه بما حيها الب ر ا دليما  الهياا بما حي  شخ البيئ 

ا باطخ األرض(  صو ص ة اي سا  صو ال ييا  صو 
 
بة سياا شا ع  األرض صو شا ف طبدا  اللي الوليا   والبر

". العبا  صو الم يط الطبي ا للبيئة ع  المستيى ايدليما
5  

ي 
 : ثانيا : تعريف التخطيي البيئ 

ا   غئ  ععها شخ ص و 
ا    ال  يش و ا دى المديشا  ا ساسية الئر

رغم  داثة الوهد بالتنطيط البيئ 

 6بعاا سياسة بيئية شت اشلة و حوالة . 

ا   لي للتخودالياب توريف غية   ي  ظ خل الون الداليلية  الللصن لشت     ا
  ل  تشص  ط يط البيئ 

ا بوض ايشاا
 
المتولق ب ماية  10/03شخ الدالي   03   للشا  بالنسبة ل ااو هكما ض  والشر   لي  ف

ا اطار التعمية المستداشة  
 
  وكذا علیها يديم لتي   المبا ئ ای ت سيا  حي ر   لي  شاث ص یالبيئة ف

 ا  لشختصة بإعال هة   ای ت يا  حي سي  ل تا رشا  صللتیو    والدالشخ ل س ا 14و  13الما تي   

  خ   شل  شو  لشدص  ای ت ر الذي  يستي ب  ألشالنشاطا  البيئية   ابلخاصة   ااططلشخا

ظير شل  شية لتلشيديم و يود  خطط ال  شلهج صلبیئي على طيط التخية    يث يورف ال دهيم الش اها

دوة ولشتية البیئر اآلثاوالبیئي بود الالى وألذي  ي  م  بالدر ة الطيط  التخو اهر خ  صو بموئ  تبیئي

 7ية ع  المدى المععير و غب  المععير. لتلشطط الخ

ا ع  صل  صسليب علما يهدف اع ت ديق صهداف بيئية خالصة صو شصا بة 
 يث يورف التنطيط البيئ 

ا  لنطط و براشج تعموية شويعة   و دد بدص ا هتمام بهذا العوع شخ
ا ستيعا  الدر  الماص 

 
 8. التنطيط ف

                                                           
، 2014النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية و المقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، طارق ابراهيم الدسوقي عطية ،  3

 .23مصر ، ص 
، جويلية 11منى طواهرية ، نحو مقاربة جديدة لالمن البيئي و تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ، المجلة الجزائرية لالمن و التنمية ، العدد  4

 .161ص  ،2017
 .24طارق ابراهيم الدسوقي عطية ، نفس المرجع ، ص   5
، كلية الحقوق و 02سامي بوطالبي، النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر و دوره في حماية البيئة ، مذكرة ماجستير ، جامعة سطيف   6

 .30، ص 2017-2016العلوم السياسية ، 
ي المحلي كآلية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة احمد دراية بن بولرباح العيد، التخطيط البيئ  7

 .12، ص 2017-2016أدرار، 
لالمن  سمية بوعزيز ، هشام عبد الكريم، دور التخطيط البيئي في ادماج البعد البيئي و تعزيز التنمية المستدامة بالجزائر ، المجلة الجزائرية  8

 .609، ص 2020، جويلية  02، العدد05االنساني ، المجلد
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ا  ماية البيئة كإ دى اآلليا  اليدائية   يركل صلصار  ماية البيئة ع  الدور الم ير 
 
ا ف
ي للتنطيط البيئ 

ا التعمية باعتباره السبيو اع الميا لة بي   شتطلبا  التعمية و 
 
بيعما يركل ش  رو التعمية ع   وره ف

ا  ور   ماية البيئة و الم احعة ع  شيار ها شخ ا و ضما  استنداشها بش و شستدام يلئر
رص 

ا التعميةا تيا ا  ال ارص   و  ا
 
 9. و كذا ا ست ا   شخ هذه الميار   لمساس ب ق ا  يا  المستدبلية ف

ا الللائر  وع  كاحة المستويا  
 
ا اآلولة األخب    التشارا واسوا ف

 
ا ف
 يث تشهد سياسة التنطيط البيئ 

 10تر م ذلت بصدور عد  ديالي   ش لت  طارا داليليا لصياغة و هعدسة عد  ضنم شخ المنططا  . 

ا خطط التعمية اليطعية   بموئ  و يور 
 
ا بأل  المعهج الذي يدشج ا عتبارا  البيئية ف

ف التنطيط البيئ 

ص  ت ي  صهداف التعمية ا دتصا ية ضمخ  دو  لعم البيئة الطبيوية و ددراتها ا ستيوابية   بما 

 11يلولها شول   لألهداف البيئية و ش ملة لها . 

يوا  بيئ ا و سوت الللائر اع اصدار تشر
ية ت د  شوالم النريطة ا ستثمارية بمععير ا ص اح البيئ 

ا باعتباره المدخو الضاشخ  يلا  التيا   بي   البيئة و 
شداصده   شما يتطلب ا ستوالة بالتنطيط البيئ 

التعمية و ت اشلهما   و صساس ذلت تياحر الموليشا  البيئية سياا عخ طريق المسح صو ا ستشوار عخ 

ية . بود لرصد ال ا البيئتي   الطبيوية و ال رص 
 
ا  البيئية برؤية  راسا  تدييم تدخو ا  سا  ف   12تغيب 

ا   صو بموئ  تخر هي 
ا ع  صل  شعهج يديم و يود  خطط التعمية شخ شععير بيئ 

يورف التنطيط البيئ 

ا و اآلثار البيئية األوع التنطيط الذي ي  م  بالدر ة 
ية ع  المدى المتيدوة لنطط التعم البود البيئ 

 .13المععير و غب  المععير

ا  ع ا ستغ   األشثو  للميار  المتا ة و  ماية البيئة شخ سيا  ستغالو الميار  و 
يؤ ي التنطيط البيئ 

ا ذلت ت ديق شعاح   دتصا ية كبب    . 
 
 ترشيد  ستنداشها و ف

ا  عتباره بي   صلل  اليسائو ل ماية   
 
ا ف
البيئة و ير   ذلت لطبيوت  كما ت مخ صهمية التنطيط البيئ 

اليدائية    ذ يت اعر بياسطت   دوث المناطر و المشاكو البيئية دبو  دوثها   كما صل  بياسطة هذا 

ا تنتهلها األ هل  و المؤسسا  
ا التعادض بي   السياسا  الئر

 
العوع شخ التنطيط يم خ تلعب اليدوع ف

ا لها ع دة  ب ماية البيئة  و ذلت بسبب  ص  ال
تنطيط غالبا شا ي د   ور كو شخ األ هل  و الئر

 المؤسسا  تلت ت ديدا  ديدا  و كذلت التنسيق حيما بيعها أل و  ال ماية األشثو  للبيئة . 

ا يي ب ع  السلطا  الواشة 
كما ص  اليداية شخ المناطر و المشاكو البيئية شخ خ   التنطيط البيئ 

ا الدولة  ص  تتنذ  مي  ا  رااا  و التدا
 
بب  الدائمة ع  تطير المورحة و الموليشاتية و النبر  ش  ف

 14األخذ بوي   ايعتبار الليالب ال عية و التدعية . 

ي 
ي تحقيق األمن البيئ 

 
ي و دورها ف

ي : أدوات التخطيي البيئ 
 
 المحور الثاب

                                                           
 .30سامي بوطالبي ، مرجع سابق ، ص   9

لالمن  سمية بوعزيز ، هشام عبد الكريم، دور التخطيط البيئي في ادماج البعد البيئي و تعزيز التنمية المستدامة بالجزائر ، المجلة الجزائرية  10

 .617، ص 2020، جويلية  02، العدد05االنساني ، المجلد
-2008، 03مختار حديد ، أثر استخدام العقار في البيئة ، اطروحة دكتوراه ، كلية ااعلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر   11

 .193، ص 2009
  .199مختار حديد، مرجع سابق ، ص   12
-2012مية المستدامة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، عبد الغني حسونة ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التن 13

  .140، ص 2013
  .141عبد الغني حسونة ، نفس المرجع ، ص  14
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  دولر احیولى تؤ ي  یذا هوية   ولتلش  اعارولشش  ابی  لتلسیاحي ية كبب    هشصلبیئي طيط  اللتخ

ا النطة  و يؤ ي بالتاعا اع لسل  اعوالد  اعطيط  لتخ م ال راف اع  ضشاكاليا  ويش  وال هوا
 
يمة ف

 تعمية و تطوير الملا   ا دتصا ية  و ا  تماعية . 

ث يديم  ی   لشا  وال هر اح  واج ويي  ف بش و يمع  ا رساف واله  اهشیت  حي ت دیر  صيضا صتبو

اضا سا ارعلى  ي ي  ح  طط   للخم ضوه  وعل  یططلشخ  اهذحي و  تك     شتوؤا  تلبو   واحبر

 . 15 راسا  واسوة على يديم أ بو طلخربة والت  ص الشبب طبدا یلساالومو ارتلاليا 

ي 
 أوال: ادوات التخطيي البيئ 

ا لكا ي ي 
ا عليها التنطيط البيئ 

ا لبلوغ صهداح   ع  داشة  عائم يبئ 
البعاا  يرتبط للاح التنطيط البيئ 

ا شعاحو  و هذه الدعائم ها : 
 
ا رسيخ    شوطاا ف

 
  صيعا ف

ا األ شطة  
 
ا للمشاريخخخخ  اي شائية: يدصد ب   عا   تدييم صثر استندام الودار ف

التدييم البيئ 

  16المنتل ة . 

 ا  ار  البيئية  

 لعام الموليشا  اللغراحية .  

ي : 
 ثانيا: أجهزة التخطيي البيئ 

ا عد  
يخخخخ  البيئ  ا  83/03تطيرا  شعذ صدور الدالي  ردم شهد التشر

 
تيبا  الداليلية ف  لكخ توديل البر

اتيلية الللائر للبيئة و التعمية  شيدا  البيئة خ   السعيا  ا خب     ش و اصدار صولويا  اسبر

 المستداشة   و شخ صهم هذه العصين : 

ا  طار التعمية المستداشة : تمت ال .1
 
ا  ويلية الدالي  المتولق ب ماية البيئة ف

 
مصا دة علي  ف

ا  2003
 
 يث تم شخ خ ل  ا شاج النطيط الوريضة لمبا ئ التعمية المستداشة اليار   ف

و و شؤتمر  يها سبيرغ    ودد ل  17المؤتمرا  الناصة بالبيئة خصيصا شؤتمر ريي  ي  الب 

تيبا  صهمها :   هذا الدالي  ع   ملة شخ البر

ا لمنتلف شركبا    البيئة   و ذلت شخ خ   وض   دو  ع  ش و عيعا  ت ديد و ترتيب ردا ر

 و صهداف للي   الميار  الطبيوية . 

اف الذاتيي   .    ال رن ع  تطبيق الردابة و ا رسر

 توميم   شاج البيئة ضمخ كاحة شستويا  التوليم .  

ا  
 
ا و اللمركا حيما ين   لب المودا  المستندشة ف

ا اللالب اللعا  
 
ية ف ا رااا  ت  ب  

   18التليث . ال د شخ 

لتلشة ر اا طلبیئة حي   وراا  ماية اش  خاولشت اف األهو  الدالذا اهشخ  02   لشا  اتضشل  حد

على و  حو   لبیئيطيط التخآللية اساسي صلي و   دالرش 03-10لبیئة و   ماية ادال  حيوتبر شة الشستا

                                                           
 .13بن بولرباح العيد ، مرجع سابق ، ص    15
، 2009-2008ة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، ، كلي3عبد الحميد زعباط ، أثر استخدام العقار في البيئة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر  16

 .196ص 
، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية -دراسة حالة الجزائر –غنية ابرير،دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية  17

 .91، ص 2010-2009الحقوق ، 
 .92غنية ابرير، مرجع سابق ، ص  18
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 ص شب ر  ولشص  اعلاألولوية ية بلبیئارر األضيح اتص ودائي ولط اللشا ص اشبج  وشا ي ص اشب  راج  

م   راج اليظي ة التنطيطية ت  حدذا الدالي    علیها هس لتي یتأسالواشة با ئا  الش  اة ضشيطل ا

ا ل  الما   لثالي   الباب اشث لثالال صو احي ية لبیئاة طلأللش
 
شع   13المتولق بأ وا  تسيب  البيئة ف

 . 

ايد بأهمية  ماية البيئة  شخ ص و ت ديق التعمية المستداشة كيلها تمثو  عاشة  يث ص  اليعا المبر 

صساسية شخ  عائم     ح  الدو  سياا كالت شتددشة صو شتنل ة  ع است داث هيآ  وو ارا  تهتم 

ا صدلمة النشاطا  المنتل ة ش  شتطلبا
 
ا و ت او  المساهمة ددر ا ش ا  ف

  البيئة باللالب البيئ 

 . 19العدية

   ا شا  و ار  خاصة تهتم بدضايا البيئة . الللائر ع  غرار كو الدو 

ن النان بص  يا  و ير للالبیئة حي م وايدلاتهیئة وا ر  لطيط لتخص  ية  اعلى و دد تم الع     

ا ص ر ت ضمخ ص  يا  الي ير شهمة تصير  05ت ديدا ل  الما    20تهيئة ا دليم و البيئة  
شع  و الئر

ا لألعما
اح و تع يذ شنطط وطئ  ا و و ادبر

اتيليا  الومو البيئ    البيئية   حض  عخ تصير و تع يذ اسبر

ا تشغلها شسألة تغب  المعاخ   
ا الملا   الئر

 
شنططا  شواللة المشاكو الشاشلة للبيئة   خاصة ف

ا    ماية طبدة ا و و   التعوع البييليجر
21 . 

ا اربوة صش ا  لير ها حيما ي ا : 
 التنطيط البيئ 

ا الم1
ا كإطار تي يها يرما  ع تصير ال لي  الك يلة .التنطيط البيئ 

 لي : وظف التنطيط البيئ 

ا 
 
ا   شتمث  ف

بالميا هة الشميلية للت ديا  و الرهالا  البيئية المعتشر  ع  المستيى اليطئ 

اف عليها .  ا تتيع السلطا  المركدية  عدا ها و ا رسر
 22المنططا  الئر

ع ص ا  شركدية لتلسيد تي يه ا  السياسة اليطعية لتهيئة ا دليم و تعميت  المستداشة است دث المشر

ا الما   
 
ا لتهيئة ا دليم المعصين علي  ف

ا المنطط اليطئ 
 
شخ الدالي  المتولق بتهيئة  07تتمثو ف

يخخخخ  لمد   شعية تددر بخ ا دليم و تعميت  المستداشة توده الدولة و يصا   علي  عخ طريق ال   سعة 20تشر

ا   تراع حيها العلاعة ا دتصا ية  و يهدف هذا ا خب  
اب اليطئ  اع ت ديق تعمية شنسلمة لداشو البر

ا صصب ت تتسم بددر واس  شخ ا هتمام   حأهداف المنطط 
الودالة ا  تماعية  و ال مايةالبيئية الئر

ا 
 
ا ش ض   يم خ التماسها شخ خ   التي يها  الرائد   ع  ض اا الود لية ف لها طاب  اي يليجر

ا . اس
 23تغ   ال ضاا اليطئ 

 خاتمة : 

ا الللائر   لعرا 
 
ا ف
ا شلا   ماية البيئة و ت ديق األشخ البيئ 

 
ا  ورا هاشا و بار ا ف

يلوب التنطيط البيئ 

ع شخ خ   العصين الداليلية الك يلة بتلسيد هذا الدور .  ا وضوها المشر
 لألهداف الئر

                                                           
 .44سابق ، ص كمال ديب، مرجع   19
المؤرخة في  04الذي يحدد صالحيات وزير تهيئة االقليم و البيئة ، جريدة رسمية عدد 07/01/2001المؤرخ في :  01/08المرسوم التنفيذي رقم  20

 :14/01/2001.  
 . 34بن بولرباح العيد ، مرجع سابق ، ص  21
،  04لبيئة و تحقيق التنمية المستدامة ، مجلة النبراس للدراسات القانونية ، المجلدآمال عبسي ، التخطيط البيئي كآلية قانونية مستحدثة لحماية ا 22

  .20، ص 2019، مارس 01العدد 
  .76، ص 2010فاطمة الزهراء دعموش، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق ،  23
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المتيحر  ل ماية البيئة يبفر الياد    يو س هذه  لكخ ع  الرغم شخ كبر  العصين الداليلية و اآلليا 

 اللهي    شما يستي ب ت احو اللهي  بي   الدولة و شياطعيها لتلسيد العصين ع  صرض الياد  . 

 :  قائمة المراجع

   صو : الكتب : 

ا   ار النلدولية للنشر و التي يخخخخ    طبوة 1 
 .2015. كما   يب   عيلمة اليعا البيئ 

يوا  الوربية و المدارلة    ار اللاشوة طار  ابر . 2 ا ضيا التشر
 
ا ل ماية البيئة ف

ا عطية   الععام الدالي  
ر
اهيم الدسيف

 .  شرص 2014اللديد  للنشر   

 ثاليا : الرسائو اللاشوية : 
 الدكتيراه            

ا اطار التعمية ال .1
 
ا الم  ا كآلية ل ماية البيئة ف

مستداشة   رسالة  كتيراه   كلية بخ بيلرباح الويد  التنطيط البيئ 
 .  2017-2016ال دي     اشوة ا مد  راية ص رار  

ا البيئة  رسالة  كتيراه   اشوة الللائر .2
 
  كلية الوليم ا دتصا ية و 3عبد ال ميد  عباط   صثر استندام الودار ف

  .2009-2008عليم التسيب   
ا  طا .3

 
ا  سيلة   ال ماية الداليلية للبيئة ف

ر التعمية المستداشة   رسالة  كتيراه  كلية ال دي     اشوة عبد الغئ 
  .2013-2012ش مد خيرص  بس ر    

ا البيئة   اطرو ة  كتيراه   كلية ااعليم ا دتصا ية و عليم التسيب     .4
 
شنتار  ديد   صثر استندام الودار ف

 .2009-2008  03 اشوة الللائر 
 الما ستب          
ا  الععام .1 ا  ماية البيئة   شذكر  شا ستب     اشوة  ساما بيطالئر

 
ا الللائر و  وره ف

 
ا ف
ا للتنطيط البيئ 

الدالي  
 .2017-2016  كلية ال دي  و الوليم السياسية   02سطيف 

ا صياغة السياسا  البيئية  .2
 
ا ف
  شذكر  شا ستب     اشوة - راسة  الة الللائر –غعية ابرير  ور الملتم  المد  

 .2010-2009ية ال دي    ال اج لنرص  باتعة  كل
ا الللائر   شذكر  شا ستب   .3

 
ا ف
ي و و  كلية  حاطمة اللهراا  عميش  سياسة التنطيط البيئ     اشوة تب  

  .2010  ال دي 
 ثالثا : المدا   الولمية 

ا كآلية داليلية شست دثة ل ماية البيئة و ت ديق التعمية المستداشة   شللة  .1
تشا  عبسا   التنطيط البيئ 

 .2019  شارس 01  الود   04اس للدراسا  الداليلية   المللدالعبر 
ا و توديل التعمية المستداشة   .2

ا ا شاج البود البيئ 
 
ا ف
سمية بيعديل   هشام عبد الكريم   ور التنطيط البيئ 
ا   المللد

 .2020   ويلية  02  الود 05بالللائر   المللة الللائرية ل شخ ا  سا  
ا و السياعا كلية شرا  لطاعا   األشخ الب .3

(   شللة ال  ر الدالي   ا
اتيليا  ترديت  ) شداربة ل شخ ا  سا   ا و اسبر

يئ 
 . 03ال دي  و الوليم السياسية    اشوة ا غياط    الود  

ا الللائر   المللة الللائرية  .4
 
ا و ت ديق التعمية المستداشة ف

شئ  طياهرية   ل ي شداربة  ديد  ل شخ البيئ 
  .2017   ويلية 11ة   الود  ل شخ و التعمي
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 مجال تدخل الوالي في حماية البيئة

 

Le domaine d’intervention de wali  

dans la protection de l’environnement 
 

 أ.د قصوري رفيقة
 ط.د ستيته اسماء

 
 ملخص: 

ا تع يذ ال         
 
سياسة الواشة يود  الياعا شمثو الدولة ع  شستيى الي ية  و ش يض ال  يشة ف

ا شلا  البيئة    يث للد اختصاصات  المتولدة ب ماية البيئة شتعاثر  
 
ا كو الملا   لسيما ف

 
للدولة ف

ا  ماية  مي  الوعارص الم يلة للبيئة  باتناذه 
 
ا عل    وره ف

ا الوديد شخ  الديالي    و التععيما  الئر
 
ف

ا لدو التدابب  و اي رااا  الداليلية و اي ارية للويش 
 
ا بيئة سليمة صهمها اليسائو اليدائية المنيلة ل  ف

 
ف

 بالبيئة  كما يملت الياعا وسائو 
اخي  خاصة بملاولة  شاط شا غب  شرص 

شلا   ماية البيئة كإصداره لبر
ر عية يمارسها ع  األحرا  ععد شنال تهم لإل رااا  المتبوة ل ماية البيئة عخ طريق حرض  لااا  

ا ال عر   الغل
 
خي . تتمثو ف  ق و س ب البر

خي   ال عر.   الدلما  الم تا ية: الياعا  البيئة الوعارص الم يلة للبيئة  البر

 Abstract  

le represente de l’etat- le wali- est charge de mettre en œuvre la politique de l’etat dans 

tous les domaines ,en particulier dans le domaine de l’environnement est dispersee dans 

ls les lois et reglements qui ont renforce son role dans la protection de toutes les 

composantes de l’environnement.en prenant toutes les mesures et les procedures 

juridiques et administratives pour vivre dans un environnement sain, dont les plus 

importantes sont les moyens préventifs qui sont autorisés à protéger l’environnement, 

comme la délivrance de permis pour mise en œuvre  d’une activité qui n’est pas nuisible à 

l’environnement, Les  walis ont également des moyens de dissuasion pour engager des 

personnes en violation des procédures de protection de l’environnement par l’imposition 

de sanctions, telles que des interdictions, les fermetures et le retrait de permis. 

Mots- cles ,le wali,l’environnement,retrait de permis,l’autorisation.. 

 
 

 مقدمة. 

ا و شاراحد  شخ الو اسا  سلبية ع  اي سا  و الطبيوة  ص ى  ع ت اثف   
   استمرار التدهير البيئ 

يوا  ال  شة      اللهي  الدولية ل ماية البيئة بودد المؤتمرا  و  برام المواهدا  و ا ت اديا   وسخ التشر

ها شخ ا لدو   تند  الوديد شخ التدابب  و اي رااا  و   شاا ص هل  تضمخ  ماية البيئة  و الللائر كغب 

الداليلية  حأصدر  شلميعة شخ العصين الداليلية بمنتلف تدر اتها   ووضوت سياسة ودائية ترما 

ا ع  رصسها الياعا  الذي يود 
 ع الم احعة ع  البيئة   صسعد  شهمة تطبيدها لللماعا  الم لية الئر
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ا كو الملا   شمثو الدولة ع  شستيى الي ية  و 
 
ا تع يذ السياسة الواشة للدولة ف

 
ش يض ال  يشة ف

ا الم احعة ع  
 
ا شلا  البيئة   يث تعاولت العصين الداليلية الناصة بالبيئة  ور الياعا ف

 
لسيما ف

ا اعتبر   12/07بيئة سليمة ليتم تأكيد هذا الدور شخ خ   الما   األوع شخ الدالي  
المتولق بالي ية الئر

ا وض  الي  
 
ع الللائري ف ا   ار  و تهيئة ايدليم و ماية البيئة .حهو وحق المشر

 
ي ا هاشا للدولة ف ية رسر

ا شلا   ماية البيئة؟ولإل ابة ع  هذه ايش الية سيتم التطر  
 
ا يضبط ص  يا  الياعا ف

لعام دالي  

 للوعارص التالية: 

ي مجال حماية البيئة
 
 المحور األول : صالحيات الوالي ف

ا شلا   ماية الغابا  و الميار  المائية أوال      
 
 : ص  يا  الياعا ف

ا شلا   ماية الص ة الوميشية و شلا  التهيئة و التومب   ثانيا     
 
 : ص  يا  الياعا ف

ي مجال حماية البيئة
 
ي : الوسائل المخولة للوالي ف

 
 المحور الثاب

ا  أوال        
 
 شلا   ماية البيئة : اليسائو اليدائية المنيلة للياعا ف

ا شلا   ماية البيئة ثانيا        
 
 : اليسائو الر عية المنيلة للياعا ف

ي مجال حماية البيئة
 
 المحور األول: صالحيات الوالي ف

ا الوديد 
 
ص  يا  الياعا كثب   و شتعيعة   و  يوتبر دالي  الي ية حدط شصدرا لها بو للدها شتعاثر  ف

ا لعمت المهام الملدا  ع  عاتد  تع يذا للسياسة الواشة للدولة       شخ العصين الداليلية و 
التععيمية   الئر

 شاها الملا   
ا هذا الوعرص   يث ل او  ا  لبي  

 
ا شلا   ماية البيئة و هذا شاسنتطر  الي  ف

 
و لسيما ف

ا يتدخو الياعا شخ خ لها ل ماية البيئة.؟
 الئر

ي مجال حماي أوال : 
 
 ة الغابات و الموارد المائيةصالحيات الوالي ف

يخخخخ  الللائري شخ كو ت وا  الطبيوية ش و ال ماية شخ دبو التشر ود الغابا  و الميار  المائية شخ صهم البر
ا شلا  الغابا  و الميار  المائية. 

 
ا  مايتها ف

 
  ور الياعا ف

ر  و سيف ل او  ا  لبي    رص 

ي مجال حماية الغابات -أ
 
 صالحيات الوالي ف

ع الللائري بععام  ماية خان تلوب الغابا   ا   لذا خصها المشر
ا ت ديق التيا   البيئ 

 
 ورا صساسيا ف

ا الدالي  ردم 
 
يخخخخ  يتولق بالغابا  و المتمثو ف المتضمخ 121-84للم احعة عليها   يث صصدر صو  تشر

ا  20-91الععام الوام للغابا  المود  و المتمم بمي ب الدالي  ردم 
 
ذي ال 1991 يسمبر  02المؤرخ ف

و  الغابية شخ كو  ش ا  التليث سياا سبب  اي سا  صو الطبيوية.   يهدف  ع  ماية البر
ا تس   ع اتناذ كاحة التدابب  الك يلة بال  اظ ع  

وتوتبر الي ية و ع  رصسها الياعا شخ الهيئا  الئر
و  الغابية   و يعهر  ور الياعا  ليا شخ خ   ل  الما   

المشار  لي   12-84م شخ الدالي  رد 18البر
ا  و  رخصة شخ الي ير الم لف بالغابا  و بود 

صع ه   يث لصت ع  ال    يلي  الديام بتورية األراص 
ا شلا  تهيئة الغابا   37اخذ رصي اللماعا  الم لية الموعية  و صضاحت الما   

 
شخ الدالي  ل س  صل  ف

ابا   بود استشار  الملميعا  الم لية و الما   تنض  الغابة لمنطط تهيئة يدرره الي ير الم لف بالغ
ا للتشلب  ييض  بمبا ر   49

ا  طار شنطط وطئ 
 
ا ف ا ذا  الطاب  الغا ر

لصت ع  صل  تتم تعمية األراص 
 ص  يا  الياعا شخ خ   

شخ الي ار  الم ل ة بالغابا  بود استشار  الملميعا  الم لية وعلي  تتمب  

                                                           
جوان  26الصادرة بتاريخ  26، المتضمن النظام العام للغابات، جريدة رسمية  عدد رقم 1984وان ج 23المؤرخ في  12-84القانون رقم 1
11984  
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المتولق بيداية األش ك  443-87.غب  صل  بالر وع للمرسيم ردم 2ستشاريبالطاب  ا   12-84الدالي  ردم 
ا  454-87الغابية اليطعية و شا اورها شخ ال رائق و المرسيم ردم 

 
المتولق بتععيم و تنسيق األعما  ف
شلا  ش اح ة  رائق الغابا  األش ك الغابية   حدد خي  للياعا سلطة اتناذ الدرارا  ل ماية الغابا  

 5ال رائق شخ
ا شخ ا ل راف و ش اح ة التص ر 

ا سياسة التشلب  و  ماية األراص 
 
ويلوب كذلت الياعا  ورا رائدا ف

 . 6و ماية الغابا  بالتنسيق ش  الهيئا  الم ل ة بالغابا 
ي مجال حماية الموارد المائية

 
 ب : صالحيات الوالي ف

ا تؤثر 
و  المائية شخ عياشو التليث الئر بالسلب ع  البيئة   صصدر  الللائر الوديد  للم احعة ع  البر

 7المتولق بالمياه 12-05شخ العصين الداليلية المععمة ي رااا   ماية المياه كا  صخرها الدالي  ردم 
ا ع  رصسها الياعا باللا  المنشآ        و هياكو ال ماية و 

الذي  ث الدولة و اللماعا  ايدليمية الئر
ا العياجا و المعاطق المهد   بصوي  الطبدا  المائية المبا ر  ب و التدابب  

 
اليدائية شخ المناطر ف

شع  ع  ص  يتم ضما   ماية الميار  المائية و ال  اظ عليها شخ التليث  30  كما لصت الما   8الليحية
عخ طريق اتناذ التدابب  الناصة باليداية شخ شناطر ال يضالا  و كذلت  عدا  شنططا  ش اح ة ال ت 

ا 
 .  9الما  

ا  طار براشج التعمية الناصة 
 
ا  ماية المياه شخ التليث شخ خ   تسليل  للومليا  ف

 
كما يساهم الياعا ف

بإللا  صشغا  التهيئة و التطهب  و تعدية شلاري المياه   وكذلت رئاست  للوديد شخ الللا  شعها الللعة 
ا تهدف  ع  عدا  شنطط عمو الي ئية اليداية شخ األشراض المتعدلة عخ طريق المياه و 

ش اح تها الئر
سعيي لليداية شخ األشراض المتعدلة عخ طريق المياه و ش اح تها ع  شستيى الي ية   عدا  شنطط 
ا شخ شألها تردية و ت سي   اليداية شخ األشراض 

اح كو التدابب  الئر
ا  الة و ي  خطر ش  ادبر

 
تدخو ف

ا تتيع ش اح ة .كم 10المتعدلة عخ طريق المياه وش اح تها
ا يديم الياعا برئاسة للعة تو الب ر الي ئية الئر

 . 11كو صش ا  التليث الب ري
ا الما    16412-93كما ص ا  المرسيم التع يذي ردم 

 
الم د  للعيعية المطلوبة لمياه ا ست مام ف

 الناشسة شع  للياعا التدخو لمع  ا ست مام بسبب  دوث التليث. 

                                                           
 .530،ص.2018، جانفي02حكيمة حريرش ، الضبط اإلداري الغابي في التشريع الجزائري، مجلة المفكر،جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 2

 

 07لمتعلق بوقاية األمالك الغابية الوطنية وماجاورها من الحرائق، جريدة رسمية  عدد رقم ا 1987فيفري 10المؤرخ في  44-87المرسوم رقم  
  3 1987فيفري  11الصادرة بتاريخ 

المتعلق بتنظيم و تنسيق األعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات و األمالك الغابية جريدة 1987فيفري 10المؤرخ في  45-87المرسوم رقم 
 1987فيفري  11الصادرة بتاريخ  07رسمية  عدد رقم 

  545-87من المرسوم رقم  05،06،07،11،12،13،25و المواد :  44-87من المرسوم رقم  03أنظر المادة  
  6137،138لكحل أحمد، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، ص 
  7  2005سبتمبر  04الصادرة بتاريخ  60المتعلق بالمياه ، جريدة رسمية  عدد رقم  2005 سبتمبر 04المؤرخ في  12-05القانون رقم  
  8المتعلق بالمياه.، 12-05من القانون  55المادة  
  9المتعلق بالمياه. 12-05من القانون  54إلى  34أنظر المواد من  

من إنشاء لجنة وطنية للوقاية من األمراض المتنقلة عن طريق المياه المتض 2019جويلية  10المؤرخ في  196-19المرسوم رقم  من  16المادة  
  102019جويلية . 17الصادرة بتاريخ  45و مكافحتها ة تحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية  عدد رقم 

ث البحر و إحداث مخططات المتضمن تنظيم مكافحة تلو  1994سبتمبر  17المؤرخ في  279-94من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  
 1994سبتمبر  21الصادرة بتاريخ  59جريدة رسمية  عدد رقم  ،استعجاليه لذلك

11  
 14الصادرة بتاريخ  46، المحدد للنوعية المطلوبة لمياه االستحمام، جريدة رسمية  عدد رقم 1993جوان  10المؤرخ في  164-93المرسوم رقم  

  121993جوان 
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ي مجال حماية الصحة العمومية و مجال التهيئة و التعمير  صالحيات الوالي  ثانيا : 
 
 ف

بوية و البيئية الراشية  ع ال د   ماية الص ة ها كو التدابب  الص ية و ا دتصا ية و ا  تماعية       و البر
ا صو لا مة عخ التغذية صو عخ سليك 

شخ األخطار الص ية صو الدضاا عليها  سياا كالت ذا  صصو ورا ر
  وتض  الدولة  13  صو شرتبطة بالبيئة و ذلت بغرض ال  اظ ع  ص ة الشن      و اللماعةاي سا

ا ع  رصسها الياعا الذي لم يدترص 
براشج  ماية الص ة و تضمخ تع يذها عخ طريق ص هلتها ال شركدية الئر

ا  ما
 
 ية البيئة وره ع   ماية الص ة بو توداه اع شلا  التهيئة و التومب  لما ل  شخ اهمية ف

ي مجال حماية الصحة العمومية -ص
 
 صالحيات الوالي ف

ورية بش و  ائم لم اح ة األشراض و ت ا ي ظهير األوبئة   ع  الياعا تع يذ التدابب  و اليسائو الرص 
يتوي  

   يث يسهر ع  تع يذ الديالي   و التععيما  و التوليما  14و الدضاا ع  صسباب اليضوية الوبائية
اية الص ة و  يديم بتع يذ سياسة   ظ ص ة اليسط و  طار  يا  المياطعي   و البيئة المدر ة ضمخ  م

 يث يسهر ع  اتناذ اي رااا  ال  شة للمواللة   15شخ ا و ضما   ماية ص ة الس ا  و ترديتها 
 البيئية و الود لية للع ايا  عخ طريق تععيم حر ها و  موها و لدلها وشواللتها  و يصدر التي يها 

  كما يصا   16يع م و ت سيس المياطعي   باألخطار العا مة  عخ الع ايا  و تثارها ع  الص ة و البيئة
لية و شاشابهها بية  الص ية 17ع  المنطط البلدي للتسيب  الع ايا  المب   . و يديم بتدعيم  شاطا  البر

بية البدلية و الرياضية و تشلي  األشنان ع  ش اح ة السليكا  ا ا تورض للنطر و ع  اليداية و البر
لئر

ا  03-09.  يث ل  الدالي  ردم 18شخ األشراض المتعدلة
 
حي ري المتولق ب ماية المستهلت  25المؤرخ ف

ا  ا  شنال ة هذا الدالي  
 
و دم  الغش ع   ملة شخ اي رااا  اي ارية و اليدائية و الللااا  الداليلية ف

ا تورض ل سته ك الذي يهدف  ع  ماية المستهلت شخ خ   
ا العتوج صو الندشة الئر

 
 للام تيحر ف

ام دياعد اليداية  وط ص ية. كما يومو الياعا ع  اتناذ كو التدابب  ال  شة شخ ا و ا بر
شياص ا  و رسر

ار الصيتية حيسهر ع   ماية الس يعة الواشة للمياطعي   شخ خ   شمارسة الردابة ع   شخ شساوئ األرص 
ا التليث السم ا للس ا كو  شاط لألشنان ا

 
ا الضليج و ف

 
 .  19لطبيوية صو الموعوية يتسبب ف

ي مجال التهيئة و التعمير  ب : 
 
 صالحيات الوالي ف

ا تتنبط حيها المد  الللائرية التشيه
عية و   شخ صهم هذه المشاكو الئر  يث التشر  البعايا  غب  الشر

ا ح  ي   
ا صراص 

 
 ع  الب  داشة شنشا  صعاعية ذا  تأثب  بدو  تراخي   حض  ع  التشار البعاا ف

                                                           

  132018جويلية 29الصادرة بتاريخ  46،المتعلق بالصحة، جريدة رسمية  عدد رقم 2018جويلية  02المؤرخ في  11-18 من القانون  29المادة  
  14المتعلق بالصحة 11-18من القانون رقم  35المادة  
  15 المتعلق بالصحة 11-18من القانون رقم  106لمادة  
 77المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، جريدة رسمية  عدد رقم  2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم  02مادة  

  16 2001ديسمبر  15الصادرة بتاريخ 
  1719-01من القانون رقم  31المادة  

  18المتعلق بالصحة 11-18من القانون رقم  46لمادة 
 28الصادرة بتاريخ  77رة الضجيج ، جريدة رسمية  عدد رقم المتعلق بتنظيم إثا 1993جويلية  27المؤرخ في 184 -93انظر المرسوم رقم  -  

 1993جويلية 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية  عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  10-03من القانون  72انظر المادة  -

  2003جويلية 20الصادرة بتاريخ  43رقم
الصادرة  62المتعلق باالجتماعات و التظاهرات العمومية ،جريدة رسمية  عدد رقم  1991ديسمبر 02رخ في المؤ  91/19انظر القانون رقم  -

 .1991ديسمبر  04بتاريخ 
الصادرة  12المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها،جريدة رسمية  عدد رقم  2017أفريل  16المؤرخ في  05-17انظر القانون رقم  -

  19 2017فري في 22بتاريخ 
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ا األشاكخ الوميشية  و هذا شا اثر سلبا ع  صشخ المياطعي   و ص تهم و س شتهم  كو 
 
خطب  ع  البيئة ف

هذه الوياشو ص    ع الب ث عخ ضابط صارم  يديم ع  تدييد سليكا  األحرا   اخو التلموا  
ع و دام بيض  سياس ة وطعية للومرا  بإرسائ  لملميعة شخ العصين الداليلية الومرالية  حتدخو المشر

ا . ويوتبر دالي  التومب  صساس تع يذ هذه السياسة بايضاحة للعصين 
لتععيم و ضبط الملا  الومرا  

يوية و التععيمية الم ملة ل    ووسيلة وض  دالي  التهيئة و التومب   ب   التع يذ و ت ديد  لألهداف التشر
ا صهمها الم احعة ع  البيئة ها شنططا  التومب  سياا المركدية ذا  الطاب  ايدليما المر ي  شع  و ا
لئر

ا شلا  الومرا 
 
و ماية   و التي يها صو المنططا  الم لية    يث تلوب هذه المنططا   ورا شهما ف

تيبا  األ  ا لتهيئة ايدليم  هي المنطط الذي يبر م التي يها  و البر
ساسية حيما البيئة  حالمنطط اليطئ 

ا  يث تتيع 
اب اليطئ  ين  السياسة اليطعية لتهيئة ايدليم و تعميت  المستداشة  و يطبق ع  كاحة البر

الدولة  عدا ه  و لذكر شع :المنطط التي يها للمياه   المنطط التي يها للعدو  المنطط التي يها 
 يها للص ة  المنطط التي يها للتعمية اللراعية  المنطط التي يها لشب ا  الطادة  المنطط التي 

.... و يسهر الياعا ع  تع يذه ع  شستيى  دليم و يت   كما يديم بإعدا  20للمعاطق الصعاعية و األ شطة

ا للمصا دة علي  
ا الي    شنطط تهيئة  دليم الي ية ويورض  ع  المللس الشوئر

ع و . 21 شعح المشر
ا  عدا  شنططا  التهيئة الومرالية لللماعا  ايدليمية للدولة )الي ية و البلدية

 
( استد لية تاشة ف

الم لية ش  األخذ بوي   ا عتبار  ماية البيئة و الم احعة عليها  و لصت الما   الوارسر  شخ الدالي  
ع  ص  شنططا  التهيئة  و التومب  ع  المستيى الم  ا تتمثو  22المتولق بالتهيئة و التومب   90/29

ا : المنططا  التي 
 
ا شصا دت  ف

 
ا . ويبر   ور الياعا ف

يهية للتهيئة و التومب  و شنططا  شغو األراص 
ا يدو عد  س الها عخ 

. 23ساكخ 200000ع  المنطط التي يها للتهيئة و التومب  بالنسبة للبلديا  الئر

ع بدالي  التهيئة و التومب  بو ال ق ب  الوديد شخ الديالي   تعصب ل ي ل س الهدف و   لم ي تف المشر
وط   شاا المد  اللديد  و تهيئتها الذي  08-02هي  ماية البيئة لذكر شعها الدالي  ردم  المتولق بشر

يعدرج ضمخ السياسة اليطعية الراشية  ع تهيئة ايدليم و تعميت  المستداشة شخ ص و  عا   تيا   البيئة 
ا تهدف  ليها ص وا  تهيئة ايدليم و   يم خ   شاا هذه

المد     بمياحدة اللماعا   الومرالية الئر
وط الك يلة ب ماية  24ايدليمية ف عليها الياعا الذي يسهر ع  شراعا  هذه المد  لدو الشر

ا يشر
الئر

البيئة. و لم يدترص  ور الياعا ع  شا تم ذكره بو توداه  ع تدخل  ل ماية البيئة شخ الكيارث الطبيويةو 
ع بمدت ى   يث است دث المشر المتولق باليداية شخ األخطار  20-04ض  الدالي  ردم األخطار الكبر

ا يم خ ص  
ا  طار التعمية المستداشة شنطط عام لليداية شخ كو المناطر الئر

 
ى و تسيب  الكيارث ف الكبر

ا تؤثر بالسلب ع   يا  اي سا   ويومو الياعا ع  ت ويو هذا المنطط. 
كما   25تتورض لها البيئة و الئر

                                                           

المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة،جريدة رسمية  عدد  2001ديسمبر  12المؤرخ في  20-01من القانون رقم  19،20،22انظر  المادة  
 77رقم 

  2001.20ديسمبر  15الصادر بتاريخ 
  21.المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة 20-01من القانون  53، 7انظر المادة  
  221990ديسمبر  02، الصادرة بتاريخ  52المتعلق بالتهيئة و التعمير، جريدة رسمية رقم  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90القانون رقم  
  23المتعلق بالتهيئة و التعمير 29-90من القانون رقم  27المادة  
 34بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، جريدة رسمية عدد رقم المتعلق  2002ماي  08المؤرخ في  08-02من القانون رقم  08-03-المادة  

  24. 2002ماي  14الصادر بتاريخ 
المتعلق بالوقاية من االخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،  2004ديسمبر  25المؤرخ في  20-04انظر القانون رقم  

  25. 2004ديسمبر  29الصادر بتاريخ  84جريدة رسمية عدد رقم 
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وط المومي  بها للم احعة  يسهر كذلت ع  شرادبة اشها للشر  شاط المؤسسا  المصع ة و شدى ا بر
 26ع  البيئة و هذا  شخ خ   رئاست  لللعة الي ئية لمرادبة المؤسسا  المصع ة 

ي مجال حماية البيئة
 
: الوسائل المخولة للوالي ف ي

 
 المحور الثاب

ا لل  اظ ع  البيئة يللأ الياعا  ع استوما  وسائو داليلية 
ار الئر شنيلة ل  شخ ا و ضبط األرص 

وط الم احعة ع  البيئة  ع  تطبيق وسائو ر عية   ا  الة شنال ة رسر
 
تمس بالبيئة  و دد يضطر ف

ا 
 
 يث سنتطر  شخ خ   هذا الوعرص  ع اليساا  اليدااية ثم اليساا  الر عية المنيلة للياعا ف

 شلا   ماية البيئة. 

ي مجال حماية البيئةأوال: الوسائل الوقائية المخول
 
 ة للوالي ف

ا يستوملها الياعا شخ ص و الم احعة ع  
ا هذا الوعرص  ع ت ديد صهم اليساا  اليدائية الئر

 
لتطر  ف

خي  و ا للام  ع  راسة التأثب  
 البيئة بداا بالبر

  

خيص -أ  بو الديام بأي  شاط يم خ ص  يل قو هي   راا ي رض ع  األحرا  ال صي  علي  د الير
الذي يضبط التععيم الذي  339 -98 يث لصت الما   الثالثة شخ المرسيم ردم  27را بالبيئةرص  

اخي   سب  يطبق ع  المنشآ  المصع ة و ي د  دائمتها ص  المنشآ  المصع ة تنض  للبر
خي  شخ الي ير صو  ر او النطر حدد يصدر البر ا الوالي  صهميتها و  ر ة الرص  اورئيس المللس الشوئر

ا البلدي و 
اخي  الئر ه  ها  شويعة    با ظاحة  ع الوديد شخ البر خي  ت ديق تبارسر يسبق البر
 28تهدف  ع  ماية صي ععرص شخ ععارص البيئة شثو : ترخي  البعاا ترخي  الهدم   ترخي  التومب  

 29  ترخي  الصيد   تراخي  التنل  شخ شياه الرصف.... 

 الحض  و اإللزام -ب
الياعا يتضمخ شع  الديام بترصحا  تش و خطرا ع  البيئة و شخ صير وهي   رااا يللأ  لي  الحض  

ا يللأ  ليها الياعا شا تضمع  الدالي  
ا الما    10-03ال رص  الئر

 
بمع   ت ف  40المتولق بالبيئة  ف

ا الما   
 
شع  صب صو طرح المياه  51البيض و األعشاش صو سلبها و  ت ف العباتا    كما شع  ف

ا المياه المنصصة يعا   تلويد طبدا  المياه المستوملة صو رما 
 
 الع ايا  صي كالت طبيوتها ف

ا اآلبار و ال  ر. بيعما وسيلة 
 
حها  للام األشنان بالديام بأعما  شويعة   يث  اإللزامالليحية و ف

يديم الياعا باتناذ كو التدابب  ال  شة يللام صص اب الي دا  الصعاعية للتدلي  صو الكف عخ 
لية و شاشابهها استوما  لعام استغ    الميا  المليثة للبيئة   كما يللم الياعا كو  ائلا ع  ل ايا  شب  

ال ر  و اللم  و العدو شخ دبو الهيئا  المنتصة و ها البلدية أل  هذه األخب   يد  ع  عاتدها 
ية  لية و الع ايا  الصلبة ال رص   30شسؤولية الع ايا  المب  

 اتناذ كو اي رااا  ال  شة بإللام صص اب المركبا  ع  اخت ف صلياعها كما يسهر الياعا ع 
هم  ئر   تتشب شعها المليثا   . 31بإص ح ش ركا  شركباتهم صو تغيب 

                                                           

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،  2006ماي  31المؤرخ في  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  
  2006.26جوان  04صادر بتاريخ  37جريدة رسمية عدد رقم 

  27506، ص2017ع ،بوضياف عمار، الوجيز في القانون اإلداري، دار حسور للنش و التوزي 
  28المتعلق بالتهيئة و التعمير 29-90انظر اقانون  
  29206،207لكحل احمد، مرجع سابق ، ص  
  30لمتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها. 19-01من القانون   32المادة   
  31206لكحل احمد، مرجع سابق ، ص  
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صو لعام تدييم اآلثار البيئية لمشاريخخخخ  التعمية    يث تنض  شسبدا لدراسة التأثب  دراسة التأثير ،  -ج
ا تؤثر بص ة شبارسر  صو غب  شبارسر  ع  البيئة  ع  البيئة ششاريخخخخ  التعمية و 

الهياكو و المصال  الئر
وع كا  يم خ ا  يؤثر ع  البيئة يلب  عدا   راسة التأثب    حدبو ص  يصدر الياعا ترخيصا ألي ششر
وع اليثيدة الناصة بدراسة التأثب  لدى الياعا المنت   دليميا   الذي 

 يث يي ع صا ب المشر
 المصالح البيئية المنتصة ع  شستيى الي ية يبداا الرصي  حيصدر الياعا درارا بدوره يرسلها  ع

وع صو رحض  ش  التسبيب     32بالمياحدة ع  المشر

ي مجال حماية البيئة
 
 ثانيا: الوسائل الردعية المخولة للوالي ف

ع الللائري الياعا بملميعة شخ وسائو داليلية يمارسها ع  األحرا  و ا
لمؤسسا  ععد  و  المشر

اشهم ي رااا  المتبوة لليصي  لضما   ماية حوالة للبيئة بمنتلف ععارصها و  شنال تهم وعدم ا بر
ا ايخطار صو التنبي    وإذا لم يتم ا شتثا  لهات  اليسيلة 

 
ش يلاتها   يث يستطي  حرض  لااا   تتمثو ف

خي  صو ودف صو غلق المنشأ  يصدر الياعا درار  ال رشا  شخ بوض ال دي  و ا شتيا ا  شثو   لغاا البر
 صو الت  ظ ع  بوض الميا  صو األ هل  النطر  ع  البيئة   

تنبي  و تذكب  المنالف و  للاش  بمواللة اليض  و اتناذ  هي صو ايلذاراإلخطار:  -أ
-03التدابب  الك يلة بلوو  شاط  شطابدا للمداييس البيئية المومي  بها  ودد تضمخ الدالي  

ا الما    10
 
ا  طار التعمية المستداشة ف

 
شع  شثا  ع  هذا اي راا  25المتولق ب ماية البيئة ف

ا دائمة المنشا  المصع ة 
 
 يث لصت الما   ال  ععدشا تعلم عخ استغ   شنشأ  غب  وار   ف

ا الما   
 
ارا تمس بالمصالح المذكير  ف يعذر    وبعااا ع  تدرير شخ شصالح البيئة 18صخطارا صو صرص 

ورية إلزالة األخطار كما لصت ، ..…الوالي المستغل  و يحدد له آجال التخاذ التدابير الض 
المتولق بتسيب  الع ايا  و شرادبتها و   التها   ع  صل  ععدشا  19-01شخ الدالي  ردم  48الما   

 ة يش و استغ   شنشأ  لمواللة الع ايا  صخطارا صو عيادب سلبية ذا  خطير  ع  الص
ا الياعا باتناذ اي رااا  

 
الوميشية صو ع  البيئة تأشر السلطة اي ارية المنتصة و المتمثلة ف

ورية يص ح هذه األوضاع .   الرص 
خيص :   -ب تستطي  اي ار  بما تملك  شخ سلطة ص  تض   دا لدراراتها سحب الير

ا لدراراتها بأثر ر  ا 
باعتبار الياعا يملت سلطة  و  33و هذا بس ب الدرار صي  عدام األثر الدالي  

اخي  حل  سلطة س بها طبدا لداعد  تيا ي األش ا   وهذا شا لصت علي   شخ  23شعح البر
الذي يضبط التععيم المطبق ع  المؤسسا  المصع ة ل ماية البيئة   198-06المرسيم ردم 

وط   م المستغو رسر ماية  يث يديم الياعا بس ب رخصة استغ   شنشئة شصع ة    لم ي بر
 البيئة . 

ا  الة ودوع  شخ بي   وقف النشاط :    -ت
 
ا يللأ  ليها الياعا ف

التدابب  اي ارية الئر
خطر يهد  س شة البيئة بسبب شلاولة  شاط شا هي ودف هذا النشاط   شثو التيديف المؤدت 
اشها  ا  الة عدم ا بر

 
شخ دبو الياعا لنشاطا  الم    التلارية صو المؤسسا  المعتلة ف

و  ا الدالي  المتولق ب ماية للشر
 
ط و التدابب  الداليلية ب ماية البيئة  و شراعاتها للداعد الم د   ف

لية ععدشا  المستهلت و دم  الغش.وكذلت يديم الياعا بغلق المنشآ  الناصة بالع ايا  المب  
 34تش و خطرا ع  الص ة الوميشية و البيئة 

 

                                                           

الصادر  34المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،جريدة رسمية عدد رقم  2007ماي  19المؤرخ في   144-07انظر المرسوم رقم  
  322007ماي  22بتاريخ 

  33231،ص2007بوضياف عمار، القرار اإلداري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية،جسور للنشر و التوزيع، 
  يات و مراقبتها و ازالتها المتعلق بتسيير النفا 19-01من القانون رقم  48الفقرة الثانية للمادة   34
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 : خ             اتمة
راسة  ع ص  واعا الي ية يملت سلطا  واسوة للم احعة ع  البيئة  تيصلعا شخ خ   هذه الد

ا    صل   تم توديل  وره 
 
ا هذا الملا  بالش و الداف

 
رغم ص  دالي  الي ية لم ي د  اختصاصات  ف

ا  ماية 
 
ا صوكلت  لي  شهام عديد   ف

بلملة العصين الداليلية و التععيمية الناصة بالبيئة الئر
ا شعح الوديد شخ الرخ    الميار  الطبيوية

 
كالماا و الهياا و العبا   ع  الب ص  يات  الوديد  ف

ا ا  التالية :  ا  ماية البيئة . و لنتم  راستعا هذه با دبر
 
ا لوبت  ور   يستها  ب  ف

 الئر
  ا دالي  الي ية و ت ييعها ش  العصين

 
ا ص  يا  الياعا المذكير  ف

 
 عا   الععر ف
 لبيئة. الداليلية المععمة ل

  ي ا وا د
ا  طار تشر

 
ور  تلمي  كو العصين الداليلية و التععيمية الناصة بالبيئة ف رص 

 وواضح و عدم  ولها شت ردة بي   عد  لصين داليلية شما يصوب الت  م حيها. 
   ا أل

ا الومو البيئ 
 
اك المياطخ و اللمويا  و األ لاب السياسية بص ة حولية ف  رسر

 دق    بتضاحر  مي  األطراف.  ماية البيئة   يم خ ا  تت 
   الياعا و شنتلف الهيئا 

ا بي  
ا  يلا  تليا  داليلية ت رض التنسيق ال ديفر

 
الت  ب  ف

 اي ارية الموعية ب ماية البيئة. 
 

 قائمة المصادر و المراجع : 
 اوال : النصوص القانونية : 

 القوانير  :  -أ    
ا  12-84الدالي  ردم  -

 
ضمخ الععام الوام للغابا     ريد  رسمية عد  ردم  المت1984 يا  23المؤرخ ف

 . 1984 يا  26 الصا ر بتاريخخخخخ  26
ا  29-90الدالي  ردم  -

 
 52 المتولق بالتهيئة و التومب    ريد  رسمية عد  ردم 1990 يسمبر  01المؤرخ ف

 . 1990 يسمبر  02 الصا ر بتاريخخخخخ 
ا  19-91الدالي  ردم  -

 
بالغلتماعا  و التعاهرا  الوميشية    ريد    المتولق1991 يسمبر  02المؤرخ ف

 . 1991 يسمبر  04 الصا ر بتاريخخخخخ  62رسمية عد  ردم 
ا  19-01الدالي  ردم  -

 
  المتولق بتسيب  الع ايا  و شرادبتها و   التها   ريد  2001 يسمبر  12المؤرخ ف

 . 1990 يسمبر  15 الصا ر بتاريخخخخخ  77رسمية عد  ردم 
ا ال 20-01الدالي  ردم  -

 
  المتولق بتهيئة ايدليم و تعميت  المستداشة   ريد  2001 يسمبر  12مؤرخ ف

 . 1990 يسمبر  15 الصا ر بتاريخخخخخ  77رسمية عد  ردم 
ا  08-02الدالي  ردم  -

 
وط   شاا المد  اللديد  و تهيئتها   ريد  2002شاي  08المؤرخ ف   المتولق بشر

 . 2002شاي  14 الصا ر بتاريخخخخخ  34رسمية عد  ردم 
ا  10-03الدالي   -

 
ا  طار التعمية المستداشة   ريد   2003 ويلية  19المؤرخ ف

 
المتولق ب ماية البيئة ف

 .  2003 ويلية  20  الصا ر بتاريخخخخخ  43رسمية عد  ردم 
ا  04/20الدالي   -

 
ا اطار  2004 يسمبر  25المؤرخ ف

 
ى و تسيب  الكيارث ف المتولق باليداية شخ ا خطار الكبر

 .  2004 يسمبر  29  الصا ر بتاريخخخخخ  84المستداشة    ريد  رسمية عد  ردم التعمية 
ا  12 -05الدالي   -

 
  الصا ر بتاريخخخخخ  60المتولق بالمياه    ريد  رسمية عد  ردم  2005 يسمبر  25المؤرخ ف

 .  2005سبتمبر  04
ا  06/06الدالي  ردم   -

 
ديعة   ريد  رسمية عد  المتضمخ الدالي  التي يها للم 2006حي ري  20المؤرخ ف

 . 2006حي ري  20  الصا ر بتاريخخخخخ  15ردم 
ا  17/05الدالي  ردم   -

 
المتولق بتععيم  ركة المرور عبر الطر  و س شتها   ريد   2017صحريو 16المؤرخ ف

 . 2017حي ري  22  الصا ر بتاريخخخخخ  12رسمية عد  ردم
ا  18/11الدالي  ردم   -

 
  الصا ر  46ق بالص ة   ريد  رسمية عد  ردم المتول 2018 ويلية  02المؤرخ ف

 . 2018 ويلية  29بتاريخخخخخ 
 المراسيم:  -ب
ا  87/44المرسيم ردم  -

 
المتولق بيداية ا ش ك الغابية اليطعية و شا اورها شخ  1987حي ري 10المؤرخ ف
 .  1987حي ري  11  الصا ر بتاريخخخخخ  07ال رائق    ريد  رسمية عد  ردم 
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ا  87/45المرسيم ردم  -
 
المتولق بيداية ا ش ك الغابية اليطعية و شا اورها شخ  1987حي ري 10المؤرخ ف
 .  1987حي ري  11  الصا ر بتاريخخخخخ  07ال رائق    ريد  رسمية عد  ردم 

ا  93/164المرسيم التع يذي ردم  -
 
الم د  للعيعية المطلوبة لمياه ا ست مام    1993 يا   10المؤرخ ف

 .  1993 يا   14  الصا ر بتاريخخخخخ  46دم  ريد  رسمية عد  ر 
ا  93/184المرسيم التع يذي ردم  -

 
المتولق بتععيم  ثار  الضليج    ريد   1993 ويلية 27المؤرخ ف

 .  1993 ويلية  28  الصا ر بتاريخخخخخ  77رسمية عد  ردم 
ا  94/279المرسيم التع يذي ردم  -

 
الب ر و  المتضمخ تععيم ش اح ة تليث 1994سبتمبر 17المؤرخ ف

  1994سبتمبر  21  الصا ر بتاريخخخخخ  59  داث شنططا  استولالية لذلت    ريد  رسمية عد  ردم 
ا  198-06مرسيم تع يذي ردم ال -

 
المتولق بضبط التععيم الذي يطبق ع  المنشآ   2006شاي 31شؤرخ ف

 2006  ويلية 04  الصا ر بتاريخخخخخ  37 ريد  رسمية عد  ردم المصع ة و ي د  دائمتها  
الم د  لدائمة المنشآ  لمصع ة ل ماية البيئةا   2007شاي19شؤرخ ف 144-07مرسيم تع يذي ردم ال -

 2007شاي  22  الصا ر بتاريخخخخخ  34 ريد  رسمية عد  ردم 
ا  196-19مرسيم تع يذي ردم ال -

 
المتضمخ ا شاا للعة وطعية لليداية شخ ا شراض 2019 ويلية 10شؤرخ ف

ها  المتعدلة عخ طريق     45 ريد  رسمية عد  ردم المياه و ش اح تها و ت ديد شهاشها و تععيمها و سب 
 . 2019 ويلية  17الصا ر بتاريخخخخخ 

 :  الكتب :  ثانيا 
ا الدالي  اي اري  الطبوةالرابوة   سير للنشر والتي يخخخخ   الللائر  -

 
 .  2017بيضياف عمار  الي ب   ف

 .  2007وع   سير للنشر والتي يخخخخ   الللائر بيضياف عمار  الدرار اي اري  الطبوة ا   -
ا  ماية البيئة   ار هيشة للنشر و التي يخخخخ   الللائر   -

 
 لك و ص مد    ور اللماعا  الم لية ف

 المقاالت:  : رابعا 
يخخخخ  الللائري  شللة الم  ر  الود   -  ا التشر

 
ا ف    اشوة بس ر   02 ريرش   يمة  الضبط الغداري الغا ر

ا 
 .  2018 الف 
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 التزامات الدول الناشئة عن األضرار البيئية العابرة للحدود

 للكائنات المحورة جينيا في إطار بروتوكول قرطاجنة

 

Obligations of States resulting from transboundary harm 

For genetically modified organismsunder the cartagena 

protocol 
 

ي أم ال  د.ع قاب 
ستاذة محاضرة 
 
، مخبر الدراسات القانونية البيئية، بجامعة  ا

 
 قالمة الجزائر 1945ماي 08ا

 ت  ومي ري م
 الجزائر-قالمة1945ماي 08طالبة دكـتـوراه،مخبر الدراسات القانونية البيئية،بجامعة 

 
 ملخص: 

ا بنيت  األصلية صيخ صصبح          
 
ا شهد ا وهذا شخ خ   تدخو اي سا  ف صصبح التعوع البييليجر

ا خاصة  ذا ل ارا تمس بالتعوع البييليجر
ا للدائعا  ال ية وهي شا يسبب صرص 

ا التوديو الليئ 
 
إل سا   خو ف

ار سيا   الدو  الملاور  بسبب تعدو تلت الدائعا  ال ية  وهي شا يستدعا ديام 
شست تلت األرص 

وعة  وليا وهي  ار العا مة عخ األحوا  الغب  ششر ور   المسؤولية الدولية  راا تلت األرص  شا ينتج عع  بالرص 
يةععها  .ديام المسؤولية اللبر

اشا   ولية.  الدائعا  الم ير الدلما  الم تا ية:  ار البيئية الوابر ؛ البر   ؛ األرص 

 Abstract  

Biodiversity has become threatened, thanks to human intervention in its original structure. 

When a person has entered the genetic modification of living organisms, which causes 

damage to biological diversity, especially if this damage affects the sovereignty of 

neighboring countries due to the movement of these living organisms, which calls for the 

establishment of international responsibility. Because of this damage resulting from 

internationally wrongful acts, which necessarily obliges to establish the obligatory 

responsibility. 

keywords: Modified organisms, Transient environmental damage, international 

obligations. 
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 مقدمة 

ا        ر عية شخ ا و  ماية التعوع البييليجر
ع   استدعت ال ا ة المل ة لسخ ديالي  

ا عاشة 
المستيى الدوعا  ذ ا  تدخو اي سا  بمساعد  الت عيلي يا ص ى  ع المساس باليسط البيئ 

ا صصب ت تهد  اشخ وس شة البيئة وهي شا  وو الدو 
  تيعا ععاية وبليعا  ال ييالية بص ة خاصة والئر

 خاصة بها. 
ا كي  ص   يعاتها دد طرص عليها  ضاحا   ديد  ع  شستيى  

 
ت مخ خطير  الدائعا  الم ير  ف

ا 
ا دد تنتج ععها  يلا  ص سام   يولم شدى خطيرتها ع  اليسط البيئ 

 . 1ال مض العيوي والئر
ا شلا  ودد 

 
ا ال اصو ف يواتها التطير الت عيليجر

البيئة واأللعمة واكبت الدو  شخ خ   تشر
ا 
ا التليث الذي يم خ ص  يمس الععام البيئ 

 
ا ي يلي ية وهذا شخ ا و بسط سيطرتها وش اولة الت  م ف

وهذا بمي ب سعها لعصين لت د  شاهية الدائعا  الم ير   ينيا صيخ عد   صير الدائعا  الم ير  
 . 2 ينيا بي    ييا  ولباتا  والدائعا  ال ية الدديدة

اشا  العاشئة عخ ت ركا  الدائعا  الم ير   ينيا ت مخ صهميةو  ا دد  تديد الدو  با لبر 
الئر

ا وسيا   الدو  الملاور  وهي شا يرتب ديام المسؤولية الدولية عخ ذلت ال وو 
ارا حي  صراص  تسبب صرص 

ار  .ويعلر عع   بر لتلت األرص 
ولية هي تدعي   تلت ا  الهدف الذي يس  ل  الملتم  الدوعا  اهدا شخ خ   المععماتالد

ا صير  ات اديا   ولية شللشة بالنسبة للدو  المصا دة عليها و 
 
 . 3بيعها بروتيكي  درطا عة شخاألحوا  ف

                                                           
 من اتفاقية التنوع البيولوجي أين عرفت التنوع البيولوجي: يعني تبيان الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر  03المادة

تعد جزاء منها، وذلك  بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم االيكولوجية األرضية والبحرية واألحياء المائية والمركبات االيكولوجية، التي
 يتضمن التنوع داخل أنواع والنظم االيكولوجية. 

، وقد صادقت 29/12/1993ودخلت حيز النفاذ في  05/1992/ 05الموقع عليها في ريودي جانيرو في  انظر اتفاقية التنوع البيولوجي 
 .1995 /07/ 06مؤرخ في  163-95رقم  المرسوم الرئاسيعليها الجزائر بموجب 

، كلية الحقوق بن عكنون 01أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ، ية عثامنة،تنظيم المبادالت التجارية الدولية للكائنات المعدلة جينياغن 1
 .76، ص 2012/2013،
تجاتها المتعلق باألمان الحيوي للكائنات الحية المعدة وراثيا ومن 2012لسنة  24من قانون  03السوري تطرق من خالل المادة  القانون 2

أو  والتي نصت على:".أ. الكائنات الحية المعدلة وراثيا ، و تشمل  النباتات و لحيوان والكائنات الحية  الدقيقة المعدة لألبحاث والتجارب
 لإلنتاج الزراعي أو الصناعي في مكان االحتواء" .

  نقل على  الحي أيكائن بيولوجي قادرالكائن  يعني-حمن بروتوكول قرطاجنة فقرة  03الكائنات المحورة جينيا حسب ما عرفته المادة
كائن  الكائن الحيالمحور أييعني  :-ز-الفيروسات. والفقرة  والفيروسات وأشباهالكائنات العقيمة في ذلكبما  أومضاعفة المادةالجينية،

 الحديثة.إلحيائية ا طريق استخدام التكنولوجياحي يمتلك تركيبة جديدة من المواد الجينية تم الحصول عليها عن 

 .03األحيائية المادةانظر: بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية عبارة عن معاهدة دولية تحكم تحركات الكائنات الحية المحورة الناتجة عن تجارب التكنولوجيا 3

توكول كاتفاقية ُمكّملة التفاقية التنوع البيولوجي، وأصبح تم إقرار البرو  2000 /01/ 29البيولوجية الحديثة من دولة ألخرى. وفي 
 .2003 /09/ 11البروتوكول سارًيا في   

ع عليه بتاريخ ، اطلhttp://bch.cbd.int/protocol/backgroundالبوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: انظرموقع:
 . 14:20على الساعة  15/02/2020

http://bch.cbd.int/protocol/background
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ار الوابر  لل دو  للدائعا   اشا  الدو  العاشئة عخ األرص  وشخ ا و  راسة شيضوع البر 
 :  ينيا وحق بروتيكي  درطا عة يستدعيعا لطرح ايش الية اآلتية الم ير 

ار البيئية  *ما مدى فعالية االتفاقيات الدولية بشأن قيام المسؤولية الدولية عن األرص 
 الناجمة عن الحيوانات المحورة جينيا؟

 . ا
 ل و  ش الية هذه المداخلة سعوتمد ع  المعهج الت لي ا واليصف 

 صشا المعهلية الولمية للمداخلة حتتم شخ خ   النطة التالية: 

ار الوابر  لل دو  للدائعا  الم ير   ينيا  المب ث األو : المس  ؤولية الدولية عخ األرص 
 المطلب األو :  درار شسؤولية الدولية بمي ب بروتيكي  درطا عة 

ار الوابر  لل دو   : المسؤولية المدلية الدولية عخ األرص  ا
 المطلب الثا  

: اآلليا  الدضائية الوالمية ل ماية البيئة شخ األرص   ا
 ار البيئية للدائعا  الم ير   ينيا  المب ث الثا  

ار العا مة عخ ال ييالا  الم ير   ينيا   المطلب األو : صير  بر األرص 
ا الدالي  الدوعا 

 
ار الوابر  لل دو  ف :  بر األرص  ا

 المطلب الثا  

ار العابرة للحدود للكائنات المحورة جينيا    المبحث األول: المسؤولية الدولية عن األرص 
و مر تطر  شؤت   والذي  13 ع شسؤولية الدو  شخ خ   ص د شبا ئ  خاصة المبدص ريو دجانير

وريخ وهذا  ار البيئية للمرص  صتاح للدو  صلتسخ ديالي   وطعية تن   درار المسؤولية والتوويض عخ األرص 
ار الوابر  لل دو  دد ي ي  المتسبب حيها  ولة وتنتج تث4بعاا ع  تواو  الدو  ا  كي  ص  تلت األرص 

 
ارها ف

 . 5 ولة صخرى صي تمس سيا    ولة صخرى

 إقرار مسؤولية الدولية بموجب بروتوكول قرطاجنة : المطلب األول
ار البيئية الوابر  لل دو   وحدا للدالي  الدوعا   ذ للد للعة     

تنشأ شسؤولية الدو  عخ األرص 
خ العتائج الضار  العا مة عخ صحوا  الدالي  الدوعا وشخ خ    تدريرها المتولق  بالمسؤولية الدولية ع

ا الما   
 
ا   ي عرها الدالي  الدوعا ف

تتخذ دولة المصدر »صيخ تطردت للمع   يث لصت ع :  03الئر
ر جسيم عابر للحدود أو، عىل أي حال، للتقليل من مخاطر إل  كل التدابير المناسبة لمنع وقوع رص 

 حد
 
ام بمبدص ال يطة ععد التواشو ش  صي   وبم هيم المنال ة ال   ذا لم تدم «6أدب  ولة المصدر با لبر 

ا ا ت اديا  
ر
اشاتها  وهي شا  ذ  ب  باف را عابر ل دو  سيا تها يود ذلت خردا  لبر   ا ث دد يسبب رص 
وتيكي  درطا عة صيخ.  وتيكي  الت مي ا لبر  الدولية ع  غرار بروتيكي  لاغويا باعتباره البر

 

 

 

                                                           
 .1992جوان  14-03،إعالن ريو دجانيرو بشأن البيئة والتنمية،المنعقد من 13المبدأ  4
 .188تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين، ص ، هاء،02المادة  5
 .189، المصدر السابق، ص 03المادة 6
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ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي العابر للحدود  الفرع األول: ماهية الض  
 ر البيئ 

اشا  بالنسبة للملتم  الدوعا      
صدر  األشم المت د  شخ خ   لصين شيثادها  ديدا والبر 

ا  ا تتولق ب ماية التعوع البييليجر
ش اولة شعها  للام الدو  بالتدييد بايضاحة  ع ا ت اديا  الدولية والئر

تب ععها بتلت ا ت اديا  المتولدة ب ماية البيئة شخ األ  ا تد   اخو  دليم وسيا    ولة شا ويبر
ار الئر رص 

ا 
ر البيئ  ا هذا السيا  للد ص  ا ت اديا  الدولية  اا  بود  توري ا  تن  الرص 

 
ار بدولة صخرى  وف صرص 

 الوابر لل دو . 
شخ شلميعة المبا ئ والدياعد  02ال در   01تطردت المياثيق الدولية خاصة الما      

ي  يث اعتبر  ص :" المتولدة بالتليث 
التلوث عي  الحدود بكونه التلوث الذي تحدثه األنشطة الئر

ي بيئة المنطقة 
 
افها، وتنتج آثارها الضارة فيبيئة دولة أخرى أو ف ي إقليم الدولة أو تحت إرسر

 
تمارس ف

ي 
ي تخضع لالختصاص الوطئ 

 ".  7الئر
ر الوابر لل دو      ر ي كما عرحت للعة الدالي  الدوعا بالرص  ي أي رص 

 
حصل داخل اإلقليم أو ف
ي أماكن 

 
أماكن أخرى خارج اإلقليم لكنها تخضع لوالية أو سيطرة دولة غير دولة المصدر أو يحصل ف

خارج والية أو سيطرة أي دولة بما فيها دولة المصدر، سواء كانت للدول أو المناطق المعنية حدود 
كة أم ال...    ص  للعة الدالي  الدوعا اعتبر  ص  صي حمخ استدراا ال در  سال ة الذكر  ستنل، 8مشير

ر دد يد  خارج ا ختصان ايدليما لدولة بما 
ر يد   اخإلدليم صو خارج  دليم  ولة المصدر صو رص  رص 

را عابرا لل دو .   حيها  ولة المصدر يود رص 
ة حمخ استدراا الما تي   السال تا الذكر للدهما يعصا  ع  ث ثة ععارص شهمة لديام المسؤولي   

ر  وثالثها ال وو الضار ر الوابر لل دو  صولهما  ولة شصدر ال وو الضار وثاليهما الدولة المترص   . 9عخ الرص 
ار  تب عع  صرص  اعتبر الملتم  الدوعا ص  ت ير  يعا  الدائعا  وخاصة ع  شستيى األغذية يبر

األوروبية بالل يم سلبية ع  البيئية وع  اي سا  وهيشا  ستش   شخ خ   دضية تيريد األسيا  
ا  شأتها ع  

 
ا توتمد ف

الهرشيلية وهي شا استللم حرضها لرسيم  مركية ع  وار ا  الل يم األشري ية والئر
ا  هرشيلا  العمي وها سبب الن ف خيحا ع  المستهلت األورو ر

10 . 

 

                                                           
 والبحرية واألحياء المائية  االيكولوجية األرضية...، النظم  الكائنات العضويةالحية المستمدة منكافة المصادرتباين  جي يعنيالبيولو التنوع

 االيكولوجية.التنوع داخل األنواع وبين األنواع والنظم  وذلك يتضمنجزءا منها،  والمركبات االيكولوجيةالتي تعد

 السابق.نوع البيولوجي، المصدر من اتفاقية بشأن الت 03انظر المادة 
من مجموعة المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية البيئة من التلوث العابر للحدود، أنظر سهير ابراهيم حاجم الهيتي نقال  02فقرة  01المادة 7

المجلة وث العابر للحدود، عن عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، تعليق على مبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة من التل
 .240: ص 1987، سنة 43للقانون الدولي، العدد المصرية

حالة المسؤولية الدولية في  –الدولي  يحظرها القانون النتائج الضارة الناجمة عن أفعال ال  السابع، المسؤولية الدولية عنالفصل  8
لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال دورتها  تقرير-خطرة للحدود الناجم عن األنشطة ال الخسارةالمترتبة علىالضرر العابر

 .79السادسة والخمسين، ص 
 .42، ص2011سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار ومؤسسة رسالن، سوريا، 9

 .181، ص 2018 ار اليازوري،دوالر، د–النظام النقدي الدولي المنافسة اورو  خبازى،فاطمة الزهراء  10
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ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي إطا
 
ي العابر للحدود ف

ر البيئ  : أشكال نقل الكائنات المحورة المسببة للض  ي
 
ر بروتوكول الفرع الثاب
 قرطاجنة

ار العا مة ع  تعدو وت رك الدائعا           السبب الرئيسا لتدرير المسؤولية الدولية عخ األرص 
ا  كي  التدا  الليعا  الم ير  خاصة العباتا  شعها  دد 

الم ير   ينيا هي التنيف شخ التليث الليئ 
ا صو العيوي  سب  رصي تسبب تليثا    يم خ تدارك  ويش و خطير  وتهديد صكبر شخ ا

لتليث الكيميا  
ا كيل  ذو طبيوة التشارية وهي شا 11-يود  شخ صعمد   البييلي يا اللديئية -ايرون . 

ر البيئ    حطبيوة الرص 
اربيئية دد ت ي  عابر  لل دو  هي شا  وو الملتم  الدوعا يؤكد ع  

شبدص  سخ الليار ينتج عع  صرص 
ا ا
 . 12 1972درها شؤتمر ستيكهيلم والذي يوتبر شخ بي   المبا ئ الئر

حت ركا  الدائعا  الم ير   ينيا دد ت ي  غب  شدصي   ودد ت ي  عخ دصد لذلت تطر    
 .  بروتيكي  درطا عة  ع الت ريق بي   ال التي  

 أوال: نقل الغير مقصود للكائنات المحورة 

 ث غب  شتومد تطر  بروتيكي  درطا عة صيخ اعتبر العدو الغب  المدصي  ععد ودوع صي  ا 
ا ي تمو 

 اخو  دليم  ولة شا ودد يؤ ي هذا ال ا ث  ع لدو غب  شدصي  عبر ال دو  لدائعا  ش ير  والئر
ا  حو  الدولة  ص  ينتج ععها تثارا ضار  ع  اي سا  وع  ال  ظ وا ستندام المستدام للتعوع البييليجر

 خ خ    ع م وإخطار كو شخ: وهذا ش 17وحق  طار الما  الطرف اتناذ التدابب  ال  شة

 ا تأثر  صو دد تتأثر بالعدو الغب  المدصي ؛
  خطار الدو  الئر

 خطار كو شخ غرحة تبا   شوليشا  الس شة األ يائية؛  

 13 خطار المععما  الدولية المنتصة  . 
ا  17حنستنل  شخ الما   

شخ بروتيكي  درطا عة للس شة األ يائية السال ة الذكر والئر
ع العدو الغب  المدصي   للدائعا  الم ير   ينيا صيخ  د   الكي يا  المتا ة للدو  شخ ا و تطردت  

وتيكي  شخ خ ل   ص  ي ي   ايخطار  اتناذ التدابب  الناصة وهذا شخ خ     راا  ايخطار والذي  اللم البر
التدديرية  وخصائ   شاش   ع   مي  الموليشا  المتولدة  بالدائعا   الم ير  كت ديد الدميا  

الدائعا  ال ية الم ير  وشوليشا   عخ ظروف  ط دها والتاريخخخخخ التدديري يط دها واستنداشها وعخ 
ا وصي شوليشا  صخرى اآلثار الضار  الم تملة ع  التعوع البييليجر

14 . 
ا والنان با تماع الدو  األطحلاا      راف   شؤتمر صطراف ا ت ادية المتولدة بالتعوع البييليجر

ا 
 
ا بروتيكي  درطا عة بشأ  الس شة اي يائية والذي الودد بنصين ت لي لموليشا  اليار   ف

 
ف

ا   17التدارير اليطعية األوعا   ي  التع يذ الوم ا للما   
سال ة الذكر  كما صلا  تماع  دد تطر  ل الئر

ا صعلعت عخ 
ا     يث  صعلعت ال الة األوع  بدولة احريدية والئر و ي  بذور ش ير   ينيا دد تم اخبر

  خالها عخ طريق  تهريبها وهذا  و  و ي  صي درائخ ضد  ولة الدائخ  صشا ال الة الثالية صعلعت ععها  ولة 

                                                           
 .77عثامنة غنية، أطروحة الدكتوراه السابقة، ص 11
 البيئية.يعد من بين أهم المؤتمرات الدولية التي أسست لقانون بيئي دولي أين أكد من خالل إعالن  1972فمؤتمر ستوكهولم .21المبدأ 12
الدول التي تأثرت ...على صحة اإلنسان أيضا  المناسبة إلخطارطرف التدابير كل  يتخذ: »01من بروتوكول قرطاجنة فقرة  17المادة 13

 ...«.في تلك الدول 
الصلة ....  المعلومات المتوافرة ذات-أعاله:أ 01 تقتضيه الفقرةيشمل أي إخطار  ينبغي أن»البروتوكول:نفس  من 03فقرة  17المادة 14

 «.ه/ ونقطة إيصال للمزيد من المعلومات
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ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ا  صيخ داشت بإخطار عد  شخ  و  با تمالية  دوث لدو  شخ شلميعة  و  صشري ا ال تيعية  والداريئر
ا تورضها 

 
ر غب  ص  ذلت ايخطار دد كا  شتأخر للدائعا  الم ير  ودد ت ي  سببا ف  . 15للرص 

ا بروتيكي  درطا عة شخ ا تماع الدو  األطراف والذي     
 
حلم تستثئ  الدو  غب  األطراف ف

شع   ع لدو ال ييالا  الم ير  بي    و  صطراف وغب  صطراف  01/  24تطر  لها شخ خ   ل  الما   
ا بروتيكي 

 
 . 16ف

وع للكائنات  المحورة   ثانيا: نقل غير مشر
وع للدائعا  الم ير       حر  بروتيكي  درطا عة بي   العدو الغب  المدصي  والعدو غب  المشر

شع   ع  للام الدو  باتناذ تدابب  شع  صي لدو للدائعا  الم ير   ينيا عبر 25 ينيا  ذ  د   الما   
وتيكي  وتيك، 17 دو  الدو  وعدم شنال ة التدابب  وحق شا ي د ه البر ي  درطا عة اللم الدو  باتناذ حبر

م الدو  بالديام بتدابب  للمع  ع  المستيى ايدليما 
التدابب  اليا بة للمع  حبم هيم المنال ة حا  لم تلبر 

وع للدائعا  الم ير   ينيا.  ا العدو الغب  المشر
 
 حهعا تديم المسؤولية الدولية عخ تلت األ شطة المتمثلة ف

   يا ث لدو الدائعا  الم ير  ع  غرار  ولة شخ  و  صشري ا دد وا هت الوديد شخ الدو    
وع عبر  دو هالدائعا  ش ير  شخ  ولة ليست  ا صيخ صعلعت عخ  دوث لدو غب  ششر ال تيعية والداريئر
ا لم تدم بإخطارها عخ عمليا  العدو الم تملة عبر  دو ها بايضاحة  لودم 

وتيكي  والئر ا البر
 
طرحا ف

عية كذلت الودام التنسيق بي   السلطا   تدديم صية شوليشا  تن  الدائعا  المعديلة بطريدة غب  رسر
 . 18المنتصة للدولتي   كما لم ت رض صي عدوبة ع  الدولة المسؤولة عخ العدو

وع للدائعا  الم ير   ينيا للد ص  ا ت ا    ا  طار  درار تثار المسؤولية عخ العدو غب  المشر
 
وف

ا يومو ع   عدا  ل اد واستخدام وإطالق أي كائن عم خاصة بالللااا  المتولق بخ: "األورو ر استير
ي  ي االتحاد األوروب 

 
 ". 19حيمحور لم يحظ بالموافقة فيإطار النظام المعمول به ف

ار العابرة للحدود  : المسؤولية المدنية الدولية عن األرص  ي
 
 المطلب الثاب
الي  الدوعا ععدشا تطردت  ع ععرص استعد  ا ت اديا  الدولية ععد سعها  ع دياعد الد    

ار البيئية  غب  ص  بروتيكي  درطا عة دد تورض  ع شسؤوليتي   شسؤولية  المسؤولية الدولية عخ األرص 
 شطلدة وشسؤولية ع  صساس النطأ  حما ها شويار الت ردة بيعهما وحق شععير بروتيكي  درطا عة؟

 

                                                           
( تحليل المعلومات الواردةفي 33الرصد واإلبالغ بموجب البروتوكول )المادة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المتعلق ب،االتفاقية 17المادة  15

 . 2008 /04/02المؤرخة في ،UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/13رقم: التقارير الوطنية األولي، تحت 
البروتوكول. ألهداف  األطراف وفقاالمحورة بين األطراف و غير  الحية الحدود للكائناتيتم النقل عبر »بروتوكول قرطاجنة:  24المادة 16
 . «يجوز  لألطراف الدخول في اتفاقيات  و ترتيبات ثنائية و إقليمية و متعددة األطراف مع غير األطراف بشأن النقل عبر الحدود و

نع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة كل طرف تدابير محلية مناسبة لم يعتمد-: »01فقرة من بروتوكول قرطاجنة: 25المادة 17
عمليات النقل هذه غير  األمر. وتعتبرومعاقبة على ارتكابه إذا اقتضى  البروتوكول،تدابيره المحلية لتنفيذ هذا  يتم بطريقة تخالفالذي 

 «.مشروعة
( تحليل المعلومات الواردة 33جب البروتوكول )المادة الرصد واإلبالغ بمو المتعلق ب البيولوجي،االتفاقية المتعلقة بالتنوع ، 25المادة  18

 السابق.المصدر ،في التقارير الوطنية األولي
( تحليل المعلومات 33الرصد واإلبالغ بموجب البروتوكول )المادة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المتعلق ب، 86فقرة  25المادة 19

 صدر السابق.الم،الواردةفي التقارير الوطنية األولي
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 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ي إطار بروتوكول قرطاجنة   الفرع األول: معيار المسؤولية المدنية الدولي
 
 ة ف

ا ع  الصويد الدوعا     ا  ماية للععام ا ي يليجر صدر  ا ت ادية المتولدة بالتعوع البييليجر
ا استغ   لميار ها وحق 

 
ام سيا   الدو  ف واستعا ا  ع شيثا  األشم المت د  خاصة حيما تولق بمبدص ا بر

شعها   ذ    ا ت ادية صدر  بمسؤولية الدو  ع  ضما   03سياساتها البيئية وهذا شخ خ   ل  الما  
ارا سياا ضمخ لطا  سيا تها ايدليمية صو  تبوعها صي صرص  ا تديم بها هذه األخب     يبر

ص  األ شطة الئر
 . 20خار  

وتيكي  الت مي ا  ر  ناغويا  اا البر ا رح  الدعاوى  راا الرص 
 
ليللم الدو  شعا و صلتوالج ال ق ف

التطر  كذلت  ع شويار المسؤولية صيخ ادربالمسؤولية المطلدة والمسؤولية الدائمة ع  بايضاحة  ع 
 . 21النطأ ضمخ دياليعها الداخلية

 أوال: المسؤولية المطلقة: 
ا الما    ناغويالم يتطر  بروتيكي     

 
ا   12ف

ر البيئ  شع   ع  المسؤولية المطلدة عخ الرص 
ش صلة وإلما ص الها  ع الديالي   الداخلية للدو    حبالر وع  ع  للدائعا  ال ية  الم ير   ينيا بصير 

دياعد الدالي  الدوعا وت ديدا  ع ال د  الدوعا والذي للده بي   شؤيديخ وشوارضي   للععرية ال ديثة 
للمسؤولية البيئية المطلدة   ذ ير   تطبيق  لعرية  المسؤولية المدلية المطلدة ع  شستيى حدهاا 

ارا وهي شا يعلر ععها  الدالي  ا ا صصب ت تش و هذه األخب   شناطر وصرص 
ا الئر لدوعا   ع التطير الت عيليجر

ر حو ا 
ار البيئية  صو كما يطلق عليها لعرية  تبوة المناطر تديم ع  و ي  رص  ديام المسؤولية عخ األرص 

ر حبتياحر الركعيي   تديم المسؤولية ع  صساسه ما   ذ    ال د  الدوعا وشا وع دة سببية بي   ال وو والرص 
يستدعي  التطير ال اصو ع  شستيى الديالي   الدولية  يلوو شخ اليا ب شلارا  العصين اليطعية 
حيما ين  تدرير المسؤولية المطلدة شخ ا و  شياكبة دياعد الدالي  التدليدية  للدياعد ال ديثة  

ا   ي ي 
ار البيئية والئر صساسها دائما ع  النطأ صو عخ حوو ضار بالبيئة صو  حالمسؤولية الدائمة ع  األرص 

ور  . 22عخ صووبة  ثبا  ال وو يستي ب ص  تديم عليها المسؤولية المطلدة شراعا  ل دي  المرص 
ا  عت 

ار العا مة عخ الطادة العيوية والئر غب  ص  ات ادية حييعا الناصة بالمسؤولية المدلية لألرص 
ا تعلم عخ الطادة العيويةهذا المعىح  ي   صدر  شبدص المسؤولي

ار الئر  . 23ة المطلدة عخ األرص 
 ثانيا: المسؤولية القائمة عىل أساس الخطأ

ر الوابر لل دو  عخ صي  شاط ي ي  ضمخ سيا تها ايدليمية  تديم شسؤولية الدولة عخ الرص 
لنطأ كي  ص  ويرتب لتائج خارج لطاد  ايدليما  غب  صلها دد ترتب المسؤولية الدولية دائمة ع  صساس ا

ر غب  شدصي .  ر العاعر  هي رص   الرص 
ا  الة شا  ذا داشت  ولة المصدر سياا عخ طريق 

 
حتديم المسؤولية ع  صساس النطأ وهذا ف

ا صوعخ طريق ا شتعاع  ر وشيت صو شؤكد بالبيئة وخاصة بالتعوع البييليجر
ا ينتج عع  رص  الديام بسليك ايلا ر

                                                           
المبدأ: للدول، وفقا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق السيادة في استغالل »من اتفاقية التنوع البيولوجي:  03المادة 20

ال مواردها طبقا لسياساتها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن األنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها 
 «.تضر ببيئة دول أخرى أو بيئة مناطق خارج حدود الوالية القضائية

عند إعداد قانون المسؤولية المدنية ...يجب على األطراف أن تعالج حسب الحالة،جملة أمور : »03بروتوكول ناغويا الفقرة 12المادة 21
 .«...ة المطلقة، أو القائمة على الخطأفي ذلك المسؤولي معيارالمسؤولية بما-ب،الضرر-أمن بينها العناصر التالية: 

ن عبد العال الديربي، الحماية الدولية للبيئة واليات فض منازعاتها دراسة نظرية تطبيقية مع إشارة خاصة إلى دور المحكمة الدولية لقانو 22
 .80،81، 77،78،79، ص ص 2016مصر،  القانونية،، المركز القومي لإلصدارات 01 البحار، الطبعة

، 2008السالم منصور الشيوي، التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، دو ط، دار النهضة العربية، مصر،عبد 23
 .108ص 
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ا عخ الديام ب وو شللم داليلا لكخ يبر 
ر بيئ  ا ع  صساس  ديام المسؤولية الدولية 24تب عع  رص 

  شما يدتض 
ر عابر لل دو .   تب عع  هي رص  ر المبر ا  الة شا  ذا كا  الرص 

 
 ف

ار البيئية شخ خ   ا ت ادية  حدد تم ت ريس لعرية النطأ لديام المسؤولية الدولية عخ األرص 
ار  غب  ص  لعرية النطأ ل م تود الييم تتماعر والتطير ال اصو كي  ص  المتولدة بالتوويض عخ األرص 

 . 25الدو  صصب ت توتمد ع  شبدص ال يطة وهي شا يودم لعرية النطأ صو ايهما  كأساس لديام المسؤولية

: موانع / االستثناءات الواردة عىل المسؤولية المدنية ي
 
 الفرع الثاب
وتيكي   06   اا  شيال  المسؤولية كاستثعاا عخ الداعد   ذ    الما        2010ناغوياشخ البر

ا ص ا   للدو  
وتيكي  درطا عة للس شة اي يائية بشأ  المسؤولية واللبر التوويض  الت مي ا لبر

ا 
 . 26األطراف ص  تتطر  ل ستثعاا ع  المستيى اليطئ 

 أوال: القوة القاهرة 
ا تود شخ شيال  المسؤولية  كي      

لها شال  ينرج عخ      تود الدي  الداهر  شخ ضمخ األسباب الئر
ا الما   

 
ها دضاا وددر-ص-01ال در   06 را   اي سا  صو كما تم التطر  لها ف  . 27والذي اعتبر

وتيكي  الت مي ا لاغويا دد تطر   ع ت ديدي المسؤولية     حبالر وع  ع ل  الما   للد ص  البر
 سياا المطلدة صو الدائمة ع  النطأ  و  ت ديد  ديق. 

 روب ثانيا:الح
وتيكي     ا المياثيق الدولية وهي شا ادره البر

 
ا صدر  ف

 توتبر ال روب شخ بي   ا ستثعااا  الئر
ا شالوا تخرا شخ  06شخ خ   شا صور ت  الما    التكميىلي ناغويا

ا اعتبر  ال روب صو ا ضطراب المد  
والئر

تب ععها ايع  ا يبر
تها شخ بي   األسباب الئر ا اعتبر

 ااا  اليار   ع  المسؤولية شيال  المسؤولية والئر
ار البيئية العا مة عخ الدائعا  الم ير   ينيا  . 28المتولدةباألرص 

ار العابرة للحدود للكائنات المحورة  : اآلليات القانونية المتعلقة بالتعويض عن األرص  ي
 
المبحث الثاب

 جينيا 
ر     ا  بر الرص 

 
ا عخ الدائعا   يعلر ع  ديام المسؤولية المدلية الدولية تثار تتمثو ف

البيئ 
ا  الما    ر الوابر لل دو   ع لصين  27الم ير  غب  شخ بروتيكي  درطا عة دد ص الت شسألة  بر الرص 

ا تضمعها بروتيكيلها الت مي ا لاغويا والذي ل  ع  شلميعة   رااا  تن  المسؤولية 29  دة
  والئر

ار.   عخ تلت األرص 

                                                           
 موقع:إبراهيم صالح عطية، المسؤولية المدنية عن األضرار البيولوجية دراسة مقارنة، 24

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5952609،10، ص ص 22:20على الساعة  61/02/2020: اطلع عليه بتاريخ. 
 .289زهرة بوسراج، محاضرات في الحماية الدولية للبيئة،جامعة باجي مختار، كلية الحقوق،قسم الحقوق،دط، د س،ص25
القضاءوالقدر -التالية:أيجوز أن تنص األطراف، في قانونها المحلي،على االستثناءات »اغويا: من البروتوكول التكميلي ن 06المادة 26
 ....«أو االضطراب المدني  الحرب-القاهرة،بالقوة  أو
اء القض-أ التالية:على االستثناءات  المحلي،تنص األطراف في قانونها  يجوز ان»التكميلي ناغويا:  بروتوكول-أ-01الفقرة  06المادة 27

 ....«القوة القاهرة  والقدر أو
 ....«الحرب أو االضطراب المدني  »...التكميلي ناغويا:  البروتوكول-ب-01فقرة  06المادة 28
في غضون أربع  هذه العمليةالمسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار... ويسعى إلكمال »...  قرطاجنة:من بروتوكول  27المادة  29

 «.سنوات

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59526
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ار الناجمة ع  ن الحيوانات المحورة جينيا المطلب األول:صور جي  األرص 
ار العا مة بسب سليك صو      تبة للمسؤولية الدولية عخ األرص  ر شخ اآلثار المبر يوتبر  بر الرص 

ار  حدد عد   ار بمصالح  ولة صخرى   ذ تود   صش ا   بر صو  ص ح تلت األرص  حوو يعلم عع   رص 
ر.   الدالي  الدوليوبروتيكي  درطا عة صير  بر الرص 

 ألول: إرجاع الحال الفرع ا
اعا  المطرو ة ها     

ا الب  
 
   ايدرار الدوعا باللبر عخ طريق  ر اع ال ا   ع شا كالت علي  ف

 . 30تود استثعااا شخ الداعد  الواشة
ر بطريدة غب   02حدر   25 اا  الما      شخ بروتيكي  درطا عة بصير  شخ صير  بر الرص 

ا شبارسر   ذ لصت الما   ع  ص  تديم ال
ربتنل  وع  ل دتها شخ الدائعا  الم ير  الئر دولة المسببةللرص 
ا 
 
رها  ع سيا    ولة صخرى وهذا عخ طريق  عا تها  ع بلدها األص ا وا  تديم الدولة المتسببة ف

اشتد رص 
ها ر بتدشب   . 31الرص 

:التعويض  ي
 
 الفرع الثاب
السال ة الذكر اللبر  ع الدالي  الدوعا  27المادة ص الت ل    

  وبالر وع  لي  للد ال  دد 32
ا الصير ععد 

ر
ا عد  لصين  ولية ويتم اختيار التوويض شخ ضمخ باف

 
عخ طريق التوويض ف ادر اللبر

ر عخ طريق  ر اع ال ا   ع شا كالت علي  صو  ذا لم ي خ كاحيا حيللأاألطراف  التوذر واست الة  بر الرص 
 . 33لة خاصة  ذا صش خ تددير اللبر تدديرا شاليا ع التوويض الماعا كيل  يود شخ صير اللبر المتداو 

ضية   الفرع الثالث:الير
ضية عد      ا  طار الدالي  الدوعا وتتنذ البر

 
ر الموعيي ف ضية صيرا شخ صير  بر الرص 

تود البر
ا صير   شر ص  ام 34صير شعها:اعتذارا   بليشاسية  التوهدا  بودم الت رار

 
  ودد ت ي  كذلت ف

 . 35باي الة

ي القانون الدولي المطلب ا
 
ار العابرة للحدود ف : جي  األرص  ي

 
 لثاب
ا لتلت     ا بدورها ترتب  بر

ر والئر ا شسؤولية شدلية للدولة شصدر الرص 
يعلر عخ صي التهاك بيئ 

ا لتهاكا  الوابر  ل دو  كيلها شست سيا    و  صخرى  ولهذا ادر الدالي  الدوعا للبيئة شبا ئ تن  
  المعته ة باللبر وشخ بيعها شبدص ال يطة وشبدص المليث الداح  واللذيخ لم البيئة شخ ا و  للام الدو 

يوا  الداخلية للدو .  يوا  الدولية وإلما صصب ا كمبدصيخ شرسني   ع  شستيى التشر  يبدياطري ا التشر
                                                           

 .36صور الشيوي، المرجع السابق، ص عبد السالم من30
 «. حالة النقل غير المشروع عبر الحدود ... االقتضاء في-02»فقرة بروتوكول قرطاجنة:  25المادة 31
الواجب  يالئها االعتبارالجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائإل تحليل العمليات... مع »من بروتوكول قرطاجنة:  27المادة  32

...» 
 .38،39ص  ص  السابق،الشيوي، المرجع  السالم منصورعبد 33
 .184ص  السابق،سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المرجع 34
 .38عبد السالم منصور الشيوي، المرجع السابق، ص35
 رخ في المؤ  10-03 المستدامة رقمقننت الجزائر مبدأ الحيطة ومبدأ الملوث الدافع من خالل قانون حماية البيئة في إطار التنمية

 منه. 03عليهما بموجب نص المادة  والتي نصت 20/07/2003مؤرخة في  43ر  ، ج19/07/2003
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ام الدولي 
 الفرع األول: المبادئ الدولية للبيئة كصورة من صور االلير 

م الملتم  الدوعا بل   
مي  المبا ئ الدولية اليار   بعصين المواهدا  وا ت اديا  يلبر 

ا ترت ل عليها الدو  وتتديد بها الدو  شخ خ   تدعيعها 
الدولية الناصة ب ماية البيئية تود األسس الئر

 . ا
 ع  المستيى اليطئ 

 أوال: مبدأ الحيطة
شؤتمر ستيكهيلم شخ بي   صهم المبا ئ للد شبدص ال يطة والذي ظهر صو  شر  ع  شستيى    

وشخ شبا ئ  ع    15ضمخ المبدص  ور  شبدص ال يطة1972 والذي تطر   ع العهج  1992ريو ديجانير
ار و اا ع  صساسا ال  اظ ع  البيئة وشع  تدهيرها  ا ع  ا تمالية ودوع األرص 

ا المبئ 
ر
ا صي ا ستباف

اليدا  
ا  ا  ودوع صي تهديد ص  تتنذ اي رااا  

 
 الولما  ذ اللم الدو  ف

والتدابب  ال  شة  ئر وإ  احتدر اليدي  
 ي   تطردت  ع دضية ودف منظمة غرين بيس  وهي شا لا   ب  36شا اشت تش و تهديد دائما للبيئة

اخي  استعا ا ع  الموليشا  المددشة  التشار األغذية المودلة  كي  ا  الوديد شخ الدو  دد شع ت البر
ا األغذية  الم ير   شخ طرف المصعوي     و  ا ستعا    لما  األورو ر ع التدارير الولمية  حدد  عر البر

ا توتمد ع  تغيب  الليعا  شخ ا و خلق  يعا  
 ينيا  صيخ اعتبر  تدخو حالت عيلي يا ال ديثة والئر

ا 
 . 37 ديد  ش سعة وهي بداية  لتاج صغذية ش يرو  ينيا  و  ا د شعا يولم صثارها وع  الععام البيئ 

 مبدأ التضامن والتعاون الدولي ثانيا: 
 صب الملتم  الدوعا ع   ماية البيئة شخ خ   شبا ئ  ولية وشخ بيعها  شبدص التضاشخ    

ا  ع   
 
ا صدرتها ف

و والتواو  الدوعا والذي يود شخ ضمخ المبا ئ الئر ا   1992ريودجنير
 
والذي تضمع  ف

وريخ وكما صضاف شع  ع  ص  تض  الدو  داليلا يدر الم 13اطار المبدص  سؤولية الدولية والتوويض المرص 
المبدص الثاشخ عشر شع  ع   للام الدو  بالتواو  شخ خ   ايخطار عخ الكيارث  الطبيوية  صو صي  ال  
ار ش ا ئة  كذلت صللشت الدو  بتدديم   خطارا   ا دد تسبب صي صرص 

تود شخ ضمخ  ا   الطيارئ  والئر
ا دد 

نتج تثارا ضار  ع   البيئة وت ي  عابر  لل دو  ش  التديد بمبدص  سخ  شسبدة بشا  األ شطة الئر
ُ
ت

و    ويود شبدص التواو  والتضاشخ شخ 199238العية كما تطر  ل  المبدص التاس  عشر شخ  ع    ريي  عب 
ا  طار 

 
ا ا ت اديا  البيئية غب  صل  دد تم ت ويلها بص ة رصي ة ف

 
ضمخ المبا ئ الم رسة ضمعيا  ف

 . 39 اديا  المعاخيةا ت
 
 
 

                                                           
 للمعارف العلمية، أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا يجب بمقتضاهالذي  الحيطة،.مبدأ على: ..نص 10-03من القانون  03المادة 

للوقاية  من خطر األضرار  الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك  المتناسبة،ة و سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلي الحالية،والتقنية 
 بتكلفة اقتصادية  مقبولة.

وفي حال ظهور  قدرتها.حسب  الوقائي،بالنهج  واسع،على نطاق  الدول،تأخذ  البيئة،من اجل حماية  ريودجانيرو:من إعالن  15المبدأ36
الفعالة التدابير  الكامل سببالتأجيل اتخاذال يستخدم االفتقار إلى اليقين العلمي  تجاهه،اخطر حدوث ضرر جسيم أو ال سبيل إلى عكس 

 منحيث التكلفة لمنعتدهور البيئة.
37Michael Antoniou , genitically modified food ,greenpeace,1997 , p 10. 

https://www.greenpeace.org/international/publication/19755/annual-report-1996/ 

 .22:49الساعة  على 30/03/2020اطلع عليه بتاريخ 
 .1992 ريو لسنةمن إعالن  19و 18المبدأ 38
 .123ص  السابق،زهرة بوسراج، المرجع 39

https://www.greenpeace.org/international/publication/19755/annual-report-1996/
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ار البيئية للكائنات المحورة جينيا    : اآلليات القضائية العالمية لحماية البيئة من األرص  ي
 
 الفرع الثاب
ا تمس    

ار الوابر  لل دو  والئر ار البيئية وخاصة تلت األرص  بديام المسؤولية المدلية عخ األرص 
يضا  تن  تلت ال دي  البيئية المعته ة  اشخ وسيا    و  صخرى حدد رتب الدالي  الدوعا  توو 

حبالر وع  ع بروتيكي  الت مي ا لاغويا وشا سبد  للد ص  تلت الص يك الدولية لم تتورض بش و خان 
ار البيئية العا مة عخ الدائعا   اعا  صو التوويضا  المنصصة لألرص  و ديق شخ لمواللة شش و الب  

الداخلية لدو   غب  ص  النيف شخ شضار الدائعا  الم ير    الم ير   ينيا  وإلما ص التها  ع العصين
ع  اي سا   وو الدو  تتديد بملميعة شوايب   ولية ل  ظ ص ة المستهلت شخ خ   التواش   
ا اغلب األ يا  للاعا  تلارية  وبذلت استي ب    شاا هيئا  عالمية 

 
التلارية  وهي شا دد ي دث ف
ا ا كاحة الب  

 
ا دد تنشأ بي   الدو  خاصة حيما تولق بالمساس بص ة شتنصصة  لل صو ف

عا  التلارية  الئر
 المستهلت عخ طريق شععمة التلار  الوالمية. 

 أوال: اإلجراءات القضائية وفق منظمة التجارة العالمية    
تبر  شناطر الدائعا  الم ير   ينيا ععد استه كها  حتود المعتلا  الم ير  شخ ضمخ    
ا 
تت  ظ صغلبية الدو   يلها خيحا شخ شناطرها ع  الص ة اي سا  وهي شا يسبب للاعا   المعتلا  الئر

ا تنشأ بسبب المعتلا  الم ير   ينيا 
اعا  الئر ا شثو تلت الب  

 
ا الملا  الو دا  التلارية  حال صو ف

 
ف

ا ال صو حيها وبالت ديد شعع
 
ا تلوب  ورا شهما ف

مة التلار  ير    ع المععما  الدولية المتنصصة والئر
اعا  التلارية.  ا لها هيئة خاصة لتسوية الب  

 الدولية والئر
ا تنشأ بي   

اعا  الئر ا ترت ل عليها شععمة التلار  الوالمية للتسوية السلمية للب  
تتمثو األسس الئر

ا  طار دياعد الدالي  الدوعا الوام 
 
ا ت ي  ف

الدو  بعاا ع  الو دا  التلارية  ع اليسائو الداليلية الئر
: المساعا ال ميد ؛ التيحيق؛ الت  يم؛ اليساطة ا

 
 . 40وتتمثو ف

اعا  ع   وشخ بي   " (DSB) "هيئة تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالميةوتورض الب  
ا عرضت عليها بغرض التسوية ها دضية الل يم 

صهم الدضايا المتولدة بالمعتلا  الم ير   ينيا والئر

ا الهرشيلية
 
ا    ذ تتلن  ودائوها ف

ا حف   الي يا  المت د  األشري ية وا ت ا  األورو ر
 ال  دد  شأ للاع بي  

ا  الل يم الهرشيلية األشري ية وشعتلاتها   1989سعة  ا بتع يذ  عر كاشو ع  استب  دام ا ت ا  األورو ر
اا ا ذلت  ع األب اث الولمية والدراسا  المعلل  شخ طرف للعة النبر

 
رص   كما ص41المواللة وشستعد  ف

ا ع  ال عر بعااع  صلها تش و خطرا ع  ص ة المستهلت  وهي شا  وو الي يا   ا ت ا  األورو ر
ا ذلت 

 
اع صشام شععمة التلار  الوالمية ضد درار ال عر شدعية ف المت د  األشري ية  تطلب بتسوية الب  

ا ش  صسس شععمة التلار  الوالمية  يث ددشت  اشا  ا ت ا  األورو ر
لجنة الش يى  ع بتوارض البر 

ي منظمة التجارة العالمية
 
ا دضت حيها سعة  تسوية المنازعات ف

ال عر الذي ادره ا ت ا   بأ   1997والئر
اشاتها بمي ب ات ادية الص ة  ا تول  لمي الماشية تتوارض ش  البر 

ا   ستندام الهرشيلا  والئر األورو ر
وتدييم ي د  المناطر وحق شوايب   الدولية ذا   والص ة العباتية واعتبر  با  ال عر   يستعد  ع الولم

هيئة االستئناف التابعة لمنظمة التجارة  الصلة  وتم استئعاف ال  م الصا ر عخ للعة التسوية  صشام
ا AB)العالمية ا شعها   ذ درر   بأ  ا ت ا  األورو ر

ً
ا  صيد  درار للعة المعا عا  لكعها صلغت بوض

( والئر

                                                           
العدد  االجتماعية،معمري، دور منظمة التجارة العالمية في تسوية المنازعات التجارية، مجلة الدراسات هللا أحمد ال الوهاب عبدعبد  40

 .178، ص2010ديسمبر  –، جوان 31
 إلى الهرمونات  التستوستيرون باإلضافةاستخدم فيها محفزات النمو كاالستراديول، البروجسترون و هرمون  والتي اللحومالهرمونية

 انظر:اللحوم الهرمونية  ملينجسترول، قضيةزيرانول و الترينبولون و االصطناعية ك
Renée Johnson, The U.S.-EU Beef  Hormone Dispute, Specialist in Agricultural Policy,2015 
41 Renée Johnson,p p 30. 
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 ص  اله
ً
ا شرض الشطا   لم يثبت علميا

 
رشيلا  الموعية تش و خطًرا ع  ص ة المستهلكي   كيلها تسبب ف

كما ا ا   للدو  باعتما  شوايب  صكبر رصاشة  شستعد  لتدييم شعاسب للمناطر كما ص  ال عر الذي ادره 
ا سعة

 
ا ع  الل يم الهرشيلية    يش و  ا لا خ يا صشام المبا    التلارية؛ وف   2008 ا ت ا  األورو ر

صصدر  هيئة ا ستئعاف التابوة لمععمة التلار  الوالمية   ما شنتلطا يسمح حي  باستمرار حرض 
ا  ا شخ دبو الي يا  المت د  األشري ية وبالمدابو  شع ت ل ت ا  األورو ر عدوبا  ع  ا ت ا  األورو ر

ا  ل يم البدر الهرشيلية وبالتاعا شعح ا   ا ا ستمرار ب عر استب 
 
ا ت ديد ال ق ف

 
ا  ال ق ف ت ا  األورو ر

 .42صساس أللعمة س شة الغذاا
ت تسب األ  ام الصا ر  بود  عا   الععر حيها شخ دبو للعة ا ستئعاف التابوة لمععمة التلار  

عية ويلب تع يذها كيلها تود بمثابة   م لهائيا  وع  األطراف التديد بها.  43الوالمية بص ةرسر
اعا  البيئية غب  ص  ال ا ة المل ة تستد ا الب  

 
ا ال صو ف

 
عا  ع   شاا ش  مة  ولية تنت  ف

را بيئيا لاعر  عخ الدائعا  الم ير   ا ي ي  شيضيعها رص 
ها شخ الكيالا  والئر ا تنشأ بي   الدو  صو غب 

الئر
  ينيا. 

وتوكول التكميىلي ناغويا  ي إطار الي 
 
 ثانيا: اإلجراءات القضائية ف

ا ك و  لكخ يستي ب ربط ترتب الدائعا  الم ير   ينيا ص   
ارا تعو س ع  الععام البيئ  رص 

ا  للدولة 
ر الدائم  والذي ي ي  سبب   الدائعا  الم ير  وهذا وحق الدالي  اليطئ  الو دة السببية بي   الرص 

ر بمي ب ل  الما     وتيكي  لاغويا  والذي ل  ع  ال  :"  04المترص  يجب تحديد صلة شخ  البر
ر و الك ي وفقا للقانون المحىلي سببية بير  الض 

"     ص  ا ختصان األصيو ير   ائن الجي المحور المعئ 
وتيكي   الدالي   ار العا مة عخ تلت الدائعا   حدد  د  البر وتيكي   كيل  يشي ع  كاحة األرص  للبر
ر    ا للدولة المترص 

اليا ب التطبيق شخ  يث ا ختصان الميضيعا والذي ص ال   عا الدالي  اليطئ 
وعة  لكعها  را  ا الدائعا  الم ير   ينيا الوابر  لل دو  سياا كا   لد   غب  شدصي ا صو ت ركا  غب  ششر

وتيكي   ا لعر البر
 
ا  طار ال دو  ايدليمية للدو  األطراف حها تنض  للدالي  الداخ ا كيل  يوتبر ف

 
تد  ف

وهذا و  شخ الدو  الغب  األعضاا  كما تطر  صيضا اع تعد   الدائعا  الم ير  عبر ال د44تلية لتع يذ 
 . 03شخ الما    07بمي ب ال در  

ا  غب  ش د  لصووبة ت ديد ععارص الدضية 
ار البيئية ي ي  حيها  ا ختصان الدضا   حاألرص 

 le grandغب  ال  هعالت دضايا تم ال صو حيها صشام الم اكم اليطعية  وهي شا   ستش   شخ دضية 
princeا تم شخ خ لها ش

ا المعطدة  BELIZEس يعة ت مو علم تابوة والئر
 
وع ف بالصيد الغب  المشر

ارا  بيئية وتم عرضها  ع  شستيى    SAINTم  مة الا دتصا ية  للدولة ال ر سية وهي شا سبب صرص 
PAOl ا

 
شليي  حرلت لرح  ال لل عخ  11.4بالك الة  بمبلغ   12/01/2001ال ر سية والذي دض  ف

ا الس يعة  وصشر  ش  مة ال
 
 200بمصا ر  الس يعة  وتيابوها وإ الة ربا  الس يعة بخ  23/01/2001لعح ف

اع صشام ش  مة الدولية لدالي  الب ار  ار البيئية العاتلة عخ حول  و  داتم عرض الب   صلف حرلت   راا األرص 
ا   م الم  مة ال ر سية

 
 . 45للطوخ ف

اعا  ال ا الب  
 
ا للععر ف

وتيكي   د  ا ختصان الدضا   ار العا مة عخ حالبر متولدة باألرص 
شع  والذي ص ا   للدو  األطراف ص  تطبق الدالي  الداخ ا  03الدائعا  الم ير   ينيا بمي ب الما   

                                                           
42 Renée Johnson, article cit, p p30 31,32,33. 

 .161، المرجع السابق، صعبد الوهاب عبد هللا أحمد المعمري 43
 من بروتوكول التكميلي ناغويا. 03،04فقرة  03المادة  44
 1962مارس 19السياسية الحقوق والعلوم  ليابس، كليةغراف ياسين،دور القضاء في حماية البيئة، أطروحة دكتوراه،جامعة جياللي  45

 .172 ، ص2018/2019سيدي بلعباس،
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ارا  ا  ال   شيب صي للاع تنتج عع  صرص 
 
ا ذلت تدارك الما   -لها ف

 
شخ ات ادية درطا عة كيلها  27ش او  ف

اعا  الدضائية سياا ك-ص الت ذلت  ع العصين ال  دةعخ صدورها وتيكي  لميتطر  للب   ي  ص  البر
 . 46شخ  يث ت ديد المسؤولية صو شخ  يث التوويض

 الخاتمة
ا الوابر 

ر البيئ  ار وخاصة الرص  ا األرص 
ر
ه عخ باف ا بص ة عاشة بنصائ  تمب  

ر البيئ  يتمب   الرص 
ا صلتلتها الت ع

ا تود شخ ضمخ السلبيا  الئر
يلي يا  ولهذه األسباب لل دو  للدائعا  الم ير   ينيا الئر

اعتمد حدهاا الدالي  ع  الععر  ال ديثة للمسؤولية ش او  شخ خ لها سد الثغر  الداليلية وال  اظ 
ار  غب  ص  ا ت ادية المتولدة بالس شة  ر   راا تلت األرص  ية للدو  المترص  ع  ال دي  ايص  ية اللبر

ر  وهي شا يود دصيرا تداركت  شخ األ يائية لدرطا عة لم تددم سب  شخ ا و ك ال ة  دي  الدو  المترص 
وتيكي  الت مي ا لعاغويا.   خ   البر

 النتائج 
صووبة اكتشاف الدائعا  الم ير   ينيا لودم سخ شيا  تديد الدو  بايع   عخ  -

 الدائعا  الم ير . 
 ايح   شخ الوداب  لودام الدرائخ وإثبا  الو دة السببية  -
وتيكي  الت مي ا لاغويا وعدم التطر  صووبة تع يذ لصي  - ن ات ادية درطا عة والبر

 لإل رااا  بش و  ديق. 

 التوصيات
ار وشتابوة الدو .  -    شاا تليا  داليلية شخ ا و تتب  األرص 
ر الوابر لل دو   -  درار   رااا  داليلية واض ة وحوالة شخ ا و توويض الدو   راا الرص 

 للدائعا  الم ير . 
ر واآلليا  اي رائية والداليلية. ت ديد  ديق لصير  -   بر الرص 
ار البيئية للدائعا  الم ير   ينيا.  -   درار صعدو  خان بالتوويضا  عخ األرص 

 
 قائمة المصادر والمراجع 

 االتفاقيات والمؤتمرات
و -01 دم 1992 ع   ريي   الب  ا بالبيئة والتعمية ت بر

  تدرير األشم المت د  الموئ 
A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.1) ا

 
و  المللد األو .  1992 يا   14-03  المعودد ف  بريي   الب 

ا  خلت  ب   الع اذ  -02  . 1993 / 12/ 29ات ادية التعوع البييليجر
ا  خو  ب   الع اذ  -03 بروتيكي  درطا عة  المتولق بالس شة اي يائية ل ت ادية المتولدة بالتعوع البييليجر

ا 
 
 . 11/09/2003ف

وتيكي  درطا عةللس شة اي يائية بشأ  المسؤولية واللبر كيا لمبير الت-بروتيكي  لاغويا  -04  مي ا لبر
ا  
 . 2010التوويض 

تدرير للعة الدالي  الدوعا عخ األعما  المتولق بالمسؤولية الدولية عخ العتائج الضار  العا مة عخ  -05
ر الوابر لل دو  العا م عخ ص شطة خطر   ها الدالي  الدوعا شع  الرص 

 صحوا    ي رص 
ر العاعر  عخ  ركا  الدائعا  ال ية ا تماع  -06 ا عخ الرص 

الدو  األطراف المسؤولية واللبر التوويض 
ا   31/01/2001الم ير  عبر ال دو   ا ت ادية المتولدة بالتعوع البييليجر

                                                           
 قرطاجنه.من اتفاقية  27المادة 46
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ا   -07 الرصدواإلبالغ بالمتولق للدو  األطراف   04/02/2008ا تماع ا ت ادية المتولدة بالتعوع البييليجر
وتوك ي التقارير الوطنية األولي ( 33المادة) ولبموجب الي 

 
  ت ت تحليل المعلومات الواردةف

ا  ، المؤرخةUNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/13ردم: 
 
 ،2008 / 04/02ف

ument/43830?Event=MOPhttps://www.cbd.int/kb/record/meetingDoc-العر الميد :  
04 

  والمتولق بدالي  2012لسعة  24: دالي  القانون السوري -08
ً
اآلشا  ال ييي للدائعا  ال ية المودلة وراثيا

ا  لست  الموتدد  بتاريخخخخخ 
 
اطل  علي   .14-10-2012ـه المياحق  27-11-1433وشعتلاتهاع  شا ادره شللس الشوب ف

 15:55ع  الساعة  22/02/2020بتاريخخخخخ 
https://www.informea.org/sites/default/files/legislation/syr176088 

 الكتب: 
ا تسوية المعا عا  التلارية  شللة عبدالوهاب عبد هللا أحمد المعمري-01

 
   ور شععمة التلار  الوالمية ف

 . العر الميد : 2010 يسمبر  –   يا  31الدراسا  ا  تماعية  الود  
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%8

4%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%
9%84%D9%8A%D8%A9+%DD8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D

8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%
D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%8+%86

4%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7
9&hl=fr&sa=X&ved=0aD9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A%

hUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true 
ا شنتار ععابة  كلية ال دي   دسم زهرة بورساج-02 ا ال ماية الدولية للبيئة   اشوة باجر

 
ا  ف   ش ارص 

 ال دي    ط  س. 
ي -03

ا    ط   ار وشؤسسة رس    سهير إبراهيم حاجم الهيئر
ر البيئ    المسؤولية الدولية عخ الرص 

 . 2011سيريا 
ار البعبد السالم منصور الشيوى-04 ا لطا  الدالي  الدوعا الوام    ط   ار العهضة   التوويض عخ األرص 

 
يئية ف

 . 2008الوربية  شرص  
ي -05   ال ماية الدولية للبيئة وتليا  حض شعا عاتها  راسة لعرية تطبيدية ش   شار  خاصة عبد العال الديرب 

اطل  علي  بتاريخخخخخ  2016ة  شرص   ع  ور الم  مة الدولية لدالي  الب ار  الطبوة األوع  المركل الديما لإلصدارا  الداليلي
 . 23:10ع  الساعة  22/02/2020

 .  2018  ار اليا وري و ر  –الععام العددي الدوعا المعاحسة اورو  خبازى،الزهراء  حاطمة-06
 المقاالت: 

ار البييلي ية  راسة شدارلة  شيد : إبراهيم صالح عطية 01   المسؤولية المدلية عخ األرص 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59526 :22:20ع  الساعة 16/02/2020اطل  علي  بتاريخخخخخ . 

02 Renée Johnson, The U.S.-EU Beef Hormone Dispute, Specialist in Agricultural 
 . Policy,2015 شيد.pdf40449https://fas.org/sgp/crs/row/R: 

 .00.24ع  الساعة   27/03/2020اطل  علي  بتاريخخخخخ 

03  Michael Antoniou , geniticallymodified food 
-https://www.greenpeace.org/international/publication/19755/annualgreenpeace,1997,
/1996-report 

 .  22:49ع  الساعة   03/2020/ 30اطل  علي  بتاريخخخخخ 
 األطروحات والرسائل: 

وة الللائر  تععيم المبا    التلارية الدولية للدائعا  المودلة  ينيا صطرو ة  كتيراه   اشغنية عثامنة-01
 . 2012/2013  كلية ال دي  بخ ع عي  01

ا  ماية البيئة  صطرو ة  كتيراه  اشوة  ي عا ليابس كلية ال دي  والوليم غراف ياسير  -02
 
  ور الدضاا ف

. 2018/2019سيدي بلوباس  1962شارس  19السياسية 

https://www.cbd.int/kb/record/meetingDocument/43830?Event=MOP-04
https://www.cbd.int/kb/record/meetingDocument/43830?Event=MOP-04
https://www.cbd.int/kb/record/meetingDocument/43830?Event=MOP-04
https://www.informea.org/sites/default/files/legislation/syr176088
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://books.google.dz/books?id=RaE8DwAAQBAJ&pg=PT62&dq=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A3:+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2djcnuXnAhXYi1wKHe4oCa4Q6AEIUjAE#v=twopage&q&f=true
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59526
https://fas.org/sgp/crs/row/R40449.pdf
https://www.greenpeace.org/international/publication/19755/annual-report-1996/
https://www.greenpeace.org/international/publication/19755/annual-report-1996/
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الخاصة بتحقيق األمن الصحي في ظل جائحة كورونا في  اآلليات القانونية

 تشريع الجزائريال

 

Mécanismes juridiques pour assurer la sécurite sanitaire à la 

lumière de la pandémie corona dans  la législation algérienne 
 

 ندى بوالزيت
 1جامعة قسنطينة \استاذة محاضرة قسم ا كلية الحقوق 

 
 ملخص: 

ا  
وذلت لتولد  بص ة ا  سا  و  يات  و هدف  يوتبر ا شخ الصىحا شخ اهم  يالب ا شخ ا  سا  

اساعا  لللمي  سياا كالي احرا  او   يشا  لذا تهدف الدراسة اع بيا  صهم الليالب المرتبطة باألشخ 
ا ظو  ائ ة كيحيد 

 
ع الللائري لتطبيد  ف   19الصىحا وسياسة المشر

 –  ائ ة كيرولا  -األشخ الصىحا  -الدلما  الم تا ية: ا ليا  الداليلية

 Abstract  
La sécurité sanitaire est l’aspect le plus important  de la sécurité humaine , en raison de sa 
pertinence  pour la santé et la vie humaine , par conséquent cette étude vise à  expliquer  les 
aspects les plus importants liés à la sécurité sanitaire et la œuvre à la lumière de la pandémie 
de covid 19   

Mots clés: Mécanismes juridiques - Sécurité sanitaire - Pandémie Corona   .  

 
 مقدمة. 

ا ا شراض واألوبئة وال يا ث  21لدد ظهر تطير ش هيم  األشخ الصىحا خ   شعتصف الدر  
بسبب ت سر

وس كيحيد  و دبل  ا يبي  و صل ليللا الطيير  19الصعاعية والكيارث الطبيوة  وخاصة بود التشار حب 

ا سياسا  وطعية و ولة لل  اظ ع  الص ة ا
لواشة لليطخ وتيعيت  والنعا ير لذا كا   بد شخ تبئ 

ا تيا ه  . 
 بالمناطر الص ية الئر

اك البيئة والتوليم ..... وذلت للتصدي  هذه السياسا    ت دق بدطاع الص ة  حدط بو  بد شخ اشبر

ال وا   لتشار األشراض و األوبئة  بي   البشر و ئر بي   ال ييالا  والتن يف شخ الموالا  ا  سالية وال د 

تبة عخ ذلت . شخ اآلثار ا دتص  ا ية المبر

 أهمية الدراسة : 

وس كيحيد  ا ص  حب 
 
ام بالممارسا  الص ية شخ ص و  19ت مخ صهمية الدراسة ف ا ع  شدى ايلبر  يود شؤرسر

وس والذي يعذر ب ارثة  ص ية لذا حدد عهد  الللائر ع   ا هذا ال ب 
تبة ع  ت سر تن يف اآلثار المبر

 اليعا 
و التطيارا  اللديد  المتولدة باللائ ة المتولدة شخ ص و  ماية  غرار كو  و  الوالم ع   شر

المياطخ والملتم  ك و   ا  هذه األ شة الص ية الوالمية ل تت التباه  مي  الدو  اع صهمية ا شخ 

ا  
الصىحا شثل  شثو األشخ الوس ري وغب  بو صكبر صهمية حايهتمام بهذا البود شخ صبوا  األشخ  اي سا  
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ار وشناطر ت ي  ب ثب  شناطر الرصاعا  و ال روب   لذا حأهمية األشخ ك يو ب م ية شخ صرص  اية البشر

ا والسياعا . 
 الصىحا   تدو عخ صهمية ا شخ الغذا  

 اشكالية الدراسة : 

ية ت ديا  ص ية اثر  ع  ص ة ا  سا  و اشع  و يات  , لذا كا   بد ع  كو   يشا   وا هت البشر

شخ خ   ادرار سياسة او اليا  ا رائية وودائية هدحها ال  اظ ع  الص ة الواشة الوالم التصدي لذلت 

وس كيحيد  ا  19وا شخ الوام لذا  كيف وا هت الللائر التشار حب 
 
وشاشدى حوالية اي رااا  الموتمد  ف

؟  ت ديق األشخ الصىحا

 أهداف الدراسة: 

هيم األشخ الصىحا وصهميت  وصهم اآلليا  او ل  ابة ع  ا ش الية حا  الميضوع يهدف اع تيضيح  ش  

ا اعتمدتها الللائر لل د شخ التشار هذا الوباا وتداعيا  ت شي  وتثاره ع   مي  الدطاعا  
ا  رااا  الئر

 . 

 لإل ابة ع  ا ش الية دسمت الدراسة اع الم اور التالية : 

 ت ديد ش هيم األشخ الصىحا واهميت  . 

 19ل ماية الص ة الواشة شخ وباا كيحيد اآلليا  اليدائية المتنذ  

 الودوبا  المدرر  عخ شنال ة التدابب  اليدائية 

 المحور األول : تحديد مفهوم األمن الصجي أهميته 

ا و يهدف اع ضما  ال ماية شخ ا شراض و الماط     
ا شخ الصىحا بود اساعا شخ ابوا  ا شخ ا  سا  

شضمي  ا شخ الصىحا  يث  2007ر الوالما للص ة الوالمية سعة ال يا  غب  الص ية ,ودد  د  التدري

ا الدر  
 
ا شخ الصىحا هي شلمو » * بديل  21 اا ت ت اسم شستدبو اشخ *ا شخ الصىحا الوالما ف

ا و المي   لل د شخ اللرو ا  او النرودا  
ر
ا  شطة ال  شة المود  بش و شنطط ل  او بش و استباف

ا تش و خطرا ع  الص ة 
ا شعاطق شنتل ة او  دو  شنتل ة الئر

 
 1«الواشة للس ا  ف

ا ص شطة و   رااا  عبر ال دو  السيا ية ت د او تدل  شخ  يا ث 
 
   شصطلح األشخ الصىحا يتمثو ف

ا شلا   الو دا  الدولية 
 
 ص ة الس ا    و يود األشخ الصىحا لميذ ا شتطيرا ف

الص ة الواشة لتأشي  

الص ة الوالمية يتمثو األشخ الصىحا األ شطة المطلوبة لتدليو خطر و راسا  األشخ   ووحدا لمععمة 

ها الذي يتورض الص ة اللماعية للس ا  الذيخ يدطعي  المعاطق   يا ث الص ة الواشة ال ا   وتأثب 

اللغراحية وال دو  الدولية للنطر    يث تت مو ال  يشا  ع  شستيى الوالم شسؤولية  ماية 

ط صساعا لت ديق  ا شخ والس م و الص ة لس الها   وتأكد 
شععمة الص ة الوالمية ص  ص ة البشر رسر

صل  يوتمد ع  التواو  الداشو بي    و  الوالم كاحة و يدترص تأثب  ا وبئة و الطيارئ  الص ية وضوف 

ية حدط بو يمثو تهديدا ألشخ وا دتصا  الواشيي     ا  ت س ا   ها  األرواح البشر
 
خ المععيشا  الص ية ف

                                                           
1World heath organizqtion(who)«¸a safer world:global public health security in the 21st century»world heath 

report¸2007¸p06. 
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 ر ا  ال صي  ع  الرعاية الص ية والتغطية الشاشلة للملتم  و ي   الندشا  الص ية صحضو 

 وسائو الدحاع ضد التهديدا  الص ية الطارئة العاشئة بش و طبي ا او المتسبب حيها البشر . 

كشف عخ حشو األلعمة الص ية ألديى  و  الوالم  يث ركل  شوعمها ع    19ا  التشار وباا كيحيد 

ها للهياكو الص ية صو الندشاتية او  ئر  تيحب  األشخ الوس ري ع   ساب األشخ الصىحا سياا شخ تيحب 

 ا ع م الصىحا  صو شخ  يث ا ل ا  الصىحا . 

ا لديها صلعمة ص ية حوالة وشاشلة التغطية للس ا  لديها حرن دوية للسيطر  ع  األشراض 
ا  الدو  الئر

ا شهدها شايسهو  كثب  
 
ا شخ حرن السيطر  عليها   لذا ح  بد شخ تيحب  الميار  ال  شة لضما  المودية ف

 شخ األشخ الصىحا وتدلي  شناطر التشار األوبئة و األشراض المودية اع ص     د شم خ . 
 ال د األ   

السيطر  علي  وال د شخ التشاره  بهدف ت ديق األشخ  19ودد  اولت الللائر شعذ التشار وباا كيحيد 

ا بمي ب الصىحا  وحيسير كما  صعهاجر ,وذلت شخ خ   ا شاا اليكالة اليطعية ل شخ الصىحا برئاسة البر

ا  158|20المرسيم الرئاعا 
 
 والمتضمخ ا داث وكالة وطعية ل شخ الصىحا .  2020 يا   13المؤرخ ف

ا شلا  ا ش 
 
اتيلية والتي ي  و ا لذار ف خ الصىحا  يث توتبر شؤسسة للرصد و التشاور و اليدضة ا سبر

ا والص ة 
,  يث تومو ع  اص ح المععيشة الص ية شخ خ   رسم ع دة شبارسر  بي   ا شخ اليطئ 

ا الملا  الصىحا و اص ح 
 
الوميشية كما تتيع هذه الهيئة شهمة المستشار الولما لرئيس اللمهيرية ف

اشج اليطعية ل ليداية شخ التهديدا  و المععيشة اليطعية للص ة الوميشية و تومو كذلت ع  تنسيق البر

ا ت ديد و تدرير اليض  الصىحا 
 
ا لها شطلق ال رية و السيا   ف

اخطار ا  شا  الص ية و ش اح تها والئر

ا تتولق بميا هة و ش اح ة هذا الوباا وذلت باعتما ها 
تب علي  الدرارا  السيا ية الئر للب   والذي يبر

 ع   تليا  وتدابب  ودائية و داليلية . 

ي : اآلليات الوقائية المتخذة لحماية الصحة العامة من وباء كوفيد المحور 
 
 19الثاب

هاشخ  و  الوالم بداية شخ شهر شارس شخ سعة  شا  19التشار وباا كيحيد  2020شهد  الللائر كغب 

ا شيا هة هذا الوباا شخ
 
 حرض ع  السلطا  الوميشية المركدية اتنا   ملة شخ تدابب  الضبط ا  اري ف

ع سياسة ودائية شخ  شألها  ا و ضما  تيحب  واستمرارية الص ة الواشة لملموع األحرا  , لذا حرض المشر

ا  الة شنال ة هذه التدابب  . 
 
اشا  األحرا  وت ديد الودوبا  ف  ال د شخ التشار هذا الوباا ش  ت ديد البر 

ا رااا   ذا  طبيوة ودائية  ودائية ويدتصد بالتدابب  اليدائية حرض السلطا  ا  ارية المنتصة لديي   و 

ا تمر بها 
ع   دي  األحرا  عخ طريق الدرارا  التععيمية او ال ر ية بما يتعاسب ش  العروف الناصة الئر

ع  اعتبار ا  السلطا  ا  ارية المنتصة  بتدابب  الضبط ها  19الب   و العاتلة عخ التشار وباا كيحيد 

ا ضما  
 
ا ال دي  صا بة الص ة األصلية ف

ر
ا ال يا  ك ق شخ  دي  ا  سا  ل  األولوية عخ باف

 
ال ق ف

ا الص ة2ال ر ية واللماعية 
 
ا الس شة اللسدية المرتبطة بال ق ف

 
 . 3بايضاحة اع ال ق ف

                                                           
 فيروس كورونا ,الموقع االلكتروني  (2020)منظمة الصحة العالمية 2

consulté le15/11/2020 ww.who.int/ar/health.topic/coronavirushttps://w 

مقاربة قانونية حقوقية .مجلة الباحث ، عدد خاص بجائحة كورونا كوفيد  ,سمير آيتارجدل ، تدخل السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ المعلنة3
 . 33، ص 2020، ابريل  17، العدد  19

https://www.who.int/ar/health.topic/coronavirus
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المتولق بالص ة ع  صل  :" تض  الدولة  التدابب  الص ية  11-18شخ الدالي  ردم  43لصت الما   

 و مايتهم شخ األشراض ذا  ا لتشار الدوعا الدطاعية و الدطاعية الم
كة الراشية اع وداية المياطعي  

شبر

ا يدصد بها  ماية 
ا الملتم    والئر

 
..." اذ تش و هذه األشراض و األوبئة تهديدا للص ة  الواشة  ف

ا األشرا
 
ا تهد  ص تهم والمتمثلة ف

اب الدولة شخ  مي  األخطار والئر ض  المياطعي   المتيا ديخ ع  البر

ورية لل  اظ ع  ص ة اي سا  .  ا  تراها رص 
 واألوبئة وشناطر الودوى   وذلت باتناذ  كاحة التدابب  الئر

 وتتمثو هذه اآلليا  صو اليسائو حيما ي ا : 

ي أو الكىلي للحركة 
 
 اوال : الحظر الجزب

عا وعدم شغا ر  شعا لهم   
ا شعاطق عد  بالتديد بال لر المب  

 
ا  يث تم اللام األشنان ف   4شا كليا صو ل بر

ا الي يا  صو البلديا  المرصح بها شخ دبو 
 
ا يدام ف

عا كتدبب  ودا  
ودد تيع الي ير األو  تدرير ال لر المب  

 . 19السلطة الص ية اليطعية لوباا كيحيد 

ام ا شنان بودم شغا ر  شعا لهم واشاكخ اداشتهم طيلة حبر  شويعة,  ا البر 
 
عا الد ا ف

اشا يتمثو ال لر المب  

ا حيللم ا شنان بودم شغا ر  شعا لهم واشاكخ اداشتهم خ   ال بر  اللشعية المدرر  
عا اللل  

ال لر المب  

 شخ طرف السلطا  الوميشية لذا حدد صدر  عد  شراسيم تع يذية ت د  ال لر وتيديت  كما ي ا . 

ا  20-70المرسيم التع يذي -
 
يداية شخ التشار وباا .ت ديد تدابب  ت ميلية لل2020شارس 24المؤرخ ف

ا 19)كيحبد 
 
 16الود   2020شارس  24( وش اح ت  .اللريد  الرسمية لللمهيرية الللائرية  المؤرخة ف

 . 

عا اع بوض الي يا  ,اللريد  الرسمية  72-20المرسيم التع يذي ردم -
يتضمخ تمديد ا راا  لر شب  

ا 
 
 . 17,الود   2020شارس 28المؤرخة ف

ا  86-20ردم المرسيم التع يذي -
 
يتضمخ تمديد ا   ام المتولدة بتدابب  اليداية  2020احريو  2المؤرخ  ف

ا 
 
وس الكيرولا وش اح ت  ج ر المؤرخة ف  . 19الود  2020احريو  2شخ التشار وباا حب 

ا  92- 20المرسيم التع يذي ردم -
 
المؤرخ  72-20يود  المرسيم التع يذي ردم  2020احريو  5المؤرخ ف

ا 
 
عا اع بوض اليليا  اللريد  الرسمية الود   2020 شارس 28ف

والمتضمخ تمديد ا راا ال لر المب  

20 . 

ا  102-20المرسيم التع يذي  ردم  -
 
ا  2020صحريو  23المؤرخ ف

يتضمخ تمديد ا راا ال لر اللل  

وس كيرولا وش اح ت  وتوديو اودات  اللري ا اطار اليداية شخ التشار وباا حب 
 
عا المتنذ ف

د  الرسمية المب  

 .  21الود   2020احريو  26

ا  121 – 20المرسيم التع يذي  -
 
عا  2020شاي  4المؤرخ ف

ا المب  
يتضمخ تمديد ا راا ال لر اللل  

وس كيرولا وش اح ت    اللريد  الرسمية   2020شاي  14وتلديد الومو بععام اليداية شخ التشار وباا حب 

 .  29الود  

 ي ثانيا : تنظيم النشاط التجار 

                                                           
، أبريل  17، العدد  19الباحث ، عدد خاص بجائحة كورونا كوفيد  19ية حول فيروس كورونا المستجد كوفيد شيماء الشاوي ، نظرات قانون4

 .90، ص  2020
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وس كيحيد  تععيم النشاط التلاري  يث ل   19شخ بي   التدابب  وا  رااا  اليدائية لمع  التشار حب 

وبا  والمؤسسا   69-20المرسيم التع يذي  ا غلق ش    بي  المشر
 
ع   ملة  ا رااا  تتمثو ف

ا تتضمخ التيصيو ا
حيهية والتسلية والورض والمطاعم باستثعاا تلت الئر وذلت  5ع المعا   وال ضااا  البر

ى حدط   لكخ بسبب التشار الوباا تم تيسي  هذا ا  راا لشمو كاشو الدطر  ع  شستيى المد  الكبر

ا  مي  األ شطة التلارية للتللئة باستثعاا تلت 
 
ا ش  اضاحة  شاطا  صخرى شوعية بغلق تتمثو ف

اليطئ 

ا تتضمخ تمويخ الس ا  بالميا  الغذائية والمنابل والملبعا
  و ش    البدالة وش    بي  النرص  الئر

ا تبي  الميا  الصيد لية والشب  الصيد لية بايضاحة 
وال ياك  والل يم وش    الصيالة والتععيف والئر

ام تدابب  التباعد ش  ا بداا ع   شاط المؤسسا  
ط ا بر اع الباعة المتليلي   للميا  الغذائية بشر

ا   األ شطة المرتبطة الناصة للص ة بما حيها الويا ا   الطبية والمنابر الت اليو وشراكل التصوير الطئر

ا 
بالمعتلا  الصيد لية وشستللشا  الطبية   شؤسسا  تي يخخخخ  اليدي  والميا  الطادوية واأل شطة الئر

 . 6ت تسا طبوا  يويا بما حي  صسيا  اللملة

 ثالثا : تعليق لنشاط نقل األشخاص 

ع الللائري شخ خ    اع اتنا  شلميعة شخ التدابب  تهدف اع  69-20المرسيم التع يذي ل  المشر

ا ت ا ي 
 
ضما  التباعد ا  تماعا شخ خ   توليق  شاطا  لدو ا شنان عبر وسائو العدو اللماعا ف

ا 
 
ي ف تلموا  بما حيها الندشا  اللوية لعدو الوميما للمساحريخ ع  الشب ة الداخلية وكذا  العدو البر

ي وبي   الي يا  والبلديا  وشع  لدو المساحريخ عخ طريق كو ا تلاها ي او الشب  ال رص    سياا ال رص 

اشياي  والعدو بالمصاعد الهيائية وسيارا  األ ر  غب  صل  يستثئ  شخ هذا 
و و البر الس ة ال ديد  والمبر

ا  ا دتصا ية ا  راا  شاط لدو المستندشي   التابوي   لمنتلف المؤسسا  وا  ارا  الوميشية والهيئ

والمصالح المالية لضما  استمرار الندشة الوميشية ع  ص  يتم ذلت بالتديد الصارم بالتدابب  اليدائية 

ا الص ة الوميشية ويتيع و ير العدو و الياعا 
 
ا هذا الشأ  شخ طرف شصالح شتنصصة ف

 
المستندشة ف

 . 7المنت  ادليميا بتععيم لدو األشنان 

ا كو شؤسسة 50شخ ل س المرسيم ع  وض   سبة  6صت الما   وكإ راا ت مي ا لذلت ل
% شخ شيظف 

ا عطلة شدحيعة األ ر  باستثعاا المستندشي   التابوي   للص ة وللمديرية الواشة لألشخ 
 
و ا ار  عميشية ف

ا وال ماية المدلية واللمارك وا ار  السلي  والمياص   السلكية وال سلكية وشرادبة اللي   
اليطئ 

غش والتابوي   للسلطة البيطرية  والمستندشي  الم ل ي  بمهام الععاحة والتطهب  والم ل ي  ودم  ال

, ويم خ الدي  هعا ص  8بمهام ال راسة والمستندشي  ال  شي   ستمرارية الندشا  الوميشية ال يوية

ا التعدو  
 
كأ د ال دي  الهدف شخ تدييد  ركة التعدو هي ال د شخ التشار الوباا وليس المساس بال ق ف

 . 9الدستيرية

                                                           
 9لمجلد ، سلوى بوشالغم ، تدابير الضبط االداري المركزي في مواجهة جائحة كورونا في الجزائر مجلة االجتهاد للداراسات القانونية واالقتصادية ا5

 85، ص 2020سنة ،  04العدد 
 .السابق ذكره 69-20من المرسوم التنفيذي  5المادة 6
 السابق ذكره. 70-20من المرسوم التنفيذي  12المادة 7

 السابق ذكره. 69-20من المرسوم التنفيذي  4المادة 8
 السابق ذكره. 69-20من المرسوم التنفيذي  7المادة 9
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ا تعدو الميظ ي   والوما  وغب  الموعيي   
 
تب ع  تيديف وسائو العدو اللماعية  دوث خلو ف ويبر

بالوطلة ا ستثعائية اع صشاكخ عملهم شما استدع وض  استثعاا عخ تيديف  شاط العدو وهي شدرر لصالح 

 شيها . لذا حهذه المؤسسا  شللشة بضما  لدو شستند 10المستندشي   

خيص   رابعا : نظام الير

ا تديم ب  السلطا  ا  ارية المنتصة وتأذ  لمي ب  أل د ا شنان 
خي  ا  اري عمو دالي   يوتبر البر

ع للسلطة ا  ارية بغية تععيم  لممارسة  شاط او  رية شويعة ويوتبر وسيلة ردابية ودائية ينيلها المشر

ه ال ريا  ا  بود ال صي  ع  المياحدة المسبدة لسلطة بوض ال ريا  ال ر ية اذا   يم عممارسة هذ

ا لل د شخ وباا كيحيد  11ا  ارية 
ع  19, ودد تم اللليا اع هذا ا  راا كتدبب  ودا    يث شعح المشر

ا هذا ا طار 
 
وس ولهم ف ا اليداية شخ التشار ال ب 

 
ا تساهم ف

للي   اش الية اتنا  اي ا راا شخ ا  رااا  الئر

يية التابوي   للمؤسسا  الص ية الوميشية  ص  يسنروا  المستندشي   التابوي   لألس ك الص ية والمنبر

ا وال ماية المدلية واليداية الص ية والععاحة الوميشية وكو 
والناصة والتابوي   ألس ك ا شخ اليطئ 

ا باي رااا  اليدائي
ا بتدابب  اليداية شخ الوباا وش اح ت  حض  عخ كو حر  شوئ 

ة وش اح ت  سلت شوئ 

ورية الواشة  ت  المهعية, كما ل   ص  يسنر كو وسائو لدو ا حرا  الرص  ضد هدا الوباا ب  م شهعتي  او خبر

او الناصة شهما كالت طبيوتها و اية وسيلة لدو يم خ ا  تستومو لعدو الص ة او تلهل لهدا الغرض 

 شخ الندشا  للمياطعي   سياا كالت عاشة او خاصة وكذا صي شنشأ  عميشية او خاصة ضمالا ل
ل د األ   

ية والما ية الواشة والناصة , كماتديم شؤسسا  الص ة 12 ا اطار ذلت ا صاا  مي  الميار  البشر
 
ول  ف

ا لميا هة الوباا   شخ ا طباا والشب  طئر
عي   م المؤسسا  13الوميشية ب تح ديائم المتبر , كما تلبر 

ا الندشا  الوميشية بضما  الندشا  الوميشية األساسية كال
ر
ععاحة الوميشية والغا  والكهرباا والماا وباف

ا تع يذها ع  الومو 14ال يوية كي  ش اح ة اي وباا 
 
ا ترت ل ف

يوتمد ع  السياسة اليطعية للص ة والئر

ا شلا  الص ة وتععيمهم وتي يههم 
 
ك عبر المساهمة شنتلف ال اعلي   المتدخلي   ف

الدطاعا  المشبر

وس كيرولا كي   ماية الص ة تتطلب اتنا  كو التدابب  وها سياسة شوتمد  لليداي ة وش اح ة حب 

ا الراشية اع ال د شخ ا خطار 
بيي والبيئ  اليدائية المتولدة باللالب الصىحا وا دتصا ي وا  تماعا والبر

 . 15الص ية والدضاا عليها

خي  لألشنان   19حيد يم خ لللعة الي ئية الم ل ة بالتنسيق النشاط الدطاعا لليداية شخ وباا كي  البر

 : 16بالتعدو دصد

 دضاا  ا ا  التمويخ شخ المتا ر المرخ  لها .  -

 دضاا ا  تيا ا  التمويخ بليار المعا   .  -

                                                           
، المجلد  1من خالل وسائل الضبط االداري العام في الجزائر ، حوليات جامعة الجزائر  19د منصر نصر الدين ، التصدي للوباء العالمي كوفي10

 . 40، ص 19، عدد خاص ) القانون لجائحة كوفيد  34
 السابق ذكره. 69-20الفقرة األخيرة من المرسوم التنفيذي  3المادة 11
 .65، ص 1998 محمد جمال عثمان ابراهيم الترخيص االداري ، دار النهضة العربية12
 السابق ذكره. 69-20من المرسوم التنفيذي  10المادة 13
 السابق ذكره. 69-20من المرسوم التنفيذي  18المادة 14
 السابق ذكره. 69-20من المرسوم التنفيذي  12المادة 15
 .2018جويلية  2المؤرخ في  11-18من قانون الصحة  29و  4المادتين 16
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وريا  الو ج المل ة .  -  رص 

ا المرخ  ب   -
 شمارسة النشاط المهئ 

 19اا كيحيد كما يتيع الياعا رئاسة الللعة الي ئية الم ل ة بتنسيق النشاط الدطاعا لل د شخ وب

 : 17وتتش و شخ

 شمث ا شصالح األشخ  -

 العائب الوام  -

ا  -
ا اليطئ   رئيس المللس الشوئر

ا البلدي لمدر الي ية  -  رئيس المللس الشوئر

ا  الكشف  ا  المستللشا  الطبية وتلهب  
يم خ للمتواشلي   غب  الموتمديخ الديام بوملية اسبر

خي  شخ ا ع شلالا بود ال صي  ع  البر  . 18لي ار  الم ل ة بالص ة المي هة للتبر

ي 
امات بالتباعد االمئ   خامسا : االلير 

ا ية  ا او ا  تماعا شخ خ   ا  رااا  ا  بر
عرحت شععمة الص ة الوالمية طر  دياس التباعد األشئ 

التيتتنذها الملتموا  لل  اظ ع  شووبخخها شثو غلق المدارس واللاشوا  وتدليو ا  ت اكا  بي   

ا صشاكخ الومو او ا شاكخ الموتا  رؤية البشر حيها وا    البشر  و يا   ال
 
مساحا  بي   البشر ف

ا ت  و  ماية المياطعي   
ا ية الئر ها شخ ا  رااا  ا  بر ا تصا   الهات ية ش و اللداا بي   البشر وغب 

 . 19 اخو كو  ولة

ا ي ا تتبوها الدو  شخ و شخ ثم يم خ اعتبار التباعد ا  تماعا لمط شخ صلماط ا  رااا  ا  بر
ة الئر

ا و ال  اظ ع  الص ة الواشة وال يا  للمياطعي   , ودد كرس هذا ا  راا ل ماية األحرا  وودايتهم 

ام شساحة شبر وا د ع   ور  ا بر شخ خطر التشار األشراض المودية كما تع  دياعد التباعد ع  رص 

 ا دو بي   شنصي   اثعي   . 

ور  عخ طريق الدي  الوميشية اذ سم ت الما   ويتم حرض هدا ا  راا اذا ادتض شخ  13ت الرص 

ا تضمخ  70-20المرسيم التع يذي 
لإل ارا  والمؤسسا  المستدبلة لللمهير اتنا  التدابب  الئر

اش  ع  المياطعي   ولي عخ طريق ا ستوالة بالدي  الوميشية 
ا بي   األشنان وحرض ا بر

التباعد األشئ 

ا تطبيد  . كما يللم األعيا  الوميشيي   
 
  المؤهلي   بالسهر ع  تطبيق هذا ا  راا بعوع شخ الرصاشة ف

                                                           
 السابق ذكره. 70-20من المرسوم التنفيذي  6المادة 17

 السابق ذكره. 70-20من المرسوم التنفيذي  7المادة 18

، المتعلق بالتدابير االستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني  2020ماي  5المؤرخ في  109-20من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 19
،  27بهة وباء فيروس كورونا ، الجديدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية ، العدد بالمواد الصيدالنية و المستلزمات الطبية والتجهيزات الكشف لمجا

 .2020ماي 6الصادرة بتاريخ 
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ي 
ر
ام بارتداء القناع الواف  سادسا : االلير 

ا ية المتنذ   ا كإ راا ت مي ا  يتولق بالتدابب  ا  بر
ر
ع الللائري ع  ارتداا الدعاع الياف لدد ل  المشر

ا  يود ا راا ودائيا شللشا للمي   ويع  ع  ا  ارتداا 19لليداية شخ التشار وباا كيحيد 
ر
الدعاع الياف

 ودد  د  هذا المرسيم صشاكخ ارتداا الدماشة وها الطر  وا شاكخ الوميشية وصشاكخ الومو 
المياطعي  

ا تتدبو اللمهير   خصيصا المؤسسا  و ا  ارا  والمراحق 
وال ضااا  الم تي ة صو المغلدة الئر

األشاكخ التلارية   كما صللم كو شن  يمارس  شاطا تلاريا ال  يشية وشؤسسا  تدديم الندشا  و 

اش  ب و اليسائو   وهد  باستوما   ا وحرض ا بر
ر
صو يديم خدشا  شهما كا  ليعها بارتداا الدعاع الياف

 . 20الدي  الوميشية للمنال ي   

 المحور الثالث : العقوبات المقررة عن مخالفة التدابير الوقائية 

تب ع  شنال ة التد  . عها عدوبا  ا ارية و اخرى  لائيةابب  اليدائية المدرر  ليعي   شخ الودوبا  حميبر

 اوال: العقوبات االدارية 

ا باعتباره كأسليب شخ صساليب الضبط بأل  التدبب  الذي تت ذه ا  ار  
يورف الللاا ا  اري اليدا  

بغية  ماية لا ية شخ لياجا الععام الوام
هيئا  الضبط ا  اري ب ق  , صو هي الللاا الذي تتنذه21

ا   اي ا  ا  ار  وها  ا وليس الودا ر
ا د األشنان بهدف  ماية الععام الوام وهي يتمب   بالطاب  اليدا  

ا ايداع الودوبة والما بص تها الهيئة الم ل ة 
 
تيد  هذا ا  راا  تيدو  بص تها دائمة شدام الدضاا ف

ر بال  اظ ع  الععام الوام   لذا حهي ا راا  ا يرا  ب  عدم التم ي   لمصدر التهديد شخ ا داث رص 
ودا  

 : ا
 
   وتمثو هذه ا  رااا  ف

ا للسعدا  الداليلية الناصة بممارسة النشاط -1
 .  22الس ب ال يري والعها  

 الغلق.  -2

  ال لر الصىحا  -3
ا استوملها اص ابها اثعاا حبر

 . 23 لل السيارا  والدرا ا  العارية الئر

 ثاليا: الودوبا  الللائية 

 شمو الودوبا  الللائية المدرر  عخ شنال ة الدياعد اليدائية التالية : ت

ا لتهاك المتومد ليا ب شخ وا با  ا  تياط والس شة : كو شخ خالف التدابب  اليدائية  -1

اوح بي   
 6السال ة الذكر شورضا  يا  الغب  صو س شت  للنطر يوادب بودوبة سالبة لل رية تبر

, هذا بالنسبة للشن  الطبي ا  24 ج  200.000 ج اع  60.000 اشهر وسنتي   وغراشة شخ

ا  الة ارت اب الشن  الموعيي للمنال ة حيوادب بغراشة شخ شر  اع 
 
شرا  للغراشة  5اشا ف

ا دررتها الما   
ش رر   ع اضاحة اع وا د  او صكبر شخ  200المدرر  للشن  الطبي ا والئر

                                                           
عدد خاص ، القانون  34، العدد  1، حوليات جامعة الجزائر  19فاطمة الزهراء سالم محمود ، التباعد االجتماعي آثاره التربوية في زمن كوفيد 20

 .19ص ،  2020، 19وجائحة كوفيد 
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2020ماي  20المؤرخ في   127- 20من المرسوم التنفيذي  2،مكرر  1مكرر 13مكرر ،  13المواد 21

 ومكافحته . 19الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كوفيد   2020مارس  24المؤرخ في  20-70
 54أساليب الضبط االداري ، دار الفكر ، ص  ود سعد الدين الشريف ،ممح22

 . السابق ذكره 70-20من المرسوم التنفيذي  17المادة 23
 .2020أفريل 7تعليمة الوزير االول المتعلقة باالتزام بقواعد الحجر الصحي وتموين المواطنين المؤرخة في 24
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و غلق المؤسسة صو حرع شخ حروعها وكذا ا دصاا الودوبا  الت ميلية لدو شن  الموعيي ص

شخ الص دا  لمد    تتلاو  خمس سعيا  وايضا المع  شخ شلاولة النشاط صو ا شطة شهعية 

سعيا   كما ي مخ شصا ر   5او ا تماعية بش و شبارسر صو غب  شبارسر لهائيا لمد    تتلاو  

ا  ارت اب اللريمة او لتج ععها 
 
ا الذي استومو ف ا

حض  عخ اش الية  شر وتوليق   م السر

 . 25سعيا  5ا  الة صو اليض  ت ت ال راسة الدضائية لمد    تتلاو  

ا  ال لر الصىحا :  -2
 التهاك تدابب  اليداية خ   حبر

 26 ج  500.000 ج اع  300.000سعيا  و غراشة شخ 5سعيا  اع 3يوادب بال بس شخ 

 ج  20.000 ج اع  10.000دب بغراشة ددرها شخ شنال ة المراسيم صو الدرارا  ا  ارية : يوا -3

كو شن  ينالف المراسيم او الدرارا  ا  ارية المتنذ  شخ طرف السلطة ا  ارية شالم ت خ 

, ويلي  ص  يضاف اليها عدوبة ال بس لمد  27هذه اللرائم دد ور   بشالها لصين خاصة

ا الدعيى الوميشية3
 غب  ال  يم خ ا  تعدض 

ا  ايام ع  األكبر
 
العاشئة عخ هذه المنال ة ف

 10 ج ويمعح المنالف شهلة  10.000 الة  ح  غراشة  لائية شخ طرف المنالف تددر ب 

ائب لم ا  اداشت  وحدا  ايام شخ تاريخخخخخ اخطاره بالمنال ة لدح  الغراشة لدى دابض الرص 

ا دالي  ا  رااا  الللائية المتضمعة  ح  الغراشة 
 
ا لإل رااا  المعصين عليها ف

الللائية والئر

ا الميا  
 
ا هذا الدالي   393اع  38ور   ا  اشها ف

 
 و  ا خ   بأ  ام هذا الع  الير  ف

 هذا بالنسبة للشن  الطبي ا . 

ا 
اشا الشن  الموعيي حيوادب بغراشة شخ شر  اع خمس شرا  للغراشة المدرر للشن  الطبي ا والئر

ش رر   شخ تاريخخخخخ ا خطار  459ي عليها ل س ا  ام الما   شخ اللريمة صو لتج ععها ورسر  459دررتها الما   

ائب لم ا  شدر الشن  الموعيي صو لم ا  ارت اب  للمنال ة  . 28بالمنال ة لدى دابض الرص 

 الخاتمة : 

ا  األشخ الصىحا شتولق ب ماية ص ة ا  سا  وبالتاعا  يات   وهذا   يت دق ا  شخ خ   شيا هة خطر 

تلربة حرضت صو سيف ت رض ع  الوالم بأرسه  تمية  19 تاكة   ويوتبر وباا كيحيد األشراض و األوبئة ال

ا ... 
 ا لتدا  شخ الم هيم الضيق لألشخ اع الم هيم الياس  والذي يشمو األشخ الصىحا   الع سا   الغذا  

وس كيحيد ع الللائري ع  السياسة اليدائية لمع  التشار حب    عد  وذلت شخ خ  19ودد اعتمد المشر

ا رااا  تضمخ التباعد ا  تماعا ش  تيدي  عدوبا  لدو شنالف لهذه ا  رااا  وشخ خ    راسة هذا 

 الميضوع ا او  عرض شلميعة شخ المدبر ا  : 

ا لتسيب  األ شا  الص ية و ا وبئة ال لائية وطر  الت يف شوها.  -
 وض  شنطط وطئ 

                                                           
والمتضمن  1966جوان 8المؤرخ في  156-66والمتمم لألمر المعدل  2020أفريل  28المؤرخ في  06-20مكرر من القانون  290المادة 25

 قانون العقوبات .
المتضمن  1966جوان  8المؤرخ في  156-56المعدل والمتمم لالمر رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06مكرر من القانون  18المادة 26

 قانون العقوبات .
 السابق ذكره. 23-06من القانون  1مكرر  18المادة 27
 السابق ذكره. 06-20من القانون  459مادة ال28
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ا الب   شخ ا و  -
 
 ا  اا الصىحا و التنبا بالكيارث الص ية التدييم المستمر للص ة الواشة ف

ت سي  

 دبو است  الها. 

ور  ا اطة الطبدة ال اعلة باهمية التهديدا  الص ية و ا -  . لومو ع  وض  لعام حوا    ارتها رص 

ا ع  المستيى  ا دليما  -
توديل لعام ا لذار وا ستلابة المب ر لدعم ا شخ الصىحا والوبا  

 والوالما . 

كة لتواشو ش   الة الطيارئ الوالمية .  التنسيق الدوعا  -  شخ خ   ايلا  تلية ششبر

 

 المراجع : 
 الديالي   والمراسيم

ا  23-06الدالي   -
 
ا  156-66المود  والمتم لألشر ردم  2006 يسمبر  20المؤرخ ف

 
 1966 يا   8المؤرخ ف

 المتضمخ الودوبا  . 

ا  06-20الدالي   -
 
ا  156-66شر المود  والمتم أل  2020صحريو  28المؤرخ ف

 
المتضمخ 1966 يا   8المؤرخ ف

 دالي  الودوبا  . 

ا  69-20المرسيم التع يذي  -
 
وس كيحيد  2020شارس  21المؤرخ ف  19المتولق بتدابب  اليداية شخ التشار حب 

 وش اح ت  . 

ا  86-20المرسيم التع يذي  -
 
التشار يتضمخ تمديد األ  ام المتولدة بتدابب  اليداية شخ  2020صحريو  2المؤرخ ف

 وش اح ت  .  19وباا كيحيد 

ا ا 70-20المرسيم التع يذي  -
 
.ت ديد تدابب  ت ميلية لليداية شخ التشار وباا )كيحبد 2020شارس 24لمؤرخ ف

ا 19
 
 .  16الود   2020شارس  24( وش اح ت  .اللريد  الرسمية لللمهيرية الللائرية  المؤرخة ف

عا اع بوض الي يا  ,اللريد  الرسمية المؤرخة يتضمخ تمديد ا  72-20المرسيم التع يذي ردم - -
راا  لر شب  

ا 
 
 . 17,الود   2020شارس 28ف

ا  86-20المرسيم التع يذي ردم - -
 
يتضمخ تمديد ا   ام المتولدة بتدابب  اليداية شخ  2020احريو  2المؤرخ  ف

ا 
 
وس الكيرولا وش اح ت  ج ر المؤرخة ف  . 19الود  2020احريو  2التشار وباا حب 

ا  92- 20المرسيم التع يذي ردم - -
 
ا  72-20يود  المرسيم التع يذي ردم  2020احريو  5المؤرخ ف

 
 28المؤرخ ف

عا اع بوض اليليا  اللريد  الرسمية الود   2020شارس 
 . 20والمتضمخ تمديد ا راا ال لر المب  

ا  102-20المرسيم التع يذي  ردم  - -
 
عا يتضمخ تمديد ا راا  2020صحريو  23المؤرخ ف

ا المب  
ال لر اللل  

وس كيرولا وش اح ت  وتوديو اودات  اللريد  الرسمية  ا اطار اليداية شخ التشار وباا حب 
 
احريو  26المتنذ ف

 .  21الود   2020

ا  121 – 20المرسيم التع يذي  - -
 
عا وتلديد  2020شاي  4المؤرخ ف

ا المب  
يتضمخ تمديد ا راا ال لر اللل  

وس كيرولا وش اح ت    اللريد  الرسمية الومو بععام اليداية شخ ال  .  29الود   2020شاي  14تشار وباا حب 

 المرا   بالوربية

ا الللائر شللة ا  تها   -1
 
ا شيا هة  ائ ة كيرولا ف

 
سليى بيش غم   تدابب  الضبط ا  اري المركلي ف

 .  2020  سعة  04الود   9للداراسا  الداليلية وا دتصا ية المللد   

ا ظو  الة الطيارئ المولعة سمب  تيتا -1
 
 ر د    تدخو السلطا  الوميشية ف

وس كيرولا المستلد كيحيد  -2 البا ث   عد  خان بلائ ة  19شيماا الشاوي   لعرا  داليلية  ي  حب 

 . 90  ن  2020  صبريو  17  الود   19كيرولا كيحيد 

ا   -3
 
بوية ف    يليا   اشوة  19 شخ كيحيد حاطمة اللهراا سالم ش مي    التباعد ا  تماعا تثاره البر

 .  2020  19عد  خان   الدالي  و ائ ة كيحيد  34  الود   1الللائر 

يف   صساليب الضبط ا  اري    ار ال  ر , -4  .  2009ش مي  سود الديخ الشر
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 . 2020  ابريو  17  الود   19شداربة داليلية  ديدية .شللة البا ث   عد  خان بلائ ة كيرولا كيحيد 

ا الللائر    19رص الديخ   التصدي للوباا الوالما كيحيد شعرص ل -5
 
شخ خ   وسائو الضبط ا  اري الوام ف

 . 19  عد  خان ) الدالي  للائ ة كيحيد  34  المللد  1 يليا   اشوة الللائر 

 

ية  المرا   با لللب  

World heath organizqtion(who)«¸a safer world:global public health security in the 

.century»world heath report¸2007 st21 
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 العالمية التحوالت سياق في اإلنساني األمن على البيئي البعد أثر

 

Mécanismes juridiques pour assurer la sécurité sanitaire à la 

lumière de la pandémie corona dans la législation algérienne 
 

  .لصب   صالىحا 
 جامعة عباس لغرور خنشلة/ الجزائر-علوم السياسيةبقسم ال

 ط. .  ب    شناب 
 جامعة عباس لغرور خنشلة/ الجزائر-بقسم العلوم اإلقتصادية

 
 ملخص: 

ا  الت ي  يبرا   الدراسة هذه  اا 
 
ا  األشعية البنية ف

 شخ وايلتدا  البار   ال رب شابود  حبر  شهدتها  الئر
ا  البود    شاج ل ي  الدولة صشخ ع  يركل  الذي لألشخ التدليدي الم هيم

كب    اي سا  
ا  ال ر   صشخ ع  والبر

 
 ف

ا  األشخ سيا 
ا   ديد  كمدخو  اي سا  

 
صبح الذي األشعية  الدراسا  ف

ً
ا  الب ث يتطلب ا

 
 البيئية صبوا ه كو  ف

ا  والشنصية والسياسية والغذائية وايدتصا ية
 
ا  واي تماعا  الثداف

ا  صشخ ت ديق ع  تومو الئر
   سا  

 Abstract  
This study tries to highlight the transformation in the post Cold War security structure , and 
the shift from state-centric approach of security to human-centric approach. This approach 
required an inclusive approach that focuses on human needs in its different forms.        

 

 
 

 مقدمة.
شهد  حبر  شا بود ال رب البار   برو  ش اهيم صشعية شغاير  للم اهيم التدليدية لألشخ  ي  الم هيم     

التدليدي لألشخ والمرت ل ع  اشخ الدولة الديشية باعتبارها ال اعو األساعا   ملت هذه الت ي   
ا عرحتها المعع

ا طبيوة التهديدا  األشعية اللديد  الئر
 
ا شصا ر التهديد لألشخ   ايلتدا  ف

 
يشة الوالمية ف

ا ظو تورض ال ر  يلتهاكا  تمس صشع  و ديد  
 
كما صل  تم ايلتدا  شخ  ماية صشخ الدولة وإستدرارها ف

ا بودها 
 
ا الذي تم شخ خ ل  ايلتدا  شخ صشخ الدولة ف

 اخو  ولت   هذا حرض طرح ش هيم األشخ اي سا  
ا ب 
ا  والشنضا الوس ري  ل ي األشخ اي سا  

 
و صبوا ها اي تماعية والسياسية وايدتصا ية والثداف

ا   ظ وت ديق صشخ 
 
ا ف
ا  وعلي  تطرح ايش الية التالية:  ع صي شدى يساهم البود البيئ 

ا والغذا  
والبيئ 

؟ ا عالما
   سا  

 ولت ليو هذه ايش الية تدسم  راستعا  ع الوعارص التالية: 
ا ش هيش  وصبوا ه -1

 األشخ اي سا  
ا   -2

ا واألشخ اي سا  
ا والغذا  

ا البيئ 
  دلية الو دة بي   البود األشئ 

 ايت اديا  الدولية وحق صطر ع  ية لألبوا  األشعية البيئية.  -3
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 األمن اإلنساني مفهومه وأبعاده -1
ا هي"ش بيب ال ق" ا دتصا ي والمععر      

يوتبر صو  ا هتمام الوالما بعهير ش هيم األشخ اي سا  
ا شلا

 
" ف ا

ية "ضمخ "برلاشج األشم المت د  ايلما   " تدرير التعمية البشر ا
 
 1994  التعمية الدولية وذلت ف

ا التأثب  ع  دمة الوالم 
 
ا كوبعهاغخ.  1995الذي س  ف

 
 1لألشم المت د  للتعمية ا  تماعية ف

ا ش هيش  ش يلا  رئيسا  هما: الت رر شخ النيف  والت رر     
 
ا ف
شخ ال ا ة  ولكخ ويتضخ ألشخ اي سا  

الم هيم يميو اآل   ع لا ية الم ي  األو   لذا حدد ت  األوا  للت ي  شخ الم هيم الضيق لألشخ الديما 
(  شخ خطر اللريمة  و رب المندرا   والتشار  ا

ي صو)اي سا    ع الم هيم األعم واألشمو لألشخ البشر
بة  وارت اع شستويا  التليث  و  ا البر

النيف شخ حددا  صعمالهم  وشخ  واعا دلق كثب   شرض ا يد   وتد  
ا األشم ال دب   حي تاج العاس  ع الت رر شخ التهديد المستمر 

 
 يت  ت النسيج ا  تماعا  صشا ف

تعهر  ي  
ا تتورض لها 

الذي يمثل  اللوع والمرض وال در وعدم و ي  المأوى  تضاف  ليها التهديدا  ل سها الئر
 2البلدا  الصعاعية. 

لاشج األشم المت د  ك      ا لبر
كمععير  ديد للتعمية واألشخ باعتباره  يتم ير   1994ما يورح  التدرير الثا  

 ي  اي سا  و ا ات   وكذا  ماية اي سا  شخ المناطر المستوصية شثو الملاعة  الدهر السياعا  
 .  ل ا ا  اي سا  الييما

   3ا تما   ا لدطاع الم اجر 
ية سعة وبخخهذا طرح ش هيم      ا وحق تدرير التعمية البشر

وحق شدي   هما  الب الس شة شخ  1994اي سا  
ا تلن  

التهديدا  الملشعة كاللوع والمرض والدم   و الب ال ماية شخ ا ضطرابا  الم ا ئة والئر
ا الت رر شخ النيف والت رر شخ اللوع  بايضاحة  ع لادش التسويعا  الذي صضاف ععرص ثالثا وهي 

شوئ 
ا األشخ السياعا  ري

 
ا وت مخ ف

ة الويش ب راشة  وبخخهذا  د  األبوا  السبوة المهد   لألشخ اي سا  
 . ا والشنضا

ا  والغذا  
  4وايدتصا ي والملتم ا والصىحا والبيئ 

ا وحق تدرير برلاشج األشم المت د  للتعمية "الت رير شخ ال ا ة" وهي     
ا توريف صخر لألشخ اي سا  

 
وف

اعا  المسل ة توريف ضيف ألشخ ا ا ويدترص ع  اللالب المتولق بالوعف واألثار اي سالية للب  
ي سا  

ايد   لس شة و دي  ال ر .  ا والتهديدا  المبر 
ا تهد  المد  

 5واألخطار الئر
ا    

 
ا  ي   يددم كيف

 
ا تف

ا شوعاه الشاشو  يوئ 
 
ا ف
ا ص  األشخ اي سا  

لا  توري ا شاش  لم هيم األشخ اي سا  
ا شا هي صبود 

 
شخ غياب الوعف المسلح  حهي يشمو ع   دي  اي سا   وال  م الرشيد  وال ق ف
ال صي  ع  حرن التوليم والرعاية الص ية  والتأكد شخ ص  كو حر  لدي  ال رصة والددر  ع  بلوغ 
ا هذا ا تلاه ها صيضا خطي  ل ي تدليو ال در  وت ديق العمي 

 
ا تيا ات  الناصة  وكو خطي  ف

ا ا دتصا 
 
اعا   حت ديق الت رر شخ ال ا ة والت رر شخ النيف و رية األ يا  الدا شة ف ي وشع  الب  
 . ا وشخ ثم األشخ الديما

ابطة لت ديق األشخ اي سا    6ص  ترث بيئة طبيوية وص ية  هذه ها األركا  المبر
                                                           

حسين باسم عبد األمير، "األمن اإلنساني وعالقته بالتنمية البشرية وحقوق اإلنسان"، جامعة كربالء، مركز الدراسات اإلستراتيجية  - 1
 .536، ص24،العدد

 .193، ص06، مجلة كلية التربية، العدوليد عبد جبر،" األمن اإلنساني والتنمية البشرية المستدامة العراق أنموذجا" - 2
زروقي عدنان،" المجتمع المدني حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني تقدير العالقة التزامنية"، مجلة حقوق اإلنسان والحريات العامة،   - 3

 .52، ص2010، 7، العدد2المجلد
لنماذج القياس"، المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، العدد  ، " نحو أساليب جديدة لقياس األمن اإلنساني: تحليل مقارن فريدة طاجين - 4

 .333،ص2018الثالث عشر، 
،) جامعة الحاج لخضر مذكرة ماجستيرالدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن اإلنساني"،  صفية إدري، "دور المنظمات - 5

 .41(، ص2012، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 1باتنة
، جامعة نايف العربية للعلوم األجنبية، األمن اإلنساني في المفهوم والتطبيق في الواقع العربي الدوليخديجة عرفة محمد أمين،  - 6

 .39، ص2009الرياض، 
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يخ وشع  يم خ ص   ستنل  شخ التواريف السابدة صل  تم ايلتدا  لم هيم األشخ اي س     ا يوي   ع شتغب 
ا  

 صساسي   هما: 
    ا يتولق بوالمية وض  ال لي

عيلمة األشخ: وتمس اللالب األو  عالمية التهديدا  واللالب الثا  
ب يث ص  التهديدا  صصب ت ذا  بود عالما  وهذا شا يطلب وض  ال لي  بص ة  ماعية والتواو  

 بي   كو ال ياعو ع  السا ة الدولية لل د شخ خطيرتها. 
  ا والت ي  ل ي صشخ ال ر  بد  شخ الدولة  وكذا ا لتدا  شخ

ا صشخ ذو و     سا  
ص سعة األشخ: يوئ 

ا و ماية ال ر  شخ النيف وال ا ة. 
 7الم هيم الضيق لألشخ التدليدي الوس ري ألشخ اي سا  

    : ا ت د  لعا صل  يشمو سب  صبوا  وها
ا تورف األشخ اي سا  

 وشخ خ   كو الم اهيم الئر
ا  مي  األودا    ش الية ال صي  شا يا وادتصا يا ع   األمن الغذائي:

 
ص  ت ي  لدى  مي  العاس ف

ا 
ا  وهما الم ير األو  الئر

الغذاا األساعا  وعلي  يم خ الدي  ص  هعاك ش يرا  لم هيم األشخ الغذا  
ا  صشا الم ير 

: هي كي ية ال صي   يدصد بيها كمية ولوع الغذاا المطليب تيحره لت ديق األشخ الغذا   ا
الثا  
 8ع  الغذاا سياا شخ المصا ر الم لية  صو األ عبية وضما  تدحد  شخ كو المصا ر. 

ا و صو  شخ تطر   لي  تدرير األمن االقتصادي: 
يوتبر األشخ ا دتصا ي شخ صهم  عاشا  األشخ اي سا  

ية لوام  ية شخ ص ة وغذاا  وتوليم   لعرا ألهميت   ح  يم خ ال ديث عخ تع1994التعمية البشر مية بشر
ا كالت 

ا ظو ادتصا  سليم     ال ديث عخ ا ستدرار ا دتصا ي يأخذ صبوا ا شنتل ة عخ تلت الئر
 
   ف

ا السابق. 
 
 9شي ي   ف

ا  ع  ماية األشنان ع  المدى الدصب  والطويو شخ وي   الطبيوة : األمن البيئي
يهدف األشخ البيئ 

ا تسبب بها اي سا  تلاه الطبيوة  وشع  تدهير البيئة الطبيوية  والتهديدا  العاتلة عخ 
ار الئر األرص 

ا تهد  
ا البلدا  العاشية يمثو ص د صكبر األخطار الئر

 
ا اليصي   ع شيار  المياه الععي ة ف

 
ويوتبر ايحتدار ف

ا البلدا  الصعاعية حإ  التليث الليي يود ص د صهم التهديدا  الرئيسية
 
ا  ي   ف

 
  وكذلت ظاهر  البيئة  ف

 10ا  تباس ال راري العا م عخ البواث الغا ا  الدحيئة. 

ا  المتعاو  وددر  األحرا  ع  األمن الصحي: 
 
يدصد باألشخ الصىحا تياحر الندشة الص ية بأسوار ت ي  ف

ا يم خ 
 الصىحا  صو  مايتهم شخ ايشراض الئر

ال صي  ع  تلت الندشة  سياا شخ خ   لعم التأشي  
ا اليداية ش

ا البلدا  العاشية ها ايشراض المودية  والط يلية  والئر
 
عها  خاصة ص  األسباب الرئيسية لليحا  ف

 11شليي  شن  سعويا.  17تدتو  ياعا 
ايد  لتهديدا  تأخذ صش ا  عد  شعها: تهديدا  شخ : األمن الشخصي تتورض  يا  اي سا  بدر ا  شبر 

ا والم  دة ل
تيلة اعتعا  تراا شنال ة للرصي السائد  صوتهديدا  شخ الدولة شخ خ   التوذيب البد  

ا  وتهديدا  شخ صحرا  وعصابا  شخ خ   الوعف  
ر
 ماعا  صخرى شخ المياطعي   شخ ايلدسام الورف

                                                           
 .41، ص2018ادريس عطية،" التحديات المناخية من منظور األمن اإلنساني"، مجلة تحوالت، العدد األول،  - 7
-، )جامعة محمد لمين دباغين، سطيفأطروحة دكتوراه ، في وسيلة، "حق اإلنسان في األمن اإلنساني ومبادئ القانون الدولي"قنو  - 8
 .36(،ص2017،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2
،) جامعة مذكرة ماجستير أمينة دير،"أثر التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساني في إفريقيا دراسة حالة دول القرن اإلفريقي"، - 9

 .50(، ص2014محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
 .537حسين باسم عبد األمير، مرجع سبق ذكره، ص - 10
ر: مركز ، مصاألمن اإلنساني ومنظومة حقوق اإلنسان دراسة في المفاهيم ...والعالقات المتبادلةمحمد أحمد علي العدوي،  - 11

 .13اإلعالم األمن، ص
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عا   ساا  المواشلة  صشا 
اللرائم  وتهديدا  شي هة ضد المرص  واألط ا  كا غتصاب والوعف المب  

 12لت ار    شا  المندرا . التهديدا  العاتلة شخ الع س كا  
ا التوبب  عخ شطالبهم  و ص  الرصاعا  الداخلية األمن السياسي: 

 
هي كو شا اشتمو ع   ق و رية األحرا  ف

ا غياب الشوير 
سياا استندم حيها الوعف صم   حها تود شخ صبر  شصا ر تهديد األشخ السياعا  ويوئ 

م   ا شلتم  ي بر
 
 13ديدهم األساسية. بالنيف  ذا كا  العاس يويشي  ف

ا تهد  
: ويضمخ شيا هة التهديدا  المي هة ل ي ال يا  ا  تماعية كالمناطر الئر األشخ اي تماعا
ا للملتم . 

 
ا  ولة شا  ويم خ ص  يعدرج  ع  الب ذلت ضما  األشخ الثداف

 
  14النسيج ا  تماعا ف

 

 جدلية العالقة بين البعد األمني البيئي والغذائي واألمن اإلنساني -2
خ   ال رب البار   كا  هعاك عد  دليو  سبيا شخ الدعيا  الرصي ة لربط البيئية باألشخ ويود      

شخ صوئو األكا يمي   الذيخ  عي  ع التععب  لمش    البيئة   Norman Myersالم  ر ليرشا  شاير 
ا  كلها ظياهر ت ث ضمخ لطا  األشخ   يث لادش لد  الغذاا ولدر  المياه  تغب  المعاخ وإ الة الغاب
ا تضمعتها تدرير الللعة الوالمية للبيئة والتعمية سعة 

بوعيا " شستدبلعا  1987ع  الرصاعا  الوعي ة الئر
ا للعة برولدت لد   يث تلايد ايخت ف  ي    خا  دضية البيئية ضمخ 

 
ك"  والموروف صيضا ف المشبر

ا شللة األطلسا شداRobert Kaplan  الدراسا  األشعية  شر ربر  كاب  
 
ا الدا شة" ف

لت " ال يص 
يد شخ ت ادم المرض والرصاع وعدم 1994الشهرية سعة ا الوالما سب  

ا  ا   حيها بأ  العمي الس ا  
والئر

 . ا
  15ايستدرار الذي يديد شخ الدشار البيئ 

ا     
ا  المعاخية تمثو حو  تهديدا لألشخ اي سا   اا ص  المشاكو البيئة والتغب    واي راك وهعا صكد النبر

ا صلا  عخ 
 
ه ع  األ يا  ال الية والمستدبيلة  وت دث كيف ا وتأثب 

التام بمدى خطير  اليض  البيئ 
اي تباس ال راري يليب ص  يععر  لي  بإعتباره خطر  دتصا يا وصشعيا  و عا الدو  ال دب    ع الت دث 

ا اي تماعا   Larwitz  بصي  صع  عخ   تيا اتها بشأ  تغب  المعاخ  صشا الم  ر لروتب  
 
حدد صشار ف

ا لتغب  المعاخ  ععدشا لت دث ع  شستيى األشخ 
ا الوالما  ي  شعادشة التأثب  اي سا  

شعتداه اي سا  
ا  ي   ت ي  رصاعا  ألسباب العدر  والميار . 

 
   16والس شة لركل ع  الرصاعا  السياسية والوس رية  ف

ا  لتشار األشراض المودية كالم ريا و ما وتشب  الوديد شخ الدراسا  ص  الت     
 
ا  المعاخية تساهم ف غب 

ا  كما ص   رت اع  ر ا  ال رار  وتلايد الرطوبة ييحر المعاخ الم ئم ي شار صشراض  المستعدوا  والكيلب 
 رسطا  الللد وتأكو دريعة الوي    بايضاحة  ع تأثب  ذلت ع  الم اصيو اللراعية هذا شايؤثر ع  األشخ

ا والصىحا لأل سا . 
  17الغذا  

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم 2،) جامعة سطيفمذكرة ماجستيررمضاني مسيكة، "دور التنمية اإلنسانية في تحقيق األمن اإلنساني"،  - 12

 .38(، ص2015السياسية، 
 .94، مرجع سبق ذكره، صخديجة عرفة محمد أمين - 13
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية نساني وأبعاده في القانون الدولي العاماألمن اإل خولة محي الدين يوسف،أما يازجي،  - 14

 .533، ص2012، 02،العدد28والقانونية، المجلد
خالف محمد عبد الرحيم، سمرة بوسطيلة،"األمن البيئي من منظور األمن اإلنساني"، المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، العدد  - 15

 .63، ص2016التاسع،
،)جامعة قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماجستيررغوم أسماء،"البعد البيئي في األمن اإلنساني مقاربة معرفية"، د - 16

 . 140(، ص2009قسم العلوم السياسية، 
 .45، مرجع سبق ذكره، صادريس عطية - 17
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ا  تناذ    
 
حدد ربطت  لتشار بوض األشراض المودية بالكيراث الطبيوية  يث تشهد بوض الدو  الولل ف

ا 
سياسة بيئية ل ماية الطبيوية وشياطعيها شخ التليث واألخطار البيئية  كالل اف وإرت اع عد  المي ر

 لتهاب الس ايا  اييد   ايسها  والسو  السوا   بسبب األشراض العاتلة عخ األخطار البيئية شعها: 
ا شخ العا ية الص ية العا ة عخ 

وإلتهاب الكبد  ال صبة والكلا   وهذا شايدلو شخ ت ديق األشخ اي سا  
   18األثار البيئية. 

ا المر لة الراهعة  سياا شخ  يث لد  الميار   صو     
 
ا ص د الهيا س الوالمية ف

شخ كما يوتبر األشخ البيئ 
ا  وشخ ثم تبر  تهديدا  البيئة شثو لد  لصيب ال ر  شخ المياه العدية   يث تشهد 

 يث التدهير البيئ 
ا الوالم   ي صلي  ع  شياه لدية.  1.3خ   كو سعة  ياعا 

 
   19شليي  شن  ف

ا ييا هها الععام الوالما المش لة الكيلية الث ثية األبوا  ا   
لس ا   يث صصبح شخ صهم الت ديا  الئر

ا ظو  يا   عد  الس ا  يل ا  الضغط ع  الميار  الطبيوية  وهذا 
والميار  الطبيوية  الت عيلي ية   حف 

  20شالتلت ععها المش لة البيئية الكيلية وكللا شعها العدر  المائية. 
ايد ا هتمام الوالما بمش لة المياه و شدى ترابط  بود  شخ الدضايا شعها دضية ال    

 اظ ع  ولعرا لبر 
البيئة  وشا يت رع شعها شخ التواشو ش  الميار  الطبيوية  وصصب ت المش لة المائية كللا شخ المش لة 
يخ  ي  المياه  حمخ ص و  يا    ا واكبت الودي  األخب   شخ الدر  الوشر

ا  الئر ا ظو التغب 
 
البيئية خاصة ف

اف األلهار  وخلق ششاكو بيئة خطب   كا  
 21رت اع شلي ة المياه و تليثها. كمية المياه يتم استب 

ا الهدف األساعا       
ا  خاصة بودشا صصبح األشخ الغذا  

ا واألشخ الغذا  
ابط بي   األشخ الما  

كما ص  البر
ا الدر  المدبو  يث لدرك شدى شا ستلوب  ششاريخخخخ  استغ   المياه شخ  ور  ييي 

 
لل  يشا  ف

ا ا
 
ا  و هذه الموضلة  و هذا شا للده ف

 
ا ف اتيىحر

ى. اسبر  22لمشاريخخخخ  المائية الكبر
ا شخ   

ا  سيداري ص  شوعم الدو  الوربية توا   ا األورو ر ا ذا  السيا  صكد شركل التعمية لإلدليم الور ر
 
وف

ا عد  الدو  اليادوة ت ت النط الذي  د ت  األشم المت د  ب 
 
اا ارت اعا ف لدر  شائية  وتيد  النبر

عصمت عبد المليد األشي   الوام للاشوة الدو  الوربية شبر ش وب لل ر /سعيي  ودد صكد الدكتير  1000
ا  ولذلت صصب ت المياه ها سا  ديديا لدى الدو  

ص  دضية المياه دعبلة شيديتة وترتبط باألشخ الغذا  
ا  دو  صعما  شللس اللاشوة 

 
الوربية ولدى  اشوة الدو  الوربية   يث صصب ت تأخذ بعدا ثابتا ف

  صشا ع  المستيى الدوعا حإ  المتتب  يصدارا  البعت الدوعا المتولدة 1996لوام  98ابتداا شخ  ورت  
ا اللديد. 

ا ظهير ش هيم ي مخ  ط   علي  ال  ر الما  
 23بالشأ  الما  

ور   لتاج كو ا  تيا ا  الغذائية  بو يدصد ب  صساسا تيحب  الميار       ا بالرص 
ا   يوئ 

كما ص  األشخ الغذا  
كما  صبي الملد بديل    صشخ عس ري ألشة شخ األشم خارج صشعها ا دتصا ي  و   ال  شة  ولدد عبر عع 

                                                           
دية متساندة"، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد الثالث صفية إدري،"األمن اإلنساني في منطقة الساحل: نحو بناء مقاربة تعد - 18

 . 581، ص2018عشر،
، مركز اإلعالم األمن اإلنساني و منظومة حقوق اإلنسان دراسة في المفاهيم و العالقات المتبادلةمحمد أحمد علي العدوي، - 19

 .14األمني: جامعة أسيوط، ص

 . 268البيئي في ظل إستمرارالتنمية الدائمة"، مجلة المفكر، العددالثامن، صطروب بحري،" إشكالية تحقيق التوازن  - 20
 . 12/04/2019، متحصل عليه من الموقع: " البيئة و األمن الدولي "حسين جاسم الشجيري،  - 21

http// :www.annabaa.org 
 

 .16، ص 2011يروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية : باألمن الغذائي العربيسالم توفيق النجفي،  - 22
دفاتر السياسة و ، إدارة ثروتها المائية"الحماية التشريعية الستراتيجية الدولة الجزائرية في " محمد سعداوي، بلعربي عبد الكريم،  - 23

 .77، ص 2012القانون، العدد السادس، سنة 
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ا و شعتل  هي المياه وشخ هذا المعطلق للد 
ا  و لب األشخ الغذا  

ذرو  األشخ ا دتصا ي هي األشخ الغذا  
 . ا
ا بودهم لت ديق األشخ اي سا  

 
ا ف
ا واألشخ الما  

ابط بي   األشخ الغذا  
  24شدى البر

 
 قيات الدولية وفق أطر عالجية لألبعاد األمنية البيئيةاإلتفا-3

يود  ور األشم المت د  لميا هة التهديدا  البيئية شخ صهم ا سخخخخخخخخخخختلابا  الدولية لعرا لسخخخخخخخخخخخللها     
ا شلخخخا   مخخخايخخخة البيئخخخة شخ خ   المؤتمرا  الخخخدوليخخخة وا ت خخخاديخخخا  البيئيخخخة المتوخخخد   

 
ال خخخاحخخخو بخخخاللهي  ف

 المتنصصة التابوة لها لميا هة هذه الت ديا .  األطراف وتيظيف اليكا   

شخ ا و شيا هة الت ديا  البيئية للأ  األشم المت د   ع عدد الوديد شخ المؤتمرات الدولية: -ال: أو 
 المؤتمرا  الدولية. 

  هي صو  شؤتمر  وعا ل ماية البيئة 05/16/1978شؤتمر األشم المت د   ي  البيئة ستيكهيلم :

ا 
 
ا السويد ب ضير صكبر شخاي سالية عدد ف

 
 ولة  تتمثو األهداف الرئيسية لهذا المؤتمر  115ستيكهيلم ف

اح  ا الدولية والومو ع  التصدي لهذه المناطر وادبر
تنبي  الشويب وال  يشا   ع شناطر التليث البيئ 

 25اس سليم. ال لي  الداليلية ل ماية البيئة وت سيعها وإداشة التعمية ا دتصا ية وا  تماعية ع  صس
  ا يو 1992شؤتمر األشم المت د  للبيئة والتعمية ا البر

 
و ف :الموروف باسم "دمة األرض" بريي  ي  الب 

ا ستيكهيلم  وشخ 1992 يا  14اع 03شخ 
 
ية ف وهي ت ملة لمؤتمر األشم المت د   ي  البيئة البشر

اليصي   ع ات ا  عالما  صهداح  األساسية هي بعاا شستيى  ديد للتواو  بي   الدو  والومو شخ ا و
ا البيئة الوالمية كععام شاشو وعام. 

 
م شصالح كو طرف ش   ماية ا لدشاج الدوعا ف

 26ي بر
  ا 2002دمة  يها سبيرغ

 
يخ  ع ا شي   الوام ل شم المت د  ف  15: ش   لي  الدر  اليا د والوشر

الدو  وال  يشا    يث عرضت   ع عدد دمة األل ية  وشثلت هذه الدمة صكبر تلم  لرؤساا 2000شايي 
ا  اا  شتياحدة ش  تصيرا   و  اللعيب خاصة حيما تولق 

الللائر شععيرها خ   هذه الدمة  والئر
ية والبيئية.  ا شسارا  الويلمة  وذلت بإ شاج البوا  البشر

 
 27بإعا   الععر ف

 وبعها خ    يث عدد  دمة ك2007:  اا  هذه الدمة بود شؤتمر باعا عام 2009دمة كوبعهاغخ
ا وسط الواصمة الدلماركية 

 
ا شعطدة بي  سعبر ف

 
 ي  دضية تغب  المعاخ ت ت رعاية األشم المت د  ف

ا ال بر  شخ 
 
 ولة  وذلت شخ ص و التيصو 193  ب ضير شمثلي عخ 2009 يسمبر  18اع 7كوبعها خ ف

ا  المعاخية.   28 ع  برام ات ا  عالما  ديد ل ماية البيئة شخ شناطر التغب 
 
: وها شلميعة شخ نيا: حماية البيئة عن طريق الوكاالت المتخصصة التابعة لالمم المتحدةثا

 .  المععما  تس  ل ماية البيئة سياا بطريق شبارسر صو غب  شبارسر

                                                           
 .18، ص 2001العريبة: بيروت،  مركز دراسات الوحدة األمن المائي العربي الواقع و التحديات،منذر خدام،  - 24
 .219ص ،2000عالم الترجمة  ، لبحرين،2000برنامج األمم المتحدة للبيئة، تقرير توقعات البيئة العالمية  - 25
 جامعة الحاج لخضر ،)ماجستيرمذكرة ، "دور منظمة األمم المتحدة في الحفاظ على النظام البيئي العالمي" ،سي ناصر إلياس - 26

 .104، ص(2013الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  كلية باتنة،
 ،2017،جوان 03، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد"مساهمة منظمة األمم المتحدة في حماية البيئة "،خنيش ليندة - 27

 .376ص
، جوان 15ألمم المتحدة"، دفاتر السياسة والقانون، العدد:لمين هماش،عبد المؤمن محبوب، "مكانة السياسات البيئية ضمن أجندة ا - 28

 .627، ص2016
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 وشدرها بروشا  هدحها األساعا هي 1945شععمة األشم المت د  للتغذية واللراعة:تم   شاؤها سعة  
ا العهيض بالشؤو  الس ا لضما   يا   ايلتاج ال

 
ا الوالم و سخ تي يخخخخ  الميا  اللراعية وايسهام ف

 
ا ف
غذا  

ا الوالم. 
 
 ا دتصا ية ف

 وشخ صهم صهداحها التواو  الدوعا شخ ص و ت سي   الص ة  1946شععمة الص ة الوالمية:ص شئت سعة
ا تععيم ال م   الص ية للدضاا ع  األش

 
  حها تساعد الدو  ف

راض النطب   البدلية والودلية للبشر
 كما تومو ع  تنسيق اللهي  لمع  التشار األوبئة. 

  ا
 
ا بالبيئة ف

برلاشج األشم المت د  للبيئة: تم   شاؤه ع  اثر الودا  شؤتمر األشم المت د  الموئ 
ا ب ينيا  ويوتبر بمثابة الصي  الموبر عخ  الة البيئة  اخو  1972ستيكهيلم سعة 

و   وشدره بمديعة لب 
لاشج ش  ل و اعا لتشلي  ا ستندام شععمة األشم  المت د   ويومو برلاشج األشم المت د  للبيئة كبر

 29الرشيد والتعمية المستداشة للبيئة الوالمية. 
 

:  ثالثا: االتفاقيات والمعاهدات الدولية:   وشخ صهم ا ت اديا  شا ي ا
 ا  ات ادية األشم المت د  ايطارية بشأ  تغب  المعاخ: تهدف هذه ا ت ادية

 
 ع ت ديق  الة تثبيت ف
ا  خطب    ا الغ ف الليي ععد شستيى يمع   دوث تغب 

 
تركلا  الغا ا  الدحيئة ل  تباس ال راري ف

ا لعام المعاخ . 
 
 ف
   اا  هذه ا ت ادية عدب  ع   شؤتمر األشم المت د  1985ات ادية حييعا ل ماية طبدة األو و :

ية   يث تؤكد هذه ا ت ادي ور  اتناذ التدابب  ال  شة ل ماية طبدة األو و  شخ للبيئة البشر ة ع  رص 
 . ا تتطلب تواولا وعم   وليي  

ية والئر  التودي   العا مة عخ األ شطة البشر
   ا واستنداش : توتبر هذه ا ت ادية صو  ات ادية لصيالة التعوع البييليجر ا ات ادية التعوع البييليجر

يئة لكخ شخ النطأ الللم بأ  لدي  ص  ال ماية لم ت خ دبو هذه المستدام  سب الكثب  شخ المهتمي   بالب
ية سياا كالت ات اديا   ا ت ادية بو كا  هعاك كم هائو شخ ا ت اديا  ل ماية العباتا  وال ييالا  البر

ا  يسمبر 
 
 . 1993 هوية صو عالمية  يث تم التيدي  عليها ف

 ا ات ادية األشم المت د  لم اح ة التص ر: تم اعتما  ا
 
ت ادية األشم المت د  لم اح ة التص ر  ف

ا 
 
ا احريديا   ف

 
ا شخ الل اف الشديد شخ التص ر وبناصة ف

ا توا  
  وتم التيدي  1994 يا  17البلدا  الئر
ا 
 
ا المعاطق 1994صكتوبر  15عليها ف

 
ا هذه ا ت ادية ع  ص  البشر الذيخ يويشي  ف

 
  ودد تم التأكيد ف

ا عملية ش اح ة التص ر والتن يف شخ تثار الل اف. المهد   بالتص ر يمثلي  شركل 
 
 ا هتمام ف

  ا  المعاخية ا ال بر  شخ2015ات ادية باريس للتغب 
 
 13ليحمبر  ع 29:الودد شؤتمر باريس لتغب  المعاخ ف

يخ لمؤتمر صطراف ات ادية  2015 يسمبر  ا باريس  حر سا وتضمخ هذا المؤتمر الدور  ال ا ية والوشر
 
ف
 30ايطارية لتغب  المعاخ.  األشم المت د 

ا عدد  شخ ص و  ماية البيئية بإعتبارها بود شخ صبوا  األشخ     
كو هذه المؤتمرا  وايت ادية الدولية الئر

ا ب و 
ا والصىحا لت ديق صشخ   سا  

ا والما  
ا بدورها تومو ع   ماية األشخ األشخ الغذا  

ا والئر
اي سا  

 صبوا ه. 

 

 

 

 

                                                           
 .664، ص13،2018، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ، العدد"اآلليات الدولية لمواجهة التهديدات البيئية"عروج هاجر،  - 29
 .629-627ص-لمين هماش،عبد المؤمن محبوب، مرجع سابق ذكره،ص - 30
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 الخاتمة: 

 عا شلميعة شخ العتائج  ولإل ابة ع  اش الية  رستعا:  ستنل  شخ  راست  

ا صبوا  األشخ شخ بوده الوس ري الدائم ع   ماية   -
 
ا طبيوة التهديدا  األشعية والت ي  ف

 
الت ي  ف

كب   
ا شتغب  األشخ  يث يتم البر

 
ا وصصبح األ سا  هي ال اعو األساعا ف

الدولة  ع ايلتدا   ع البود اي سا  
. ع   ماية  ا ا

 ل ر  وظهير ش هيم األشخ اي سا  

ه  - ا وتأثب 
ا بوده يتضمخ ت ديق سب  ابوا  ل شخ وللد شدي الو دة بي   البود البيئ 

 
ا ف
األشخ اي سا  

 . ا
 ع  األشخ اي سا  

ا سيا  الت ي   الوالمية  يث للد الت ي     -
 
ا شخ بي   التهديدا  األشعية ف

صصبح األشخ البيئ 
ا  عديد  شعها للد لدر  المياه كمير    يث صصبح يورف بالذهب البئيية وشات مليها شخ  ا  لها تأثب  تغب 

ا بوده الصىحا ع  
 
ا الذي ل  تأثب  ف

ا الوديد شخ الدو   كذلت لد  األشخ الغذا  
 
األ ر  وشصدر لتهديد ف

 اي سا . 

ا تورحها البيئية الدولية عدد  الوديد شخ المؤتمرا  وايل ادية  -
ا  الئر الدولية ل ماية لعرا لتغب 

 . ا والصىحا
ا والغذا  

ا والما  
ا بوده البيئ 

 
ا ف
 البيئية لما لها شخ تأثب  ع  األشخ اي سا  
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  العربية المنطقة -الدولية المتغيرات ظل في االنساني االمن
 

 السابل فالح هليل
 االردن 

 
 ملخص: 

ا  األشخ ش هيم صصبح
وريا  ص د  ا  سا   ية ال يا  رص   تطير  ش  الوصير  عبر   هيمالم هذا  وتطير  البشر

ا   ديدهم كاشو  ع  ي صليا  ص  يلب ذلت ولت ديق. الملتموا 
 
ا  ظو وف ا  الدولية المتغب 

 شهدها  الئر
ور   ع األ شا  بوض  وظهير   ديد  حاعلة  ها   خي  ص ى   الوالم  هي  شا  وهي    األشخ ت ديق رص 
اعا  وشع  اللمي  صشخ ما ض  ع يهدف بو والرصاع  الوعف غياب شخ. ب ثب   ذلت شخ صكبر   وتوديل    الب  

ا  الوياشو
ا  تساهم الئر

 
 ضمخ لألحرا   والسياسية وا  تماعية ا دتصا ية الليالب شراعا  خ   شخ ذلت ف

ا  الشنضا  ا شخ شوايب  
ا  والصىحا  والغذا  

ا  وا  تماعا  والصعاعا  وا دتصا ي والبيئ 
 
 والسياعا  والثداف

 الوالم شخ  يتللص   لا الوربية المعطدتة وتوتبر  للمستلدا   ستلاب وا   والمويدا  الت ديا  وشواللة
ا  وتأثر 
 
ا  ف ا  ا شخ ش هيم تول   شخ شبدص  توديل  شخ و بد  الدولية المتغب 

 وش التها  شووبخخها  ل ماي  ا  سا  
ا  ك اعو  و ورها 

 
 الدولية الو دا  ف

Abstract  

           The concept of human security has become one of the necessities of human life 

and this concept has evolved through the ages with the development of societies. In order 

to achieve this, they must obtain their full rights, and in light of the international changes 

that the world has witnessed, the entry of new actors and the emergence of some crises 

have pushed towards the need to achieve security, which is much more than the absence 

of violence and conflict, but aims to ensure the security of everyone and prevent conflicts, 

And strengthening the factors that contribute to this by taking into account the economic, 

social and political aspects of individuals, Within the standards of personal, food, health, 

environmental, economic, industrial, social, cultural and political security, addressing 

challenges and obstacles and responding to new developments, the Arab region is 

considered an integral part of the world and has been affected by the international world. 

the changes. The principle of strengthening the concept of human security must be 

strengthened to protect its people, its status and its role as an active element in 

international relations. 

 
   

 

 مقدمة: 
ا  المت  دة ص   ا الو دا  الدولية اثر المتغب 

 
ا ظهر  ف

ا شخ الم اهيم ال ديثة الئر
ش هيم ا شخ ا  سا  

ا اتلهت ل ي ا  
ا الععام الدوعا وتطيرها والئر

 
 سا  واشع  وشا ي دق ل  الويش ب رية ويعو س ع  ف

 راا ال روب  الملتموا  بش و عام و ا  شخ اهميت  ل حرا  بود تود  شصا ر التهديد ل  سا 
اعا  المسل ة  ععدشا حشو الععام الوالما شخ تيحب  اشخ  ماعا بمستيى 

وا عتدااا  بالرصاعا  والب  
ور  ايلا  اليا  ت ي  ضمال  ي دق للوالم ا ستدرار وكالت ا    شا  كاش ة لهشاشت  شما  ح  باتلاه رص 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

91 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ا  الدولية  اسهم  ا ظو المتغب 
 
بود تورض اشخ ا  سا  للنطر  ا  ا  واد   ديد دد حرض ل س  ف

ا الو دا  والت اع   الدولية  ارت   شوها 
 
ا خاصة ال  اصبح هعاك حياعو  د   ف

بتطير ا شخ ا  سا  
ا ظو غياب ال روب والرصاعا   واتضح ا  غياب الوعف  سبة ا لتهاك

 
ا  ل دي  ا  سا   ئر ف

ا تساعد 
ا   الة شصا ر التهديد و بد شخ ضمالة  شخ ا حرا  وتوديل كاحة الوياشو الئر

 
باش ال  ليس كاف

ا تدخو ضمخ  يا  ا  سا  وسبب 
بذلت وشراعا  العياجا ا دتصا ية وا  تماعية والسياسية الئر

 اعا  وال  يتي ب ع   و  الوالم ت ديق شوايب  اشخ شووبخخها وشواللة كاحة المويدا . الرص 
ا شوعم ا ودا  سا ة للرصاعا  الدولية لميدوها المهم       

 
المعطدتة الوربية ها  لا شخ الوالم كالت ف

ا الععام الدو
 
ا  الدولية ف ا المتغب 

 
ا وشا ت وي  شخ شيار  طبيوية وتاثر  ف اتيىحر

ام ا سبر عا واخذ  با لبر 
ا ل ماي  شووبخخها وا  تاخذ  ورها  ورها الدوعا 

ا ا ت اديا  الدولي  بتوديل ثداحة ش هيم ا شخ ا  سا  
 
ف

ا بما ي دق  يا  كريم  لمياطعيها  ضمخ ا  رااا  الضاشع   شخ احرا ها ع  الصويد الداخ ا والنارجر
ا الدضايا ا شعي    و  تميب    وا  شا صو شخ تطيرا  عالمية خلق ظروف

 
ا شا يتولق ف

 
شستلد  خاصة ف

ية وي    ا الكثب  شخ ا هتمام لتلعيب البشر
ا عرص وا ل تاح والويلم   واخذ  الب ا شخ ا  سا  

 
ف

ا تعهر. 
 ال روب بمواللة ا  شا  الئر

 : ي
 
ورا  الويش وال يا  واستمرارها وشلا ت  طبيعة مفهوم االمن االنساب  ا شخ بش و عام شخ رص 

شتود   تبدا شخ ابوا  النيف عخ ا  سا  ب احة اش ال  تسهم بشويره با شا  وابوا  صي شخ شصا ر 
تهديد اشع  الشنضا وا رسي والملتم ا وا  يعوم ب يا  كريم  ضمخ ا تيا ات  ا ساسية ب  خيف او 

 للورص ال ديث ا
ً
 عخ الوعف وش  تطير الملتموا  عبر التاريخخخخخ وصيال

ً
صب ت ا همية  رشا  بويدا

ا  صلت  سيما ش  ا  يا  وتود  
ا  الئر ا لتياكب تلت التطيرا  والمتغب 

لتطبيق ش اهيم ا شخ ا  سا  
ا هذا الوالم  ذلت ي تم شراعا  الليالب الص ية 

 
شصا ر تهديده باعتبار الها شميلية لداحة ا حرا  ف
 والتوليمية والغذائية والتغلب ع  كاحة المويدا . 

ود ال روب الوالمية ا وع والثالية وشا خل ت  شخ  شار اصاب ا  سا  والممتلدا  وتودي  شع  شا ب      
ا اصابت كاحة 

ا التطيرا  الشيوة الئر
 
ال ر ي  واتساع ردوة بؤر الرصاعا  وشا ل ق الوالم شخ تسارع ف

 ديد  شعها شا شعاجا ال يا  لم تود ال روب و دها شا يهد  اشخ ا  سا   يث ظهر  شصا ر تهديد 
ا بوض شعاطق الوالم  شما استللم 

 
اعا  الوردية وا ثنية ف يتولق با رهاب وشا يتولق بالبيئة وت لر الب  

ا والذهاب لمواللة ا سباب ويبود ا خطار با الة 
ا اليسائو التدليدية لت ديق ا شخ ا  سا  

 
تغب  ف

لت ييف ش  التطيرا  لهدف اليصي  ل شخ النيف عع  وشع  ا عتدااا  باش الها المنتل ة وت ديق ا
)غري تش واوكاالها   ا

ا  الدي  للدو   ائم التغيب  شما ينلق  الة ت اع    ولية دد 2008ا  سا   ( وشب  
ا شؤو  الدو  ا خرى بذرائ  و لج تسهم بنلق  الة شخ عدم 

 
ا التدخو ف

 
ينتج ععها النرودا  ف

( شا بود ال رب الوالمية الثالية 2005ا شخ والسلم)لاحوة, ا ستدرار شما يدح  باتلاه توديل ش اهيم 
ا عام)

 
ش  1945تاسست هيئة ا شم المت د  ف ا اخذ  ع  عات ها ا  تض   د لل روب وشيثا  ت بر

( الئر
ية)ييسف,   (. 2012 و  الوالم وت ديق ش هيم السلم وا شخ الدوليي   ليعو س ع  البشر

ا  الدولية ا التطورات:  لمت  دة خ   حبر  ال رب البار   اع لهايتها و روب شعطدة الشر  ا  المتغب 
ا ظو الععام الوالما اللديد و صي  بوض 

 
ا وسط وتربخخ  الي يا  المت د  ع  راس الععام الدوعا ف

ا بوض  و  المعطدة 
 
ا سابدا وت لر الرصاعا  ف

ا الدار  ا وروبية بود ت  ت ا ت ا  السيحيئر
 
ا  شا  ف
برو  ظهير بوض ال راكا  المتطرحة وخ حا  الطائ ية وصثنية غاب شوها ا ستدرار عخ بوض الوربية و 

ا  2005المعاطق و الة شخ ال يص  تسببت بتورض اشخ ا حرا  للنطر)الهلايمة,  ( حدد حرضت المتغب 
يد ل شخ الدولية ل سها ع  طبيوة ا  داث ولم تود ال روب التدليدية السابدة ها شصدر التهديد الي 

ا  خاصة ش  ظهير ا سل ة المتطير  والبييلي ية والعيوية وتورض البيئة للتهديد وعمليا  
ا  سا  

ية)بي لا  ,  ( ولم تود الدو  1992ش اح ة ا رهاب  تلت الوياشو اسهمت بش و او باخر ا  تهد  البشر
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ا الو دا  الدولية والما اصبح هعاك حيا
 
عو  د  شخ شععما    يشية بم هيشها الياس  ها ال اعو ف

ية واخذ  ا همية لمواللة النلو  (1999وغب    يشية)تيحيق   ا الماط ال يا  البشر
 
راحدها ت ي   ف
)ابي لبد , ( ا  عياشو ا ستدرار ت تاج لت سخ ا وضاع 2001الذي اصاب هي و الععام الدوعا

ا  ص
ا  الدولية الئر ا الدو  والمتغب 

 
ا المشح الدوعا شعذ لهاية ال رب ا دتصا ية وا  تماعية ف

 
لت ف

اتيليا  ا شعية وشعها  ا الو دا  الدولية وا سبر
 
ا تغب  الوديد شخ الم اهيم ف

 
البار   كالت شعوطف ف

) داع, ا
ا يدخو شر لة  ديد  خاصة وال  ) 2011ش هيم ا شخ ا  سا  

 ولت شخ ش هيم ا شخ ا  سا  
ا شعاطق عد  شخ ا

 
ا شلا   دي  ا  ا   بؤر الرصاعا  ف

 
لوالم ا  ا  شوها بوض ا لتهاكا  ف

 2002ا  سا )شوبا , 
 
ا  ائر  الرصاع ولم تتواف

 
( وكا  للمعطدة الوربية لصيب شعها  تلا  بوض  ولها ف

 شعها لغاية ا  . 

 : ي
 
ا  االمن االنساب

 
ا تهدف ف

"بال  شلميعة الدياعد الدولية الم توي  والورحي  الئر يورح  الدالي  الدوعا
ار  كما يهدف  ا اع شخ ا م وارص  ريخ شما يعلم عخ ذلت الب   اع المسلح اع  ماية ا شنان المترص  لة الب  

ه بالومليا  الوس ري " واطلق عليها الدالي  الدوعا 
ا ليس لها ع دة شبارسر

ل ماية الممتلدا  الئر
ا , )شركل المب   ا

"شلميعة الدياعد الدولية ( وكما تورح  الللعة الدولية للصليب ا  مر بال 2008وا  سا  
المستمد  شخ ا ت اديا  او الورف الراشية ع  و   الت ديد اع  و المش    ا  سالية العاشئ  بصير  
ا ترو  لها, او 

ا تديد استندام طر  واساليب ال رب الئر
اعا  الدولية وغب  الدولية, والئر  

شبارسر  شخ الب 
روا او دد  رو  بسبب المعا عا  المسل ة")الي يدي,  ت ما ا عيا  وا شنان الذيخ ترص  ( 1998يترص 

" ماية العيا  ال ية للبشر كلهم شخ المناطر ال ر   والمرص   سياا  ا
ويورح )تايلراويخ( ا  ا شخ ا  سا  

 , ا  (. 2012اكالت بيئية او ادتصا ية, او غذائية او ص ية او سياسية")ييسف ويا جر

ا شخ اهم خصائص  والها شت اشلة  و  التدان والها  توتبر الشميلية لم هيم ا شخ  الخصائص: 
ا  سا  

ا اشخ ا حرا  وخاصية ا  سالية وا شية 
 
ا توالج المسببا  المؤثره ف

ودائية شخ خ   ا  رااا  السابدة الئر
ا 
وتعطلق شخ ح ر  ت رر ا  سا  شخ النيف وال ا ة وا  ي ي  ا  سا   ر وتاشي   ا تيا ات  الئر البشر

الويش ب راش  وت ديق براشج تعموية لضما  وتوديل الوياشو ا دتصا ية وا  تماعية  تويع  ع 
ا ضمخ الدالي  وسيا ت  

والسياسية والتواو  الدوعا  لصالح شيا هة صي شصدر تهديد ل شخ ا  سا  
 الدو  والمععما  االوالمية بلهد  ماعا ع  اسس شخ الودالة ي ي  ا  سا  

 يهر والتشاركية حيما بي  
 (. 2012الوملية التعموي )خديلةعرحة, 

 : ا ي تاج شراعا  كاحة الليالب ضمخ براشج تعمية ها حة)ش احعة   المعايير
( 2006ت ديق ا شخ ا  سا  

شخ  ماية  يا  ا  سا  الشنصي  وعدم تورض   ي تهديد اوتوعيف  و  تمب   وضما   يات  وص ت  
ا 
ام  دي  ا  سا  شخ المشارك  السياسية با ضاحة ل ديد  المدلية والسياسية الئر  تول  شبدا ا بر

ا تي يخخخخ  الميار  2008واهميتها بصع  الدرار لت دق المساوا  الودالة )عليي, 
 
( وا  ي ي  هعاك عدالة ف

و مايتة الص ية تضمخ اشع  الصىحا وا  ت دق براشج التعمية ب احة شلا تها ا شخ ا دتصا ي 
لمويشية    تر يها والوداشها يؤ ي لمديد شخ  ا   ال در وارت اع  سب وا  تماعا وت سخ ظروحة ا

ا بيئة خالية شخ كاحة اش ا  التليث)عليي 2001البطالة)شنتار,
 
 (. 2001( ويتمت  ف

ات الدولية ا  الدولية المت  دة ا ثر الكبب  بتغب  لمط الو دا  الدولية وتبد  اثر المتغير : كا  للمتغب 

ا كالت ت  م الععام الدوعا وحرضت واد  بمواللة بوض الوديد شخ ال ا
هيم واسهمت بتغب  الدياعد الئر

ا وا شة الطادة وا شخ الصىحا 
ا المستلد )كا خطار البيئي  وا شخ الغذا  

شصا ر التهديد ل شخ ا  سا  
ا واللرائم المععمة وش اح ة ا رهاب والتطرف( لن ض  سبة التيترا  والرصاعا  وتلت التطيرا

  الئر
ا المعطدة الوربية) سيمة, 

 
 وف
ً
ا واصبح شيض  اهتمام  وليا

( وعبر  2010اصابت الم هيم ل شخ ا  سا  
ا  هي لها التععيما وبراشج التعمية و 1994ا شم المت د  بتدريرها عخ ذلت عام)

 
ا  ف ( شخ خ   تغب 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

93 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

( ا
( وا شاا 2007  () رباش2004( عام)Unit Security Humanاست داث و د  ا شخ ا  سا  

ا بمبا ر  ل  يشة اليابا  عام)
ا ل شخ ا  سا  

( لدعم براشج ا شم 1999صعدو  ا شم المت د  ا لما  
ا 
ا تدعم ش هيم ا  سا  

ا 2010 رب, (المت د  الئر
( با ضاحة للمللس ا ستشاري النان با شخ ا  سا  

, 2003الذي بارسر اعمال  عام) ا   المبا را  الدولية والمععما  ( ع و  ع2012()ييسف, اليا جر
ا كا  لها اثرها ع  المعطدة الوربية و سب تدرير برلاشج 

ا  والئر
ا شلا  ا شخ ا  سا  

 
ا تهتم ف

الوالمية الئر
ية  سب عام) ( ا  هعاك عد  شويدا  وت ديا  وال   تلا   1994ا شم المت د  ا لمائية للتعمية البشر

ا بوض  و  المع
 
اتيليا  واض ة ولم تومو ع  تدوية البئ  البئ  السياسية ف طدة بضوف وت تدر  سبر

( ا
ا  ي   ا  تدرير برلاشج ا شم المت د  ا لما  

 
( ذكر بوض الت ديا  2009ا دتصا ية وا  تماعية ف

ا تيصو اليها و الت  و  ت ديق 
ا دد ت ي  شخ اسباب عدم و ي  تعمية  ديدية وشخ العتائج الئر

الئر
ا المعطدة الوربية يوي  لضوف البئ  السياسية وا دتصا ية وا  تماعية وذكر التدرير  التعمية ال ديدية
 
ف

ا يديم ع  شديشا  واهداف يلب ا  يتم ت ديدها)خدیلة عرحة 
 ( شعها: 2012ا  ا شخ ا  سا  

ا وحق شوايب  تمتم  الدولة لموعالقة الفرد بالدولة
ا ت ديق ا شخ ا  سا  

 
ايب  ال  م : لهذا البود اهميت  ف

الرشيد والمياطعة الصال ة وا  ت ي  ا وا  الردابة ع  السلطة حوال  لل د شخ اي تغي  وتطبيق شبدا 
 شديد وهعاك تعاما بتلاهو تلت الوياشو 

 دي  ا  سا   لكخ التدرير اوضح ا  تطبيق ذلت يسب  ببظ 
شصدر تهديد ل حرا .  ا توتبر

 والئر

ا الملتموا  واكبر شا يمارس ضدهم شخ التودي : ا ط ا  والنسالفئات المستضعفة
 
اا ا دو ضوف ف

يوا  الداليلية لم توالج ذلت واصابها التلاهو تلت ال ئا   والوعف شخ دبو البوض خاصة ا  بوض التشر
اعا  المسل ة وشسائو ال  ئيي     

ا الب 
 
شما كا  ل  ا ثر ع  ض ايا ا تلار بالبشر واستندام ا ط ا  ف

 .  والعا  ي  

: تمتلت المعطدة الوربية الميار  الطبيوية وع  راسها الع ط الذي يود شصدر تردي االوضاع االقتصادية

يا  الصعاعة ولكخ تي يخخخخ  تلت الميار  لم ي خ بش و عا   لومليا  التعمية  الو س ع   للطادة ورسر
ا  العمي ا دتصا ي.  ا  سب البطالة و ا   ال در وترا   شؤرسر

 
 تعاما ف
وضاع ا  تماعية: يرتبط هذا البود ش  البود ا دتصا ي الذي ا ى ل ا   شخ سيا التغذية تر ي ا  

 . ا
ه ع  ا شخ الغذا    وتاثب 

ا  تردي االوضاع الصحية:  ا المعطدة الوربية ش  ا  هعاك تطيرا  سئر
 
الت ديا  الص ية بديت  ارص   ف

ا بوض المرا و تمثلت بالن اض عد  وحيا  ا ط ا  الرض  وار 
 
 ت اع شود  ا عمار. ف

اعا  المسل ة  ا بوض بلدالا  الة شخ الرصاعا  والب  
 
 الة عدم ا ستدرار: تويش المعطدة الوربية ف

ا بوض شعاطدها شثو الورا  والصيشا  وحلسطي   وسيريا اليمخ ليبيا  ع و  التدخ   
 
ا ف
وا دتتا  الطائف 

ى بالسيطر  النار ية و الة التبوية   يث ا  الميار  الطبيوية اص ب ت شصدر تيتر لرغبة الدو  الكبر
ا المعطدة. 

 
 عليها والتلت عدم استدرار ف

ا وا   المحافظة عىل البيئة: 
ا اصب ت شخ شصا ر التهديد ل شخ ا  سا  

الوياشو البيئية المستلد  الئر
ا والضغط ع  الميار  و 

ايد الس ا   التودي ع  الت ديا  البيئية وشويداتها  بد شخ شواللتها رغم البر 
ا  المعاخية.  ا اللراعية لصالح  البعاا وتص رها بسب عياشو عد  شعها لد  المياه وش ها والتغب 

 ا راص 

 :
ً
ا شهم ل يا  ا  سا  ش  تلد  شصا ر تهديد اشخ ا حرا  وتود  ختاما

يتضح ا  ش هيم ا شخ ا  سا  
اعا  المسل ة اهم شا  يهد ه ولتلاو  ذلت  بد شخ ت ديق  ا  شا  المت  دة وت لر الرصاعا  والب  

ا العمي ا دتصا ي وت سخ شستيى  خو ا حرا  وت سي   ع دة ا درا  
 
براشج تعمية  ديدة تسهم ف
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ا ضمخ شوايب  الودالة ا  تماعية وشواللة كو 
 
ا ا هتمام الداف

ا والبيئ 
بالدولة واي ا ا شخ الصىحا والغذا  

ا  والت ييف شوها وشراعا  شا يستلد شخ شصا ر تهديد وتذليو الت  ديا  والصواب با ستلاب  للمتغب 
ا تضمخ اشخ 

يوا  اليطعية وا راا بوض ا ص  ا   ال  شة وتوديل كاحة ا  رااا  الئر ا التشر
 
ذلت ف

ا اغلب 
 
ا شنان ضمخ شبا ئ  دي  ا  سا  والدضاا ع  ظاهر  ال در والبطالة وهذا لم يت دق ف

ا اشا   و  المعطدة رغم ا  بوضه ا بذلت  هي  وبوض ا  رااا  لكعها لم ت خ كاحية وشتياضوة ولم تلئر
اعا  المسل ة و تلا  سا ا  الموارك   شخ اثار الرصاعا  والب  

 
وطموح الشويب وبوضها لم تتواف

وح والمصابي   و شار بالممتلدا  وا حرا   لكعها تبفر ا شا  ا    
شستمر  ع و  ع   ا   اللليا والب 

ا باحضو تتوا
ا بالدريب الوا و وت صو الشويب ع  شبتغاها شخ ا شخ وا شا  والشوير با شخ ا  سا  

 
ف

  ا ت  وشستويات  وت ديق التعمية ب احة اش الها. 
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 األمن البيئي كقطاع أمني جديد: دراسة نظرية تحليلية
 

 عبي ر يجارط.د 
 عادل بن عمر أ. 

 / الجزائر 2سطيفجامعة محمد لمين دباغين 

 
 ملخص: 

خخخ ع  األشخ الوسخخخخ ري بو  ا  طار تيسخخخخ  الدراسخخخخا  األشعية وتيسخخخخ  ش هيم األشخ الذي لم يود يدترصخ
 
ف

ا هذا األخب  الذي ص ر ت حي  الوديد 
ا البيئ 

تيسخخخخخخخخخ  ليشخخخخخخخخخمو دطاعا  صشعية صخرى شخ بيعها الدطاع األشئ 
لبيئة بموئ  ي احظ ع  ععارص ال يا  شخ التواريف شعها صل  يومو ع   ماية الوعارص األسخخخخخخخخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخخخخخخخية ل

ور  ال يخخا   وو يب ا لت خخاف ل يه  ا ال يخخا  وبدخخاا سخخخخخخخخخخخخخخخخب 
ا كيلخخ  يوئ 

 
بشخخخخخخخخخخخخخخخخ خخو عخخام. وهعخخا ت مخ صهميتخخ  ف

ا الدراسخخا  األشعية بالنسخخبة لما بود اليضخخويي   
 
وش ارص  كو شا يلعدع اسخختدراره  حاسخختدراره يوتبر العيا  ف

ة اليادوية الذيخ يرو  بألها ليس بتلت األهمية  حالدولة ها كمدرسخخة كوبعهاغخ  ع س اليضخخويي   كععري
اتيليا  ال الية  ا الت اع   الدولية وبالتاعا ها المهد  األو  وا سخخخخخخخخخاعا لكخ ا سخخخخخخخخخبر

 
ال اعو الي دي ف

ا رسخخخخخخخخخخخخخخخخمخخت لتيلخخة المعخخا ا  شخ طرف ال ياعخخو الخخدوليخخة بي يب  مخخايخخة 
ا وت ديدخخ  والئر

ديخخة ا شخ البيئ  لبر
اتيليخا  اليطعية البيئخة والت خديخا ا طرص  ع  المسخخخخخخخخخخخخخخخختيى الوخالما  لم ت خ تتم ير  ي  ا سخخخخخخخخخخخخخخخخبر

  الئر
ا سخخخياسخخخا  

ور  تبئ  خخ  الموعية ب ماية صشخ الدولة ك اعو و دوي  سخخخب اليضخخخويي    حدد اسخخختي بت الرصخ
ا  حال ر  صشع  صصخخخخخخخخخخخخخخخخبح شرتبط بشخخخخخخخخخخخخخخخخ و وثيق بأشخ بيئت  واشخ ععارصها 

بيئية لها ع دة باألشخ اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  
. ال يوبة ك  ما صكد علي  الما بود وضويي  

ا  الخخدراسخخخخخخخخخخخخخخخخخخا  اليضخخخخخخخخخخخخخخخخويخخة وشخخا بوخخد اليضخخخخخخخخخخخخخخخخويخخة  الت خخديخخا  البيئيخخة  
لدلمخخا  الم تخخا يخخة: األشخ البيئ 

اتيليا  البيئية.   ا سبر

Abstract  
           In the context of the expansion of security studies and the expansion of the 

concept of security which is no longer limited to military security but has been expanded 

to include other security sectors, including the environmental security sector the latter 

which has included many definitions including that it protects the essential elements of 

the environment, in the sense that it preserves the elements of life in general. Here its 

importance lies in the fact that it means life and the survival of the process of life and the 

need to turn towards it and surround all that is necessary for its stability, because its 

stability is considered the nucleus in the security studies for the post-positivism as 

copenhagen school contrary to the situations for the positivism as the theory of realism, 

who see it as not that important as the state is the sole actor in international interactions 

and therefore is the first and foremost threat. However, the current strategies for 

promoting and achieving environmental security, which were drawn up as a result of the 

call by international officials for the protection of the environment and the challenges that 

have occurred at the global level, were not focused on national strategies to protect state 

security as an actor and unitary according to the situation, it was necessary to adopt 

environmental policies related to human security because the individual's security has 

become closely linked to the security of his environment and the security of its vital 

elements, as emphasized by the post-positivism. 
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 مقدمة

ا  طاره الولما والوم ا شخ دبو 
 
ا السعيا  األخب   شما استي ب  راست  ف

 
 شهما ف

ً
ا ا  ب  

صخذ الدطاع البيئ 
ا صصبح ي ر ها هذا الدطاع ع  السا ة الدولية 

اللها  األكا يمية وشخ دبو صعاع الدرار حالت ديا  الئر
ور  صشع . استي ب رص 

ً
 صكبر  تساعا

ً
 عة الدطاع وإعطائ  بودا

 وشخ خ   شا سبق يم خ طرح ايش الية التالية:   
ي جديد؟

ي كقطاع أمئ 
 كيف تم دراسة األمن البيئ 

 وشخ خ   شا سبق تم طرح األسئلة ال رعية التالية:   
ي -

 ما هو مفهوم االمن البيئ 
؟- ي

ي البيئ 
 ما هي أهم الطروحات النظرية حول القطاع األمئ 

اتيجيات تحقيقه؟- ؟ وما هي اسير ي
ار باألمن البيئ  وشخ خ   شاسبق   فيما تتمثل تداعيات االرص 

 يم خ طرح ال رضية التالية: 
اتيليا  حوالة  ا وحق صطر لعرية علمية  حإ  ذلت يؤ ي  ع سهيلة بعاا اسبر

 ذا شا تم  راسة األشخ البيئ 
ا تطرص ع  البي

 ئة. شخ شألها  را شنتلف التهديدا  الئر
 وشخ خ   شا سبق تم طرح النطة التالية:   

ي 
 المحور األول: مفهوم األمن البيئ 

ي 
ي البيئ 

: أهم الطروحات النظرية حول القطاع األمئ  ي
 
 المحور الثاب

اتيجيات تحقيقه ي واسير
ار باألمن البيئ   المحور الثالث: تداعيات االرص 

 
ي 
 المحور األول: مفهوم األمن البيئ 

 
: تعريف األمن

ً
ي  أوال

 البيئ 

ا التهلتها الم اهيم والمصطل ا    
ا شضمي  ال داثة الئر

 
وع اللديد وليس ف ا ليس بالمشر

األشخ البيئ 

ال ديثة  حالديخ ايس ما لا ى ب  رصا ة بود ص  صوضح ص  ال ا ة  لي  تنب  شخ واد  التدهير العاتج شخ 

يل  ) ا ش  م تب  
 
ا ا حسا  للميار  الطبيوية يدي  الميع عل و و ف

َ
ِحه

َ
 ِإْصَل

َ
ْعد
َ
ْرِض ب

َ ْ
ي األ ِ

 
وا ف

ُ
ِسد

ْ
ف
ُ
 ت
َ
َوَل

( )سورة األعراف اآلية  ِسنير َ
ْ
ُمح

ْ
 ال
َ
ِريٌب ِمن

َ
ِ ق

ه
 اَّلل

َ
َمت

ْ
 َرح

َّ
َمًعا ِإن

َ
ا َوط

ً
ْوف
َ
 خ
ُ
وه
ُ
ع
ْ
(. فالبيئة لها 56َواد

ي الدين اإلسالمي يجب الحفاظ عليها وحماية مواردها من التلوث واالرساف وكل أشك
 
ال أهمية بالغة ف

ي تتعرض لها بما يحقق له الشعور باالطمئنان والسالم. 
    المخاطر الئر

شوعيي   لألشخ  Copenhagenوصلصار شدرسة كوبعهاغخ  "Barry Buzan" "باري بوزان"ويوظا    

ا هما: 
 البيئ 

اوح بي   الععم ا ي يلي ية والبيئة ال يوية  "Securitizing Environment" "أمننة البيئة"
ا تبر
والئر

ع الم يط ال ييي برشت  والو دة بي   البيئة/ وال ضار  حالش و األو  يتواشو ش  كي ية حهم دضايا  

ا ببداا 
ا  ي   يتولق الموئ  الثا  

 
ا ع  صلها شسائو صشعية  ف  بش و تدريىحر

ً
ا الدطب الشماعا شثال

 
البيئة ف

ا  د ذاتها. 
 
 ال ضار  اي سالة ف

ا بأل       
 of defonce the" صكبر شخ شلر   وو الدحاع شسألة اي يلي يةكما ويرى صلصار األشخ البيئ 

greening  ا ع
ف بال دو  وتش و خطر  اهم ع  التدهير البيئ  " أل  شسألة التهديدا  البيئية   توبر
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ا يركل ع  شسائو صكبر صهمية شعها تبا   الموليشا  المتولدة بالبيئة وشسألة 
المدى الطويو حاألشر البيئ 

سا  وتأثب  الويلمة  وتأثب  صلماط ا سته ك للدو  الشما  ع  اللعيب ويركل ع  شواللة  دي  ا  

ا هذا التدهير. 
 
ا شخ اللذور وذلت بن ض وتب   شساهمة ا  سا  ف

 سبب التدهير البيئ 

ا حهعاك شخ عرح  بأل  "وثيدة شللشة لل  اظ ع  ععارص الم يط 
ودد تود   التواريف األشخ البيئ 

خ التليث وتأشي   ا تيا ا  الملتم  لتم يع  شخ تع يذ خطط التعمية اي سالية ش  شراعا  ال ييي ش

 ك اية المنلو  الطبي ا بمنتلف صش ال  لدوام واستمرار عملية التعمية. 

ا وليد شناوف األشخ الديما شخ خطر تعاحس الميار  الطبيوية   
وكما هي شتوارف علي  يود األشخ البيئ 

ا األخطار البيئية العا مة عخ الكيارث وتدهير البيئة ا
 
ا ت ف

 
لوالمية  لذا هي صمام صشا  لألشخ الوام ف

ا تؤ ي  ع ا ضطراب 
ية صضاحة  ع صل  وسيلة شخ وسائو   ظ  دي  البيئة والئر الطبيوية صو البشر

 ا  تماعا والرصاعا  ايدليمية بي   الدو . 

ا ي دق كو بعي  المياثي   
ا تع  ع : وشخ ثم حاألشخ البيئ 

 ق الدولية الئر

ا بأش ال  المنتل ة -
 التدليو شخ تثار التدهير البيئ 

ا المعاهج التوليمية  -
 
 يداف ا عتدااا  والرصاعا   ي  شعاطق الميار  ا لتدالية وإ خا  البيئة ف

ا شلا   ماية البيئة وتعميتها. 
 
 والتواو  ايدليما والدوعا ف

ا  ملة شخ السل  
ا البيئة يم خ ويود األشخ البيئ 

 
ا  سلبية ف ا   تؤ ي  ع  دوث تأثب 

يكيا  اييلابية الئر

ا 
ا الععام البيئ 

 
ا تليثها صو تدهيرها صو تنريب بوض ش يلاتها شما يؤ ي بالعتيلة  ع اخت   ف

 
ص  تسبب ف

 .  الم  ا صو ايدليما صو الوالما

ا الوام وشع  صي صخطار تهد  ععارص البيئ   
ة صو ص ة ا  سا  صو ال ييا  صو العبا  كما ويود الععام البيئ 

 .  صو الم يط الطبي ا للبيئة ع  المستيى ايدليما

ا كو عملية تعمية ادتصا ية تلريخخها الدولة شما يسمح شو    
 
ا ف
وهي الم احعة ع  الععام الوام البيئ 

 بضما  الس شة لأل يا  ال ارص   وضما  ا ستمرارية لأل يا  الدا شة. 

ا هي األشخ المتولق باألشا  الوام للعاس شخ األخطار العاتلة عخ عمليا  طبيوية صو عمليا  واألشخ البي  
ئ 

 يديم بها ا  سا  لتيلة  هما  صو  يا ث صو سيا   ار . 

ي 
: أهمية األمن البيئ 

ً
 ثانيا

ا    ا  س  
ا ش هيم األشخ البيئ 

ا  ا   ا همية وال ا ة  ع تبئ 
ا  دام ش  ارت اع وتب   التدهير البيئ 

 . ا
ا تمدلا بالماا واألكو والدواا والهياا العفر

( الئر ا ا والتعوع البييليجر
 بإهما  شديشا  ال يا  )الععام البيئ 

ا ال  اظ ع  الميار  الطبيوية وا بتوا  عخ شبح العدر  وذلت با ستغ     
 
ا ف
وتبر  صهمية األشخ البيئ 

ا  ال ارص   وع  شبدص ا لصاف ش  األ يا  الرشيد لهذه الميار  ع  شبدص المساوا  بي   األ ي

 المستدبلية. 

 وبالتاعا ييس  شخ  ائر  البيئة ك اعو شتأثر وعدم   
ً
 وغذائيا

ً
ا خلق بيئة صشعة ص يا

 
ا ف
ويساهم األشخ البيئ 

ا يول  
ا حدط بو كيسط شعتج لل رن ا  تماعية ثم    األشخ البيئ  ا ش هيم التعوع البييليجر

 
 رص البيئة ف

ا المياثيق والديالي   اليطعية.  وير   شخ
 
 ديمة  دي  ا  سا  البيئية ليس كملر  لصين ش دسة ف
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ا خضم  
 
بو يتوداها  ع التم ي   شخ اليصي   ليها ثم ا رت اع بها شخ خ   وض  تليا  وبراشج لذلت ف

 ع  الركخ األساعا حي  وه
كب  
ا  و  البر

. كو هذا حالييم   يم خ ال ديث عخ األشخ اي سا   ا
 ي األشخ البيئ 

ا شعها التدليو شخ تثار التدهير   
ا تت دق كو بعي  المياثيق المتولدة بالبيئة والئر

حمخ خ   األشخ البيئ 

ا 
 
ا بأش ال  المنتل ة وإيداف ا عتدااا  والرصاعا   ي  شعاطق الميار  ا لتدالية وإ خا  البيئة ف

البيئ 

ا شلا   ماية البيئة. المعاهج التوليمية والتواو  الدوعا وايدليما 
 
  ف

: الفروع واآلليات ي
: األمن البيئ 

ً
  ثالثا

ا تومو ع  ت ديد شا ها المناطر 
ا حروع عد  يتم ت ديدها شخ خ   شنتلف اآلليا  الئر

لألشخ البيئ 

 اللدو  التاعا صهم ال روع واآلليا 
ا يعطيي عليها ا شخ  الم ددة بها وصهم السبو لمواللتها  وُييرَ 

الئر

ا 
 : البيئ 

 

ي حالة انعدامه
 
ي وأثار المهددة ف

 فروع وآليات األمن البيئ 

ي 
 آليات تحقيقه قابلية التعرض للخطر فروع األمن البيئ 

ي 
 
ي الغذاب

الملاعا  وال ليا   األمن البيئ 
 الغذائية

 ضبط ادتصا يا  البيئة

ي 
 
ي الهواب

ا واألوبئة األمن البيئ 
 ضبط  ي   الصعاعة التليث الهيا  

ي 
ي األمن البيئ 

 
ا والعدر  المائية  الماب

 ضبط استغ   ترشيد المياه الولل الما  

ي الصجي 
ضبط شوايب  الص ة  األشراض واأل وية ال تاكة األمن البيئ 

 الملتموية

ي االقتصادي
ا شستيى المويشة األمن البيئ 

 ضبط النشاط ا دتصا ي تد  

ي المجتمعي 
عدم ا ستدرار وال راك  األمن البيئ 

ا 
 الس ا  

 تليا  رح  شستيى تيحب  
 المويشة

ي 
ي التثقيف 

بية البيئية التنلف واللهو والمرض األمن البيئ   التيعية والبر

ي 
ي البيئ 

: أهم الطروحات النظرية حول القطاع األمئ  ي
 
 المحور الثاب

ي 
: تصورات الدراسات الوضعية حول األمن البيئ 

ً
 أوال

ا ورص  ص  التطيرا  بأهمية المسائو ا ي يلي " Matthews"" ماثيوزطر ت "  
ية لألشخ اليطئ 

ا بإ راج المسائو الناصة بالمصا ر 
 لألشخ اليطئ 

ً
الوالمية ال الية تيجا بال ا ة  ع توريف صكبر اتساعا

ا ل س السيا  طرح "
 
ا شدال  عخ  "Robert Kaplan"" روبرت كابالنوالبيئة والس ا . وف

 
"الفوص  ف

ا الععام  المتم ير  "The Coming Anarchy" القادمة"
 
اتها البليغة ف  ي  ششاكو الوالم الثالث وتأثب 
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ا شخ 
ا المستدبو والئر

 
اتيلية ف الدوعا  ص  الضغيط الديمغراحية والبيئية ستش و شلميعة المشاكو ا سبر

ا السياسا  الداخلية والنار ية للدو  المتددشة. 
 
 شألها التأثب  ف

  الربط بي   المسائو البيئية وإ را ها كتهديد وشخ  هة صخرى كالت هعاك الوديد شخ الموارضا   ي   

ا وشعها طرو ا  
"لألشخ اليطئ  ي

 
اعا  بي   الدو   "Dodney" "دودب  

ا للب 
الذي ير   التدهير البيئ 

ا الععام الوالما الموارص سياا كالت شا ية صو شؤسسية. وحق  لج 
 
بسبب عياشو عديد  شتلذر  ف

ا تبويتها 
 
 ألشعها ددشها صساسها ص  الدو    ترى ف

ً
 شيضيعيا

ً
ا شلا  الميار  الطبيوية تهديدا

 
لدو  صخرى ف

ا المدابو كالت هعاك طرو ا   ي  شتغب  البيئة كمصدر للوعف 
 
.لكخ ف الوس ري و ستد لها السياعا

نورمان مايرز" و" "Homer Dickson" هومر ديكسون"والرصاعا  ولدد اعتبر  صعما  "

"Norman Myers " يضا  
ً
 شتيعا

ً
ا والرصاعا  الوعي ة وشسألة صساسا

ابط بي   التدهير البيئ 
ح البر

بأ  التدديرا  األولية تشب   ع ص  تغب  المعاخ يم خ ص  يدي   "Myers" مايرز"ال  ئي    يث  ا   "

. وصكد "  شخ ال  ئي  
ً
بدوره ص  هعاك " Homer Dickson"" هومر ديكسون ع خلق صعدا  كبب    دا

تتسبب ب ركا  س الية كبب   وهذا  Environmental Scar لندرة البيئيةاص لة دوية تدعخ حرضية 

 بدوره شا يسبب رصاعا  الهوية بي   اللماعا . 

ي ونقص الموارد عىل األمن1الشكل 
 : أثر التغير البيئ 

 

 

 

 -----صثر التغذية-----              

 

 

وع ب ث الموهد ال دراعا السويشي  ي  شدي "Gunther Pichler" " غونير بيشلر   ص  "
ر ششر

اع  اعا   وص  السبب ( ENCOP)البيئية والب   يرحض ايدرار بي ي  صلة شبارسر  بي   لدر  الميار  وت لر الب  

ا  سيسييلي ية وسيطة ها المسؤولة عخ ذلت كالتهميش  لدر  الميار  وبالتاعا يسمح  هي و ي  شتغب 

ا  اللغيي اللهيي للع اذ  ليها والتمت  بها ألحر 
ا  الديئ 

ا  شخ  و  تخريخ ألسباب عد  كا لتماا ا ثئ 

 الوصبة  األيدييلي ية  الدرابة... 

ا شددشة كتاب  "Michael Klare" "مايكل كلير ويستهو "  
 
 Resource"" حروب الموارد" ك ش  ف

Wars" 2002 بالدي     ارت اع عد  الس ا  وا  يا  لدر  الميار  سيؤ ي  ع عع . ا ودب ا
ا   يئ 

ف اثئ 

ا لعام حيضيي سيف ت ي  با عتما  ع  ددرتها ع  تأشي   
 
ويدي  كذلت بأ  شوركة الدولة للبداا ف

ايد   شت ك الميا  ال اسمة يلا   " ا ظو ظروف العدر  الوالمية المبر 
 
  "klare" "كلير الميار  ف

ً
صيضا

اعا  شا بي   الدو   ي  الميار  ليست ظاهر   دي  
د  ولكخ هذا العوع شخ الوعف شخ الم تمو بأ  الب 

 ص  يط ي  ع السطح وتتصاعد شدت  خ   األعيام الدا شة. 

 االستهالك املفرط

توازن في  تنافس صراع انهيار

 السكان واملوارد

 الندرة

 التغير البيئي
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ا ظو تأييد"   
 
اع ش ت صشثا  " klare"" كلير وف ا بالب  

 Daniel" "دانيال دودناي"ع دة التدهير البيئ 

Deudneyا ولدر  ال
ا التدهير البيئ 

 
 عخ  دوى الت  ب  ف

ً
ميار  شخ خ   " والذي طرح حي  سؤاال

ا شدالت  الشهب   بوعيا  
: نقد"عدسا  األشخ الديما  حف  ي

 Environmental" "األمن البيئ 

Security: A Critique" "  ا  "دودنايي د
 
ا حوالية صشععة البيئة ف

 
ث ثة صسباب رئيسية للتش يت ف

 الملا   األكا يمية وصع  السياسة. 

ا البداية  "Deudney"" دودنايويطرح "  
 
 ف

ً
ا يسبب خلطا

ص  شواللة الدضايا البيئية كتهديد صشئ 

  وذلت أل  الم هيم التدليدي لألشخ الديما الوعف بي   الدو  لدي  الدليو شخ التياحق 
ً
 ش اهيميا

ً
وتضليال

سياا ش  المشاكو صو ال لي  البيئية و  ظ ص  الدضايا البيئية تنتلف عخ التهديدا  الوس رية التدليدية 

ا صربوة لدا
 
 ط: ف

ا لكخ هذا السبب غب  كاف للععر  ليها ع  صلها تهديد -1
ص يح ص  الدضايا البيئية تؤثر ع  الرحاه اي سا  

 .  لألشخ الديما

ا تل ق -2
ا خان بدولة شع ر   بشأ  المشاكو ا ي يلي ية أل  صغلب اآلثار الئر ا

ليس هعاك عر

 بالمشاعا  الوالمية ها خارج اختصان الدولة

ا هي لتيلة أل شطة غب  الوعف بي   الد-3
ا  ي   ص  التدهير البيئ 

 
و  هي الو اس لسليكيا  عمدية ف

 شا ي ي  هدحهم  يذاا البيئة
ً
 شدصي    حالعاس لا را

 ص  التهديدا  الوس رية تستللم استلابة شؤسساتية للغاية وشركدية تنض  للتععيم الهرما -4
ا  ي  

 
ف

 بعاا ع  المياطعة الوالمية. حإ  الشياغو البيئية ت تاج  ع شداربا  وشؤسسا
ً
   شنتل ة تماشا

ي 
: تصورات الدراسات الما بعد وضعية حول األمن البيئ 

ً
 ثانيا

ا ش اشخ الغميض لدى الععريا  اليضوية   
 
ها  )التقليدية(سوت المداربا  العددية للب ث ف ا ت سب 

 
ف

 لبنية ح رية وشععيشة ش اهيم
ً
ا وش اولة ت ليل  وحدا

 شيضوع األشخ البيئ 
ً
ية شغاير  ابستيميلي يا

 عخ الدولة. 
ً
 حدد ركل  الدراسا  الما بود وضوية ع  ال ر  كي د  شر وية لألشخ عيضا

ً
وصلطيلي يا

ا والشاشو  وتب ث هذه المداربة األشخ 
ا شعبثق شخ األشخ اي سا  

وبالتاعا حها تلا   بأ  األشخ البيئ 

 . ا
ا كأ ا   رشا ية لألشخ البيئ 

 البيئ 

ا     البيئية تثار شبارسر  ورسيوة ع  سبو الويش والرحاه لل ر  حو  سبيو المثا  دد   تسبب    للتغب 

ا 
 
 بي   الدو  واللماعا   اخو الدولة لكعها تنلق  الة   صشخ لألحرا   راا تسببها ف

ً
لدر  المياه  ريا

. )ودد تمس كو شعاهر الل اف والمي   لد   لتاج الغذاا وتدليو حرن الومو  البداا  الرحاه والكراشة.. 

 .) ا
 األشخ اي سا  

ا ص    
 
ا تتمثو ف

ا  اا بها األشخ اي سا  
مي   حا ضاحة المتمب    الئر

َ
أ
ُ
شا يراه األحرا  صل سهم  La Securitizesت

ى بموئ  ص  البا ثي   وصعاع الدرار يلب ص  يسمويا صصيا  المع ش ي   صو شا يضو   شياغو كبر

ا دائمة 
 
ا بأشععة المع شف كأولوية شل ة ف

ا  ي  التغيب  البيئ 
ا شغا ت . هذا ويديم شععير األشخ اي سا  

ا الياد  حهي يرح  شخ صهمية األخطار ع   ساب صخطار صخرى  وذلت  سب 
 
ا  البيئية المي ي   ف التغب 

 اللماعة المهد  .  
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ا عمو شع صلي   األو    ا برلاشىحر
علما يعطلق  ويتضمخ شا صطلدت علي  شدرسة كوبعهاغخ الدطاع البيئ 

 دائمة شخ المشاكو والتهديدا  البيئية 
ً
شخ الوليم الطبيوية وشنتلف النشاطا  غب  ال  يشية شددشا

ا الومو السياعا شخ الهيئا  الرسمية 
ا تددم ال ضار  اي سالية. صشا الثا  

 
ا صثر  و  تلا  تؤثر ف

الئر

ا تومو ع  ت ويخ اليعا السياعا 
 وتنصي  الددرا  المطرو ة شخ ال  يشية وشا بي   ال  يشية الئر

 ص و التواشو ش  التهديدا . 

" بديل  "    عل  المش    البيئية عخ المش    Murray Bookchin" "موراي بوكتشير  ويلا   "  

ا تتواشو بها 
ا  ساا  حهم  سيمة لمصا ر األ شة البيئية المتصاعد   حالطريدة الئر

ا  تماعية سيف يوئ 

ية بوض  ها ش  بوض صشر  يهري لب ث األ شة البيئية"الدائعا  البشر

  ع الم هيم  "Barnet"" بارنتويلا   كذلت "  
ً
بأ  استندام ش هيم األشععة )صشععة البيئة( استعا ا

التدليدي لهذا المرت ل ع  الدولة يعطيي ع  شناطر ا ت ار الم هيم شخ طرف الدو   ولذلت حهي 

ا  طا
 
ا ف
ح ص  يت د  األشخ البيئ  ا   يوظا األولوية يدبر

. بموئ   عا   تش يو ألشخ بيئ  ا
ر األشخ اي سا  

 .  بش و كبب 
ً
اع وإلما لل ا ا  اي سالية المهد   بيئيا ا ولدضايا الب  

 لألشخ اليطئ 

 الهدف األساعا للدراسا  الما بود وضوية هي حتح شسا ة للت  ب  والتأشو وإلتاج البدائو   
وشخ ثم يبفر

ا الديما  وبش و صكبر  دة حيما 
ا وص  هذا األخب  ل  تداعيات  ليس حدط ع  شستيى األشئ 

ين  األشخ البيئ 

ات  الغب  شرغوبة وشخ بيعها وصهمها  سب الطرح الما بود  للدولة بو  ئر ا حرا  لهم لصيب شخ تأثب 

ا يست دها ال ر 
ا البداا ك ق يوبر عخ الس م والودالة الئر

 
  . وض ا وصولهم شدرسة كوبعهاغخ ال ق ف

اتيجيات تحقيقه المحور الثالث: تداعيات ي واسير
ار باألمن البيئ   االرص 

: حماية البيئة كمسؤولية دولية )أعمال األمم المتحدة وقضية تغير المناخ(
ً
 أوال

ايد    ا المعاخ ع    شاا ات اديا  شخ شألها ال د شخ البر 
 
ا  ال ا   ف عملت األشم المت د   راا التغيب 

ا 
 
ا  الغب  الطبي ا ف

 
 9الغ ف الليي  راا التليث المستمر  يث تم التصديق ع  ا ت ادية المعودد  ف

ا الغ ف الليي  ع   1992شاي 
 
ا شستويا  غا ا  البيي  الل ا ية ف

 
كر  حوو  هتمام اللائد بالتغيب  ف

 : ا  وشخ صهداحها كما ي ا
ا الععام المعاج 

 
 شستيى يمع  التدخو النطب  لإل سا  ف

ا الغ ف اللييتثبيت تركب   -1
 
 ا  غا ا  الدحيعة ف

ا -2
 الم احعة ع  الععام المعاج 

 ت ييف الععم ا ي يلي ية بصير  طبيوية ش  تغب  المعاخ-3

ا لنطر التليث -4
 ضما  عدم تورض ايلتاج الغذا  

ا بها يم خ تثبيت تركب   غا ا  الدحيعة وكذلت ت ييف ا لعمة ا ي يلي ي-5
ة ت ديد ال بر  اللشعية الئر

ا 
 ش  التغب  المعاج 

ا  ق البيئة استمر  اللهي  الدولية حدد ات ق كو شخ شععمة األشم   
 
ولتيلة التلاو ا  المستمر  ف

المت د  وشععمة الص ة الوالمية ع   داشة تواو   ديد واس  العطا   حدد صبرم رئيس برلاشج األشم 
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ييسوستيدروس أدهاوالمدير الوام للمععمة " "إريك ُسليم"المت د    يستهدف  يا   نوم غي 
ً
" ات ادا

ا دضايا 
 
 عخ ت سي   التنسيق ف

ً
كة لم اح ة التليث وشداوشة شضا ا  المي روبا  حضال اي رااا  المشبر

  ار  الع ايا  والميا  الكيميائية وليعية المياه ودضايا الغذاا والتغذية. كما ويشمو التواو  اي ار  

كة ل ملة   ل يائد شعاخية وبيئية لل "تنفس الحياة"المشبر
ً
دعي   ع خ ض شستويا  تليث الهياا ت ديدا

 وص ية شتود  . 

ب وإع شدولة سليك شخ     كما وتطردت شععمة األغذية اللراعية  ع شش لة لدر  المياه الصال ة للشر

ص و صيد شسؤو  لألسماك و ح  المؤسسا   ع  عما  المدولة لتسيب  المسم ا  وتويي   شداييس 

م المداييس. التسي ا ت بر
ا تعطبق عليها والتداا التععيما  المؤهلة يشها  المسم ا  الئر

 ب  الدائم الئر

وسوت المععمة الوالمية للتلار   ع  ماية ص ة ا سعا  وال ييا  والعباتا  والميار  غب  المتلد     

 ماية البيئة. وذلت عخ طريق السماح للدو  ب رض الرسيم اللمركية وه ذا كاستثعاا شخ ص و  

ا لصها التأسيسا والذي الو س    
 
 ص  التعمية المستداشة شرتبطة بالمناطر ع  البيئة ف

ً
كما وص ر ت صيضا

ع  الدضايا البيئية بيض  للعة التلار  والبيئة بهدف تعمية  لتاج وتلار  السل  والندشا  ش  السماح 

 لهدف التعمي
ً
ا ل س با ستوما  ا  سخ للميار  الوالمية طبدا

 
ة المستداشة والم احعة ع  البيئة ف

 اليدت. 

: أهم التحديات البيئية
ً
 ثانيا

للتهديدا  البيئية صلياع عد  وذلت لتيلة الطبيوة الديعاشي ية للبيئية ولسليكيا  الدو  واألحرا  ولوو   

 :  صهم هذه التهديدا  كما ي ا

ا الت ديد وال -
 
سبب صل  رغم كيلها ظياهر طبيوية    ص  التهديدا  البيئية الطبيوية وهي األصوب ف

األسباب المؤ ية  ليها توي  بنسبة كبب    ع عياشو شنشأ  ب وو ا  سا  وصهم هذه التهديدا  التغب  

كالية  الكثاحة الشمسية... ودد ي ي     سب صغلب الولماا  ع الثيرا  البر
ً
ا والذي يوي  غالبا

المعاج 

ا لتيلة سليكيا  ب
ا دسمها الولماا  ع ث ثة صدسام: التهديد البيئ 

ية والئر  شر

البواث الغا ا  الل يعة العاتلة عخ تيليد الطادة   ر  اليدي  األ  يري وشنتلف اليسائو الصعاعية -

لية  واللراعية والمب  

ا  -
الهباا الليي وهي عبار  عخ  سيما  صلبة وسائلة وصغب   تدخو الغ ف الليي شخ  رائق األراص 

ا شع  ا شواع الشمسا الدخي   ع  ي األرض حتلوو سطح والغابا  واس
 
تندام ودي  الديل   تساهم ف

 األرض صبر  صو صكبر  رار . 

بة بسبب      سلبية ع  ايلتاج اللراعا وي ي  ذلت لتيلة تآكو البر
بة وصكبر كذلت التص ر كمهد  للبر

ا  اللليا الكبب   ع المد  وهلر  األرياف  صو دد ت ي  الهلر  واللليا  المياه  صو لد  التعوع البييليجر

 لتيلة رصاعا  و روب شدشر .   
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ية ويؤ ي  ع شي      ا والذي ينتج عخ تشب غا  المثا  شخ شصال  المبيدا  ال شر
كذلت التليث البيئ 

األشنان وتلف المعتوج اللراعا والتشار ا شراض وتليث المياه الذي ينتج عع  الوديد شخ ا شراض 

كيليس... كمرض التي   يئيد   اا األشيبا   اا التيبر

ي 
اتيجية تحقيق األمن البيئ  : اسير

ً
 ثالثا

   : اتيليا  كما ي ا
ا ولوو صهم هذه ا سبر

اتيليا  تردية األشخ البيئ   تعيعت صش ا  وصير اسبر

اتيجيات الوطنية للحفاظ عىل البيئة- اتيلية االسير اتيليا   اا  لتيلة  ع   ا سبر : هذه ا سبر

ا الو
 
ا صعدها ا ت ا  الدوعا لصي  الطبيوة والميار  الطبيوية   يث  اا ف

المية لل  اظ ع  البيئة والئر

اتيليا  وطعية ل ماية البيئة ش  شراعا   اتيلية الوالمية صل  يتي ب ع  الدو  اعدا  اسبر  ع   ا سبر

 خصيصية الدولة. 

اتيجيات التصدي للكوارث البيئية-  لميا هة الكيارث واأل شا  : وها خطط يتم اعاسير
ً
دا ها خصيصا

 البيئية والتدليو شخ  دتها شثو: صخطار الل    وا عاصب  وال ياضا 

اتيجيات التنمية المستدامة- اتيليا  وطعية للتعمية المستداشة تلم  بي   ا بوا  اسير
: عبار  عخ اسبر

المعبثق عخ  ع   ريي بشأ  البيئة  21در  ا دتصا ية وا  تماعية والبيئية ودد  عا  ليها  دو  صعما  ال

 . 1992والتعمية عام 

ا كنطي  صوع لت ديق األشخ   
 ع  صسباب التليث وال سا  البيئ 

ً
ور  التورف صوال   يم خ اغ ا  شخ رص 

ا توتبر شخ 
ا اتناذ التدابب  اليدائية الئر

ا أل  بمورحة السبب يم خ وض  ال لي  المعاسبة كما ينب  
البيئ 

   ووسائو  ماية البيئة شخ التليث والم احعة ع  شيار ها الطبيوية. صهم طر 

ا الورص  
 
ا ظهر  ف

 ضاحة  ع اتناذ التدابب  الو  ية ووض  ال لي  الوملية العا  ة للمشاكو البيئية الئر

 ال ديث. 

ي 2الشكل )
اتيجية تحقيق األمن البيئ   ( اسير

 

ا ينتهلها األشخ     
ا بص ة خاصة صشا السياسا  البيئية الئر

ا بص ة عاشة واألشخ البيئ 
  حدد  د اي سا  

 : اتيليا  صساسية كما ي ا
 لها ث ث اسبر

اتيجية االستباقية - ا تبا ر بها حياعو  : Preepationاالسير
ا الدبلية الئر

اتيليا  الئر وها تلت ا سبر

ا أل و ا تعاب  شيب تهديدا  بيئية وشناطر شستديمة لبداا ال ر  و 
ديض كراشت  وتهد  األشخ اي سا  

ُ
ت

تحقيق األمن البيئي

معرفة أسباب الفساد

تدابير عالجيةةتدابير وقائي
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ا وها األلل  ع  ا ط   والدائمة ع  شع  برو  ال ركيا  المعتلة للتهديدا  البيئية وحق 
صشع  البيئ 

ا المسبق صي دبو  اتيىحر
ا ي ي  ع  المدى المتيسط والبويد  يث توتمد ع  التنطيط ا سبر

 ب    شئ 

ا شوي   تللأ ليض  خطط
ا ظو و ي  تهديد بيئ 

 ت ي   اهل  لتع يذ ودت ال ا ة.   دوث النطر  حف 

اتيجية الوقائية - ا يركل ع  اليداية المب ر  أل و التدليو شخ Preventionاالسير
: وهعا األشخ اي سا  

ا  بد  
ت دي غياب األشخ وإيلا   لي  ع  المدى البويد ب يث يوالج األسباب األوع لألشخ البيئ 

ا ودت شتأخر لضما  ص سخ شر و ية و 
 
 تن يف شخ  د  التهديدا  البيئية. التدخو ف

اتيجيات الحماية - ا يلب اتباعها شعذ ودوع  : Protectionاسير
وها  ملة اي رااا  والسياسا  الئر

ا هذا الملا  سياا 
 
 هذه المر لة تتطلب تعاحر  هي  كو ال اعلي   ف

ً
النطر لغاية ا تيائ  و وال  وغالبا

 شخ  اخو البلد صو شخ خار  . 

 : الخاتمة

: وش     خ خ   شا سبق تم التيصو  ع شلميعة شخ ا ستعتا ا  كما ي ا

ا عد  تواريف وذلت را    ع اخت ف بيئة البا ثي   واألكا شيي    و  اغ ا  الطبيوية  -
ص  لألشخ البيئ 

ا بأشععة الوعارص 
ا يوئ 

ا تتسم بها الوليم ا  تماعية. لكخ رغم ذلت يم خ الدي     األشخ البيئ 
النسبية الئر

  يوية لل يا  وتلعب لدرتها. ال

ا  -
ا التدهير البيئ 

 
ا تمثلت ف

ا طالت الوالم والئر
ا صهمية بالغة خاصة ش  التطيرا  الئر

ص  لألشخ البيئ 

 . ا  وا خ   بالتعوع البييليجر

ا وت ديد  شخ  -
ا التثديف 

ا حروع وتليا  تومو ع  ترديت  وت ديد  ولوو صهمها ال رع البيئ 
ص  لألشخ البيئ 

بية البيئية.  خ   تلية  التيعية والبر

ور  تيسيو   - ا  اا لتيلة لداشا  لعرية بي   اليضويي   وشا بود اليضويي    ي  رص 
ص  برو  األشخ البيئ 

ا للدولة. 
ا و  يدترص حدط ع  األشخ البيئ 

 ليصبح يشمو صشخ ا حرا  البيئ 

ا  ماية البيئة شخ شنتلف التهديدا  و  -
 
ع  رصس هذه ال ياعو األشم ص  لل ياعو الدولية المسؤولية ف

المت د  كمععمة  ولية تدعيا  ع األشخ والسلم الدولي   وش  تيس  األشخ تصبح الدعي   ع األشخ 

 . ا
 بمنتلف دطاعات  شعها األشخ البيئ 

ا  -
ا توي  بالرص  ع  ا حرا  والدو  ولوو صهمها التغب  المعاج 

ص  البيئة تيا   الوديد شخ الت ديا  الئر

ا  ر ة  رار  األرض. وشا تسبب 
 
 ب  شخ ا رت اع ال ا  ف

ا تهد   -
اتيليا  تومو ش اح ة شنتلف التهديدا  و رئها سياا الئر ا  بد شخ اسبر

ص  لت ديق األشخ البيئ 

ا المدابو الومو ع  ترديت . 
 
 الدو  صو ا حرا   وف

ساهم حيما هي عم ا  وكإ ابة عخ ال رضية المطرو ة حيم خ الدي  صلها ص ي ة ب  م ص  شا هي علما ي

اتيليا .   حدراسة الدضايا وحق صطر شعهلية علمية يذلو الصواب لصعاع الدرار صثعاا عملية رسم ا سبر



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

107 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 الهوامش: 

ا الللائر "   - 
 
ا وت ديق التعمية المستداشة ف

المللة الللائرية لألشخ شئ  طياهرية  " ل ي شداربة  ديد  لألشخ البيئ 
 . 160(: ن. 2017  )11 والتعمية

ا الدراسا  األشعية"   -
 
: المسألة البيئية ضمخ  يار المععارا  ف ا

المللة الوربية للوليم سليم دسيم  " راسا  األشخ البيئ 
ا  السياسية

 . 96(: ن2014) الف 
-   ") ا

اتيليا  ترديت  )شداربة لألشخ اي سا   ا واسبر
ا والسياعا شرا  لطاعا  "األشخ البيئ 

  ن 3شللة ال  ر الدالي  
 . 541-540ن. 
 . 161-160شئ  طياهرية  شر   سابق  ن ن.  -
ا   ار  عاشة  كلية ا دتصا  واي ار   دسم اي ار   -

 
" )شذكر  شا ستب  ف ا

لاهد لارص  او  حلمبا   "ت ديق األشخ البيئ 
 . 13(  ن. 2017الواشة   اشوة الملت عبد الوديل   د   

يخخخخ   لو  بيكميش  حتي ة باية  "الم هيم اللديد لألشخ - ا التشر
 
ا ) راسة داليلية ت ليلية ف

ات  ع  األشخ الغذا   ا وتأثب 
البيئ 

 . 97-96  ن. 25 شللة ال ديدةالوام("  
-   " ا

ا واألشخ اي سا  
ا بي   شداربة األشخ اليطئ 

(: 2018  ) يسمبر 50 شللة الوليم اي ساليةحي ية هيشا   "األشخ البيئ 
 . 3754ن. 
 . 541شرا  لطاعا  شر   سابق  ن.  -
 . 13لاهد لارص  او  حلمبا   شر   سابق  ن.  -
 . 13لاهد لارص  او  حلمبا   شر   سابق  ن.  -
-   " ا

 9 شللة الللائرية لألشخ والتعميةخ ف ش مد عبد الر يم  وسمر  بيسطيلة  "األشخ شخ شععير األشخ اي سا  
 . 66-65(: ن ن. 2016) ويلية 

 . 106-105دسيم سليم/ شر   سابق  ن ن.  -
ا اش -

 
ا  "المسؤولية الدولية عخ  ماية البيئة.  راسة شدارلة" )صطرو ة شددشة لعيو شها    كتيراه الوليم ف

بارك عليا  
-بس ر –ال دي   تنص  دالي  الو دا  الدولية  دسم ال دي   كلية ال دي  والوليم السياسية   اشوة ش مد خيرص  

 . 77-76(  ن ن. 2016-2017  
 2020-11-20شم المت د  للبيئة وشععمة الص ة الوالمية"  تم تص ح الميد  ييم (  "برلاشج األ ------) -

>.http://www.who.net< 
ا  ماية البيئة"   -

 
 . 250-249(: 2013) 1 شللة الدالي  الدوعا والتعميةشسود لذير  " ور المععما  الدولية ف

ي  "التهديدا  - ا الدالي  الوام  تنص   وهيبة الدبب 
 
" )شذكر  لعيو شها   الما ستب  ف ا

البيئية وإش الية بعاا األشخ الغذا  
ا  كلية ال دي  والوليم السيسية   اشوة سطيف

 . 24-22(  ن ن. 2014-2013  2 دي  ا  سا  واألشخ اي سا  
 . 26-24المر   ل س   ن ن. -
 . 28-26المر   ل س   ن ن -
 . 30-28المر   ل س   ن ن.  -
 . 33-32المر   ل س   ن ن.  -
-   " ا

اتيليا  تردية األشخ البيئ  (: ن 2018  ) ويلية 13 شللة البا ث للدراسا  األكا يميةصباح  ياس  "تليا  واسبر
 . 778-777ن. 
 . 17لاهد لارص  او  حلمبا   شر   سابق  ن.  -
 . 546-544شرا  لطاعا  شر   سابق  ن ن.  -

http://www.who.net/
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 القانون الدولي اإلنساني بالجزائرالمواءمة الوطنية التفاقيات 

 نظرية االمن االنساني إطارمقاربة قانونية في 

 

The national harmonization of international humanitarian law 

conventions in Algeria, a legal approach within the framework 

of the theory of human security 
 

 انصاف بن عمران
ستاذ م

 
، جامعة ا

 
الجزائر خنشلة،حاضر ا  

 
 ملخص: 

 
ا شخ اهم اليا  تطبيق هذا الدالي            

يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  
توتبر الميااشة التشر

ا تع يذ الدالي  الدوعا 
ا يدتض 

يوا  اليطعية الئر ا  وذلت دصد التورف ع  التشر
ع  المستيى اليطئ 

ا وضوها صو توديلها بغي
ا وضوها صو توديلها بغية اي سا  

 الدالي  الدوعا اي سا  
ة الميااشة بيعها وبي  

 . ا
 الدالي  الدوعا اي سا  

 الميااشة بيعها وبي  
ا  

يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  
تهدف الدراسة  ع تبيا  شدى اهمية الية الميااشة التشر
ا 
 . كيسيلة شخ وسائو تع يذ هذا الدالي  ع  المستيى اليطئ 

 . ا
ا  ا شخ ا  سا  

يوية  ات اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  
 الدلما  الم تا ية: الميااشة التشر

Abstract  
Legislative harmonization of international humanitarian law conventions is one of the 

most important mechanisms for the application of this law at the national level, in order 

to identify the national legislation that requires the implementation of international 

humanitarian law to be drawn up or amended in order to harmonize it with international 

humanitarian law, develop or amend it in order to harmonize it with international 

humanitarian law. 

The study aims to demonstrate the importance of the mechanism for legislative 

harmonization of international humanitarian law conventions as a means of implementing 

this law at the national level. 

Keywords : Legislative harmonization, international humanitarian law conventions, 

human security. 
 

 مقدمة
ا األوساط 

 
ا بأهمية كبب   ف

يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  
ا شيضوع الميااشة التشر

 ظ 
ر الللعة الدولية الرسمية دبو األوساط األكا يمية الب ثية  وهذا شا تضمعت  تدارير لألشم المت د   وتداري

ا 
 
يوية الم هيشي   ف للصليب ا  مر  شارا  رصي ة وواض ة  ع الدور ال وا  الذي تؤ ي  الميااشة التشر

ا لدى الدو . 
 ت ديق اهداف ا شخ ا  سا  

ا 
 
اشتها الدولية ف عاتها الداخلية بما يندم البر  ها شخ  و  الوالم تس  اع شيااشة تشر والللائر وكغب 

. اطار ات اديا ا
ا تع يذا    ام هذا الدالي  ع  المستيى اليطئ 

   الدالي  الدوعا ا  سا  
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ي للدراسة -1  اإلطار المنهج 
 إشكالية الدراسة وفرضياتها -1-1

ا شخ تليا  تع يذ دياعد هذا الدالي   
يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  

توتبر الميااشة التشر

ا ت ديق اهداف ا ش 
 
ا لدى الدو ؟ ح يف ساهمت هذه ا لية ف

 خ ا  سا  

 ولإل ابة عخ تساؤ  ايش الية تم صياغة ال رضية التالية: 

ا ت ديق ا شخ  الفرضية األول: 
 
ا ف
يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  

تساهم الميااشة التشر

ا لدى الدو ,
 ا  سا  

 

 أهمية الدراسة وأهدافها -1-2

يو ا اعتبار الميااشة التشر
 
ا شخ تليا  ت مخ اهمية الدراسة ف

ية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  

اعا  المسل ة  ا  وذلت   اظا ع   دي  ا  سا  اثعاا الب  
تع يذ هذا الدالي  ع  المستيى اليطئ 

 . ا
 بعيعيها الدولية وغب  الدولية  ت ديدا  هداف ا شخ ا  سا  

 : ا
 
 وتتلن  صهم صهداف اليردة الب ثية ف

ا اطار  اليديف ع   واح  وشعطلدا  -
 
ا ف
يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  

الميااشة التشر

؛ ا
 ت ديق اهداف ا شخ ا  سا  

ا كالية تع يذ دياعد هذا الدالي   -
يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  

رصد تثار الميااشة التشر

, ا
ا اطار ت ديق اهداف ا شخ ا  سا  

 
 ف

 

 تحديد مفاهيم الدراسة -1-3

ي مفهوم الم -1-3-1
 
يعية التفاقيات القانون الدولي االنساب

 واءمة التشر

ا 
 
ا بموعاه الدديق هي ذلت الللا الهام شخ الدالي  الدوعا الوام المطبق ف

الدالي  الدوعا اي سا  
ا ينض  لها سليك 

اعا  المسل ة والمتضمخ لملميعة شخ المبا ئ والدياعد الورحية والتواهدية الئر الب  
ا 
 
ا هذه الدياعد الم اربي   المشتب ي   ف

 
ف بها ف تهم ل ديدهم ووا باتهم الموبر للاع شسلح ععد شبارسر

ا اختيار وسائو وصساليب ال رب وتستهدف 
 
ا ت د شخ  دهم ف

والمتولدة بسب  الومليا  الودائية والئر
اعا  المسل ة   ولية كالت صم غب   ولية  وهم   

بعوع خان و عتبارا    سالية   ماية ض ايا الب 
لوا لو  عخ الدتا  والذيخ ل عتهم الموركة واألشنان غب  المداتلي   وهم المدليي  غب  المداتلي  ا

ا   صلة لها بالموركة شخ 
ا الدتا  صص   حتعأى بهم كما تعأى ببوض الممتلدا  واألعيا  الئر

 
كي   ف

المشبر
 1  الودائية. ص  ي يليا صو ت ي  هدحا للدتا  صو شيضيعا ألية شواشلة غب    سالية شخ  راا الومليا

ا هذا ايطار توتبر ات اديا   عيف األربخخ  لسعة 
 
 1977وبروت يليها ايضاحيي   لسعة  1949وف

ا أل  اش    يث تومو الدو  ع  تع يذ ا  اشها سياا 
ا  واألساس الدالي  

صلب الدالي  الدوعا اي سا  
ا عخ طريق شلميعة ع  المستيى الدوعا خاصة عخ طريق المععما  الدولية  وع  المستيى الي 

طئ 
 . ا
يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  

 شخ ا ليا  شخ بيعها الميااشة التشر
: تلية شخ تليا  تع يذ ا  ام  ا ها

يوية  ت اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  
وعلي  حا  الميااشة التشر

ا تس  شخ خ لها الدو  اع ا
ا ع  المستيى اليطئ 

 راج ا  ام شطابدة لدياعد الدالي  الدوعا ا  سا  
اشاتها الدولية.  ا اطار تع يذ البر 

 
ا ف
 ات اديا  الدالي  الدوعا ا  سا  

 

                                                           
 .53، ص. 2010، دار وائل، األردن، الطبعة األولى، القانون الدولي اإلنساني نزار العنكبي،  1
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ي  - 1-4
 
يعية التفاقيات القاقنون الدولي االنساب

 الجزائر والمواءمة التشر
ا وها تطمح 

صخخا دت الللائر ع  صغلب ا ت اديا  الدولية ذا  الصخخلة بالدالي  الدوعا اي سخخا  
يوا  الداخلية سيما الودابية شعها ش  المياثيق الدولية. شسختدب   ا ت ييف تشر
 
 2 ف

وصخخخخخخا دت  20/06/1960بتاريخخخخخ:  1949حالللائر صخخخخخخا دت ع  ات اديا   عيف األربخخ  لسخخخخخخعة 
ا األو  لسخخخخعة 

 
وتيكي  ا ضخخخخاف اعا  المسخخخخل ة الدولية بتاريخخخخخ:  1977ع  البر المتولق ب ماية ضخخخخ ايا الب  

ا لسعة   وصا د16/08/1989
ا الثا  

 
وتيكي  ايضاف اعا   1977ت ع  البر المتولق ب ماية ض ايا الب  

ا األو  
 
وتيكي  ا ضاف ا ل س تاريخخخخخ المصا دة ع  البر

 
وبعاا ع  ذلت حالللائر  3المسل ة غب  الدولية ف

ا بالشخخخخخخخخخخ و الم ئم وتطبيد
ا الدالي  اليطئ 

 
ا تعطيي ع  هذه الصخخخخخخخخخخ يك ف

اشا  الئر ها شطالبة بو س ا لبر 
ا الياد  الوم ا وحق شا لصخخخخخخخخخت علي  الما   

 
ا تع  ع   1996شخ الدسخخخخخخخخختير الللائري لسخخخخخخخخخعة  132ف

والئر
ا الدسخخخختير  

 
وط المعصخخخخين عليها ف خخخر ا يصخخخخا   عليها رئيس اللمهيرية   سخخخخب الشخ

صل : " المواهدا  الئر
  4تسمي عو الدالي . "

ا ات خاديخا  
 
 1949 عيف األربخخ  لسخخخخخخخخخخخخخخخخعخة  يخث يد  ع  عخاتق الللائر بخاعتبخارهخا  ولخة عضخخخخخخخخخخخخخخخخيا ف

وتيكيلي   ايضخخخخخخخخخخخاحيي   لسخخخخخخخخخخخعة  ا  1977والبر
شيائمة دياليعها اليطعية ش  شتطلبا  الدالي  الدوعا اي سخخخخخخخخخخخا  

ا وحق شا لصخت علي  الما   
ا تع  ع   80/1الدالي  الدوعا اي سخا  

ا األو   والئر
 
وتيكي  ايضخاف شخ البر

اع  و   بطخخخاا  كخخخاحخخخة اي رااا  ال  شخخخة لتع يخخخذ صلخخخ : " تتنخخخذ األطراف السخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاشيخخخة المتوخخخادخخخد  وصطراف ا لب  
وتيكي ." اشاتها بمدتض  ا ت اديا  وهذا المل ق البر  5البر 

ا شخ ل  شماثو  ع  صل    يلب ص  ي هم شخ ذلت ص  الدولة 
ا الثا  

 
وتيكي  ايضخخخخخخخخخخخخخخاف وينلي  البر

م بخخاتنخخاذ التخخدابب  ال  شخخة لمي   
وتيكي    تلبر ا هخخذا البر

 
ااشخخة دياليعهخخا اليطعيخخة لدياعخد  ي   تصخخخخخخخخخخخخخخخخبح طرحخخا ف

ا 
 
ام عام  يتوي   ع   مي  الدو  األعضخخخخخخخخخاا ف  

ام باتناذ هذه التدابب    البر  
ا  حا لبر

الدالي  الدوعا اي سخخخخخخخخخا  
ا توتبر شيااشخخة الديالي   اليطعيخخة  ت خخاديخخا  هخخذا الدخخالي  شخ صبر  

ام بتع يخخذ ص  خخاشخخ   والئر ات خخاديخخاتخخ  ا لبر 
ام الدو  بتع يخذ  ا شعخاهر البر 

ام الدخالي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا   ام بالومخو ع  ا بر ا  خام هذا الدخالي   وبمي ب ا لبر 
 . ا
 6ي ق لدو  ولة شتوادد  ص  تطالب طرحا تخر بالكف عخ خر  الدالي  اي سا  

ي مجال الحماية من جرائم الحرب:   -1 -4 -1
 
 ف

ورية ع   خخخخخخخخخخخخخخخ  اا  لائريي   للديام بإ راا التودي   الرصخ شوعخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخم ولهذا الغرض كل ت الدولة خبر
ا الودوبا  واي رااا  الللائية. حها تسخخخ   ع   راج شثو هذه اللرائم 

الدخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخيالي   األسخخخاسخخخية شعها دالي  
                                                           

، االمانة "التقرير السنوي الثاني عن تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد العربي"شريف عتلم،  –محمد رضوان خضرا   2
 .37اللجنة الدولية للصليب االحمر، ص.  –العامة لجامعة الدول العربية 

صااادقت الجزائر أيضااا على اتفاقيات دولية أخرى تصاانف قانونيا ضاامن اتفاقيات القانون الدولي اإلنساااني، كبروتوكول بشااأن حظر   3
، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 1925اسااااااااتعمال الغازات الخانقة والسااااااااامة أو ما شااااااااابهها والوسااااااااائل الجرثومية في الحرب لعام 

، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشاااأن اشاااتراك األطفال في 1989، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1948والمعاقبة عليها لعام 
 .1998، كما وقعت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2000المنازعات المسلحة لعام 

 .1996الدستور الجزائري لسنة   4
، اللجنة الدولية للصاااااليب األحمر، القاهرة، موسوووووعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنسووووانيحد، محمد ماهر عبد الوا –شاااااريف عتلم   5

 .313، ص. 2005الطبعة الخامسة، 
أحساان كمال، " آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساااني في ضااوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصاار"، مذكرة ماجيسااتير، جامعة   6

 .19 – 18، ص. ص. 2012 – 2011الجزائر، السنة الجامعية:  –لحقوق، تيزي وزو مولود معمري، كلية ا
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ا صو الدوعا  ضمخ دياليعخخخخخخها الداخلية الودابية  غب  ال  لم يتدرر بود 
النطب    سياا ع  المستيى اليطئ 

يخخخخ  شسخختدو حيما  ذا كا  سخخيتم   را ها ضخخمخ دالي  الودوبا  الوام صو دا خر ا تشخ
 
لي  الدضخخاا الوسخخ ري صو ف

 7بذات . 

ا يم خ ص  ت ي  لها صخخخخخخخخخخخخخخخخلة  
دالي  الودوبا  السخخخخخخخخخخخخخخخخخاري الم وي   اليا تضخخخخخخخخخخخخخخخخمخ بوض الميا  الئر

ا  06 -97 "هذا  ع  الب األشر ردم  85 - 84الما   "بلرائم ال خخخخخرب 
 
المتولق  21/01/1997المؤرخ ف

ا واألسل ة والذخب    والدالي   المتولق باألسل ة الكيماوية.  09 -2003  ردم بالوتا  ال ر ر

ا الودوبخخخخخخخخخخخخا   
اتنذ  الللا  المش لة بغرض   راا التودي   ع  الديالي   األساسية شعخخخخخخخخخخخخها دخخخخخخخخخخخخالي  

ا ا يرما  ع ت ريس شبدص عدم 
واي رااا  الللائية شيد ا  يلابيا حيما ين  هذا الميضوع  ذ ددشت ادبر

و  رائم ايرهخاب "اللريمخة المععمخة" ضخخخخخخخخخخخخخخخخمخ ص  خام دخالي  اي رااا  تدخا م  مي  اللرائم النطب   شثخ
وع حدط  .8الللائية وهذا األشر ل د الساعة يود ششر

 
ام شارة الحماية:  - 2 -4 -1 ي مجال احير

 
 ف

ام شخخخخخخخخخخخخخخار  ال ماية المدرر  ل ماية  ام الدو  با بر ا اع البر 
تع  ات اديا  الدالي  الدوعا ا  سخخخخخخخخخخخخخخا  

اعا  المسل ة  . ض ايا الب  

ا هخخذا ا طخخار تع  المخخا   
 
ا تع  ع  صلخخ : " يوخخادخخب  299وف

شخ دخخالي  الودوبخخا  الللائري والئر
ا  شخ ال رب 

 
بال بس شخ سعة  ع خمس سعيا   كو شن   عس ريا كا  صم    يستومو بدو   ق  ف

ا شعطدخة الومليخا  لدي  صو تشخخخخخخخخخخخخخخخخ يلخة  شنخال خا بخذلخت الديالي   واألعراف ال ربيخة  الشخخخخخخخخخخخخخخخخخارا  ال
 
ممب    صو ف

ا ا ت ادا  الدولية اآليلة لمراعا  األشخخخخخخخخخخخخنان صو األشيا  وكذلت األشاكخ اليادوة 
 
والشخخخخخخخخخخخخوارا  الم د   ف

 9ت ت  ماية هذه ا ت ادا ."

ا الصخخخخخخخليب األ مر واله   
 يث ت ما ات اديا   عيف األربخخ  وبروتيكيليهما ايضخخخخخخخاحيي   شخخخخخخخار ر

هاتي   الشخخخخخخخخخارتي   وشلا   اسخخخخخخخخختومالهما  وش   األ مر بت ديد األشخخخخخخخخخنان واللها  المؤهلة  سخخخخخخخخختوما 
ذلت حإل  يوي  للدو  شسؤولية وض  دياعد ت صيلية تععم استوما  الشار   كما تم اعتبار صي اعتداا صو 

حدر   ويلب ع   8شسخخخخخخخاس بشخخخخخخخارا  ال ماية  ريمة  رب يلب الموادبة عليها بمي ب ص  ام الما   
يوا  وطعية بمع  وشوادبة خخخر سخخخخيا اسخخخختوما  الشخخخخار  الممب    وخاصخخخخة اسخخخختومالها شخ ص و  الدولة  سخخخخخ تشخ

 10الغدر الذي يوتبر  ريمة  رب. 
 

1- 4- 3-  : ي
 
 إنشاء ودعم اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساب

ا تسخخخخخخخخ  
ا  والئر

ا ع  الصخخخخخخخخويد اليطئ 
وها   دى اآلليا  اليطعية لتع يذ الدالي  الدوعا اي سخخخخخخخخا  

ا  و  يي د صي  شخ خ لها الدو  خاصخخة اع شيااشة
يواتها الداخلية ش  ا  ام الدالي  الدوعا ا  سخخا  

خر تشخ
ا يي ب ع  الدو    شخخخاا هذه الللا   ولكخ عد   و  ذهبت  ع   شخخخاا 

ا الدالي  الدوعا اي سخخخا  
 
  م ف

 هذه الللا . 

                                                           
 المرجع السابق. شريف عتلم، –محمد رضوان خضرا   7
 المرجع نفسه.  8
 قانون العقوبات الجزائري.  9

 .293، ص. القانون الدولي اإلنسانيمحمد فهاد شاللده،   10
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ا  وشم
ثلي   شخ وتتألف هذه الللا  عا   شخ شمث ا الي ارا  واللها  الموعية بالدالي  الدوعا اي سخخخخخخخخخخخخخخخخا  
ا 
ا الدالي  الدوعا اي سا  

 
اا ف وغب  ذلت شخ  11اللمويا  اليطعية لله   األ مر والصليب األ مر  وخبر

ا يشخخخملها شلا  تطبيق 
ا شنتلف الميا  الئر

 
ا تتيع شسخخخئيليا  وت ي  لها اختصخخخاصخخخا  ف

المؤسخخخسخخخا  الئر
تومخخخو هخخخذه الللخخخا  بصخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخة و  12هخخخذا الدخخخالي   وغخخخالبخخخا شخخخا صثبتخخخت شثخخخو هخخخذه األ هل  صلهخخخا بخخخالغخخخة األهميخخخة 

 استشارية لدى السلطا  المدلية والوس رية. 

ولعرا ص  لدو  ولة شخ هذه الدو  لها ظروف وشوطيا  خاصخخخخخخخخخخخخخخخخة بها  حإل    يم خ ت ديد وظائف 
خخ  حلدو  ولة  رية  ضخخخاحة وظائف صخرى لهذه الللا   توتمد صسخخخاسخخخا ع   هذه الللا  ع  سخخخبيو ال رصخ

: ظروف الدولة  لكخ عا   و  ظائف هذه الللا  تتم ير  ي  الومو ع  ت ديق شا ي ا
13 

1-  . ا
ا الدالي  اليطئ 

 
   راج ص  ام المواهدا  ا  سالية ف

ام  -2 يويخخة صو الدخخاليليخخة صو اي اريخخة  ال  شخخة للتطبيق ال وخخا  وشخ ثم ا بر خخخخخخخخخخخخخخخر  عخخدا  كخخاحخخة التخخدابب  التشخ
 . ا
 دياعد الدالي  الدوعا اي سا  

ا  -3
يوا  الم ئمة الئر خخخخخخخخخخخخخخخر  تع  ع  دم  المنال ا  اللسخخخخخخخخخخخخخخخخيمة لدياعد الدالي  الدوعا اعتما  التشخ

ا وتععيم اسخخخخخخخخخخخخخختندام شخخخخخخخخخخخخخخارا  اله   األ مر/الصخخخخخخخخخخخخخخليب األ مر/الكريسخخخخخخخخخخخخخختالة ال مراا  
اي سخخخخخخخخخخخخخخا  

 والو شا  وايشارا  الم مية األخرى. 
ا وك الة  -4

 بمي ب ص  ام الدالي  الدوعا ا  سخخا  
اعتما  ليائح لت ديد وضخخ  األشخخنان الم ميي  

اع المسلح. ا بر  ا صودا  الب  
 
 ام ال ر   والضمالا  األساسية ف

ي الديا   -5 خخخخخخخخخخخخخخخر ا  وشسخخخخخخخخخخخخخخخختشخ
ا شلخخا  الدخخالي  الخخدوعا اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخخا  

 
تخخدريخخب وتويي   الوخخاشلي   المؤهلي   ف

 المسل ة. 
ا ووض  ع شا  عليها.  -6

 ت ديد صشاكخ المياد  الم مية بمي ب الدالي  الدوعا اي سا  

  ع  رصخد تع يذ تيصخياتها واسختعتا اتها  وا ضخط ع بأي ولذلت يلب ع  هذه الللا   ص  ت ي  دا ر 
ا صي شسخخخخخخخخخخخخخخخخائو لها 

 
ا دد ت  لها ال  يشة بها  وإبداا الرصي ف

شهمة صخرى شرتبطة بالدالي  الدوعا اي سخخخخخخخخخخخخخخخخا  
اح ص شخخخخخخخخخخطة  ا ص  تتمت  بالسخخخخخخخخخخلطة ال  شة للديام بالدراسخخخخخخخخخخا  وادبر

ا  وينب  
صخخخخخخخخخخلة بالدالي  الدوعا اي سخخخخخخخخخخا  

. النشر  وص  تود ا ا
اشج التوليمية  ي  الدالي  الدوعا اي سا    لدورا  التدريبية والبر

ا و ئر سخخعة  14للعة  102اع  2011ودد وصخخو عد  الللا  اليطعية  سخخعة  وع  الصخخويد الور ر
ا  مهيرية اليمخ  وبود ذلت  1999

 
ا المعطدة الوربية    للعة وطعية و يد  ششخخخخخخخخخخخخخخخ لة ف

 
لم ي خ هعاك ف
ايد  ا البر 

 
كا  صخرها الللعة اليطعية اللبعالية    2012للعة وطعية سخخخخخخخخخخخخخخخخعة  13 ئر صصخخخخخخخخخخخخخخخخب ت صخذ الود  ف

                                                           
 .150محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص.   11
دليل للتطبيق على الصوووعيد  –القانون الدولي اإلنسووواني شااااريف عتلم، "تطبيق القانون الدولي اإلنساااااني على األصااااعدة الوطنية"،   12

، ص. 2006، )مؤلف جماعي(، تقديم: أحمد فتحي ساااااااااااارور، بعثة اللجنة الدولية للصااااااااااااليب األحمر بالقاهرة، الطبعة الثالثة، الوطني
295. 

 .127ص.   ، مدللقانون الدولي االنساني، دون معلومات اخرى،فريتس كالسهوغن  13
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ولم يتبفر شخ الدو  الوربية سخخخخخخخخخيى دطر  عما   الب ريخ  الورا    15شي عة ع  شنتلف الدو  الوربية 
 16شيريتاليا. 

ا خطة عمو خاصخخة بميااش
ا هذا الملا   ع عمو الدولة الللائرية ع  تبئ 

 
ة كما يم خ ايشخخار  ف

ا  وذلت شعذ سخخخخخخخخخخخخخخخخعة 
 اليطعية الللائرية ش  ا ت اديا  الدولية للدالي  الدوعا اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  

  2010الديالي  
ا خطة الومو التالية: 

 يث اعتمد الي ير ورئيس الللعة اليطعية للدالي  الدوعا اي سا  
17 

وع دالي  ي د  كي يا  اسخخخخخخختوما  شخخخخخخخار  اله   األ مر كشخخخخخخخار   الة ع -1 خخخخخخر   الومو ع   عدا  ششخ
 المنشآ  الطبية والوس رية والمدلية ولمنشآ   مويا  اله   األ مر الللائري. 

2-  . ا
يوا  اليطعية ش  دياعد الدالي  الدوعا اي سا  

 الومو ع  وض  خطة لميااشة التشر
ا وضخخخخخخوها صو توديلها  -3

ا تع يذ الدالي  الدوعا اي سخخخخخخا  
ا يدتضخخخخخخ 

يوا  اليطعية الئر خخخخخر التورف ع  التشخ
ا . بغية الميااشة ب

 الدالي  الدوعا اي سا  
 يعها وبي  

ا الدو  األخرى.  -4
 
ا ف
ا شيدا  الدالي  الدوعا اي سا  

 
 18 شتابوة كو شا هي  ديد ف

 الخاتمة: 

ا ها شخ صهم اليخخا  تع يخخذ الدخخالي  الخخدوعا 
يويخخة  ت خخاديخخا  الدخخالي  الخخدوعا ا  سخخخخخخخخخخخخخخخخخخا  

خخخخخخخخخخخخخخخر ا  الميائمخخة التشخ
ا تع ي

 
ا حها تهدف اسخخخخخخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخخخخخخا اع  عم الدو  ف

ا اطار هذا الدالي   والللائر ا  سخخخخخخخخخخخخخخخا  
 
اشاتها الدوعا ف

ذ البر 
اشتها الدولية وت ديد ا لمدتضخخخخخخخخخخخخخخخخيا   يوية تع يذا  لبر  خخخخخخخخخخخخخخخر ا شلا  الميااشة التشخ

 
خطت خطيا  شوتبر  ف

 . ا
 ا شخ ا  سا  

                                                           
جمادى األولى سنة  29المؤرخ في:  08/163تم استحداث اللجنة الوطنية الجزائرية للقانون الدولي اإلنساني بموجب المرسوم رقم:   15

 .2008يونيو  لسنة  04الموافق لاااا:  1429
تقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي لعامي شريف عتلم، ال –محمد رضوان بن خضراء   16

 .08اللجنة الدولية للصليب األحمر، ص.  –، جامعة الدول العربية 2011 – 2010
ربي شاااريف عتلم، " التقرير السااانوي الخامس عن تطبيق القانون الدولي اإلنسااااني على الصاااعيد الع –محمد رضاااوان بن خضاااراء   17

 .42، ص. 2010اللجنة الدولية للصليب األحمر،  –"، جامعة الدول العربية  2009لعام 
 .500محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص.   18



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

114 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 

 اآلليات الدولية لتحقيق األمن االنساني

 

International mechanisms to achieve human security 
 

ي أ. 
 نسيمة  سيليئ 
 زواق نجاةط.د 

 
 ملخص: 

ا اطار  
 
ا سياا  ف

ا تم خ شخ ت ديق األشخ ا  سا  
يهدف هذا الب ث اع  برا   صهم اآلليا  الدولية الئر

 .األشم المت د  صو خار  
ا  و  تس  ل مايت  

ا شلا  األشخ ا  سا  
 
وتتعوع  هذه اآلليا  بي   هيئا   ولية  شبارسر  تومو ف

ا وترديت   وها ترتبط  ارتباطا وثيدا ب رض هذه ال ماية  و  تليا  صخرى غب  شبارسر    تتصو اتصا  شبارسر
ا 
 .ب ماية األشخ ا  سا  

ا  اآلليا   الدالي  الدوعا 
 الدلما  الم تا ية: األشخ ا  سا  

Abstract  
         This research aims to highlight the most Important international mechanism that 

enable the achievement of human security, whther within the framework of the United 

Nation or outside it. 

These mechanisms vary between direct international bodies working in the field of 

human security seeking to protect and promote it, and they are closely related to Imposing 

this protection, and to other indirect mechanisms that are not directly related to the 

protection of human security. 
 

 
 مقدمة. 

ا األشخ  حإلعا لدصد بش و 
 
ا شخ شألها ت ويو  ق ا  سا  ف

ععدشا لت دث عخ اآلليا  الدولية الئر
 هيئة األشم المت د  باعتبارها ال اما األساعا ل دي  ا  سا   حدد صكد   يبا ة الميثا  عخ 

شبارسر
 علشها  ماية  دي  ا  سا 

ا ا  
ر
 تماعا والتعمية  ورح  شستيى ال يا  والتعمية واعتبارها عاش  شهما شخ عياشو ت ديق الرف

ا الما   األوع شع   ورغم ص  المععمة تهتم بمسائو السلم و األشخ 
 
للشويب  ولدد ظهر هذا  ليا ف

 صلها لم تهمو األحرا   والدليو ع  ذلت ص  الميثا  بدص بوبار  " ل خ شويب األشم 
ا
الدوليي   بي   الدو   ّل
ا 
كب   يعصب ع  األحرا .  المت د "   وهذا يوئ 

 ص  البر
ية  ا يتطلب لميذ ا  ديدا للتعمية   وت ديق هذا العوع شخ التعمية البشر

   ت ديق األشخ اي سا  
اشا  األشخ  يتطلب  ر ة عالية شخ التواو  الوالما  صي تصميم  طار  ديد للتواو  التعميي لي ئم البر 

كل تلت السياسة التعموية ع  ش . وتبر ا
 اربة ال در ع  المستيى الوالما وش اح ة التشار اللريمة  اي سا  

 . ا
  وش اربة التليث البيئ 

 
ا  طار األشم المت د   

 
ا تتيع شهمة  ماية  دي  ا  سا  وت ويلها ف

با ضاحة لأل هل  التدليدية الئر
ا و ت ديق صهداح   

 تم است داث ص هل  شتنصصة تومو ع  ت ويو األشخ ا  سا  
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ا حماها اآلل
ا شلا  األشخ ا  سا  

 
ا تومو ف

 يا  و الهيئا  الدولية الئر
ا تس  ل مايت  وترديت ؟

 والئر
ا ت ليو  

 
ا و الت لي ا الذي يساعد ف

ا ذلت ع  المعهلي   اليصف 
 
لإل ابة ع  هذه ا ش الية تم ا عتما  ف

 وظائف وص وار كو تلية شخ اآلليا  و األ هل . 
ا المب ث األو  شخ الدراسة و دمعا بتدسيم هذه اآلليا   ع لي 

 
عي    العوع األو  تم التطر  الي  ف

ا 
 
ا حين  ا ليا  غب  المبارسر   ولدد تم تعاولها ف

و ين  ا ليا  الداليلية المبارسر   صشا العوع الثا  
 . ا
 المب ث الثا  

 
ة   المبحث االول: اآلليات الدولية المبارسر

ا تومو ع  ها األ هل  المتنصصة ذا  التواشو المبارسر ش  ش
ا  صي تلت الئر

ب األشخ ا  سا   دبر
ا  شب ة 

ا  صعدو  األشم المت د  لألشخ ا  سا  
ا للعة األشخ ا  سا  

 
ترديت  و  مايت   و تتمثو صساسا ف

ا  و سنتطر  اليها تباعا: 
ا  المللس ا ستشاري لألشخ ا  سا  

 األشخ ا  سا  
ي  المطلب األول: 

 
 لجنة األمن اإلنساب

ي الفرع األول: 
 
 " نشأة لجنةاألمن اإلنساب

بمبا ر  يابالية كاستلابة لتدرير األشي   الوام لألشم المت خد  الخصا ر  2001تأسست هذه الللعة عام  

 بدعٍم شخ   يشة اليابا   2000عام 
ً
بوعيا  "الت رر شخ النيف  والت رر شخ ال ا ة"ا   تومو شستدلة

لخاشج  ية سياابش ٍو رئيساٍ  ع  الب عد  شخ المؤسسا  الدول  اخو شععيشة األشم المت خد   كبر

ا 
صم خار هخا  " UNHCR" صو الم يضية الساشية لخشؤو  ال  ئخي   " UNDP" األشم المت د  ايلما  

ا ورح  اليعا بأهمية هذا الم هيم ع  الصويد الدوعا 
وذلت بهدف ترسيخ  عائم ح ر  األشخ اي سا  

اشج ال  شة ي خال   ب    اح البر
  1 التع يذ وتطوير تحاد . وادبر

صا كي صو اتا  ش يضة األشم المت د  السابدة  /عضي برئاسة كخو شخخ الخسيد  12تت ي  الللعة شخ 

لشئي  ال  ئي    والخدكتير/ صشرتيخا سي    ا دتصا ى ال ائل ع   ائل  لوبو. وتتلدخى الللعخة الخدعم 

ليابالية كالمركل اليابخا   للتبخا   الخدوع  كذلت البعت المخا ى شخخ ال  يشة اليابالية وبوض المؤسسا  ا

 الدوع و  يشة السويد

شعذ شأتها  ع تطوير ال هم الوخام وا لتخلام بخدعم األشخ اي سا    وتطوير ش هيم األشخ  تهدف الللعة 

اح برلاشج لل ركة لت ديد ص بر  شخصا ر تهديخد اي سا   كخأ ا    رائيخة لخصياغة وتع يخذ السياسا   وادبر

 .  2األشخخ ايلخسا  

ي 
 
: إطار عمل لجنة األمن االنساب ي

 
 الفرع الثاب

ا يرت ل عليها.  -1
ي والمستللشا  الئر ام والدعم اللماعا لألشخ البشر

 العهيض بالت هم وا لبر 
ا كيسيلة حوالة لصياغة السياسا  وتع يذها -2

 .تطوير ش هيم األشخ اي سا  

                                                           
قنوفي وسيلة، حق االنسان في االمن، بين مقاربة االمن االنساني و القانون الدولس العام، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سطيف،   1

 .330، ص 2017

، مصر، ص 2006، السنة الثانية، 13خديجة عرفة محمد، مفهوم االمن االنساني، المركز الدولي للدراسات المستقبلية و االستراتيجية، عدد   2
34. 
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اح برلاشج عمو شلميس لم -3 واللة المناطر الم ر ة والياسوة ا لتخشار التخي تهخد  األشخخ ادبر
ي.     3البشر

ا  وتطوير المصطلح كأ ا   -4
ت ثيف التوبئة لدعم وتردية حهم ص سخ لمصطلح األشخ ا  سا  

 ا رائية. 
ا  -5

 وض  خطط عمو وادوية شخ ص و تع يذ األشخ ا  سا  
ا اع  

حئتي    ال ئة األوع شنصصة لدراسة ال صشخ ويعدسم شلا  تدخو الللعة  ي  األشخ ا  سا  

اعا  والوعف  وال ئة الثالية شنصصة لدراسة الو دة بي   األشخ والتعمية.   
ا المرتبط بالب 

   4ا  سا  

ح الللعة توبئة شبا ر  عالمية ي راج اشخ اي سا  ع  دمة  داو  األعما  الم لية  ا هذا ايطار تدبر
 
و ف

: و اليطعية و ايدليمية  ا
 
 و الوالمية . و تتمثو الغايا  المستهدحة شخ ذلت ف

 شع  الرصاعا  و توديل  دي  اي سا  و التعمية .  -

  ماية و تم ي   العاس و شلتمواتهم الم لية و توميق المبا ئ و الممارسا  الديمدراطية .   -

  سب ل  . ص  تومو  داو  األعما   ميوها ع   شاعة ثداحة صشخ اي سا  و ع  وض   طار شعا -
ا تس  بها الوعارص ال والة الم لية و اليطعية و 

حت ديق اشخ اي سا  يرت ل ع  تغيب  الطريدة الئر

ا ت ديق شهاشها. 
 
    5الوالمية ف

ي 
 
ي لألمن االنساب

 
: صندوق األمم المنحدة االستئماب ي

 
 المطلب الثاب

 الفرع األول: النشأة

  يخسمبر عخام طر ت اليابا  ح ر    شاا صعدو  األشخ اي سا
 
  ديث لسيد/ كيي ى  1998   ف

 
ف

 هاليى بال ليبي     ذ توهد  اليابخا  بإلخشاا الصعدو  وتمويو ص شطت . 
 
   6صوباتسر ف

كة بي     يشة اليابا  واألشخي   الوخام لألشخم المت د  بهدف تمويو  1999تأسس عام 
بمبا ر  ششبر

ا تع ذها الهيئا  التابوة لألشم
 المت د    المشاريخخخخ  الئر

  خياعا 
عخا  التخي تلداهخا الخصعدو  شعخذ ذلخت ال خي   .  9.279وبلغ   مخاعا التبر  شليخي   و ر صشريكا

ا شارس 
 
ا لدعم ض ايا ا ستغ   وا لتهاك اللنسيي    2016وف

  ص شأ األشي   الوام الصعدو  ا ستئما  

ا تدريره بشأ  التدابب  الناصة ل
 
ل ماية شخ ا ستغ   اللنسا وا لتهاك ع  الع ي المشار  لي  ف

                                                           
 .330قنوفي وسيلة، أطروحة دكتوراه سابقة، ص   3

، 2، عدد 9األمن االنساني، المجلة الجزائرية لألمن و التنمية، مجلد  سفيان كعرار، كريم رقولي، االليات األممية غير القضائية لحماية مقترب  4
 .355، ص 2020

العدد - 28المجلد  –خولة محي الدين يوسف األمان اإلنسااني وأبعااده في القاناون الدولاي العاام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية   5
 .538ص  -خولة يوسف 2012-الثاني

، مصر، ص 2006، السنة الثانية، 13جة عرفة محمد، مفهوم االمن االنساني، المركز الدولي للدراسات المستقبلية و االستراتيجية، عدد خدي  6
34-37. 
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ا الكيالا  والمععما  التابوة لألشم المت د  وغب   (A/69/779) اللنسا 
ويدعم الصعدو  ا ستئما  

ا تددم خدشا  لمساعد  الض ايا و عمهم. 
 التابوة لها الئر

: أهداف الصندوق ي
 
 الفرع الثاب

ا التمويو لألغراض واللها  ال
 :تاليةيددم الصعدو  ا ستئما  

ا تددم المساعد  والدعم ال  شي   للض ايا واألط ا  الذيخ ييلدو  لتيلة  -
للدوائر المتنصصة الئر

ا ذلت الرعاية الطبية والندشا  الداليلية والدعم الع سا 
 
ل ستغ   وا لتهاك اللنسيي    بما ف

 .  وا  تماعا

ا تدديم خدشا  المساعد  والدعم؛ -
 
 موا  الم لية؛لتيعية الملتو  لتدارك الثغرا  ف

ا  ع المتعلمي   والض ايا واألط ا  الذيخ ييلدو  لتيلة ل ستغ   وا لتهاك  -
 
لتدديم  عم  ضاف

كما تهدف اليابا  شخ خ   الصعدو   ع تر مة سياسختها الناصة      7 .اللنسيي   وللتياصو شوهم
وعا  المع خذ  ش خ دبو شععما  األشم باألشخ اي سا    ع ص شطة شلميسة شخ خ    عم المخشر

المت د  والئر تتواشو بصير  صساسية شخ  دخضايا األشخخ اي سا    حأ شأ  اليابا  الصعدو   بمخساهمة 
,شليي   و ر  كما صسهمت خخ   الوخام ذاتخ  بمساهمة  ضاحية يعا    عمخار كيسخيحي  63صولية بلغت 

شليي   و ر أللخشطة  29,38با  بمبلغ صسهمت اليا 2000شليخي   و ر  وحخى عام 5,55بلغخت 
 عام 

 
بلغخت المساهمة  2002شليخي   و ر  وحخى عخام  16,72بمبلغ  2001الخصعدو   كمخا صسهمت ف

 ص شطة الخصعدو  
 
  70شليخي   و ر وذلخت لخدعم  102اليابالية ف

 
وع  وف ددشت ال  يشة  2003ششر

 أللخشطة الصعدو  بل
ً
 شليي   و ر.  79,32غ اليابالية  عما  ضخاحيا

  
 
 تمويخو ص شطة الصعدو  ليصو بذلت صكبر صعدو  شخ ليع  ف

 
شا الت اليابا   ئر اآل  شستمر  ف

وعا  المتولدة   طار األشخم المت خد    تلت المشر
 
وعا  المميلة شخ دبو الصعدو  ف وتتمثو المشر

 .  بدضايا ال در والرعاية الص ية  ودضايا البيئة وال  ئي  

الععر  ع طبيوة عمو كو شخ للعة األشخ ايلخسا   وصعدو  األشخ اي سا    ع ص  كليهما ي مو  ي شف

 التيصو شخ خ   شا يتم عدده شخ شبا ثا  
 
ا تتمثو ف

اآلخخر   ذ    شهمخة للعخة األشخخ اي سا  

األحخرا   وشخشاورا   لخى شلميعة شخ التيصيا   ي  السبو الم ئمة لميا هة شصا ر تهديد صشخخ 

 تر مة تلت التيصيا   لخى سياسا  عملية شخ خ   تدديم  
 
ويتمثو  ور صعدو  األشخ اي سا   ف

وعا  األشخ اي سا     دضايا ال در  .الدعم الما ي  لمشر
 
كل صهم األ شطة الئر يدعمها الصعدو  ف وتبر

 عمليا   عا   ايعمار  و يا    لتاج الغذاا  و ما
 
ية األط ا  ودضايا ال  ئخي   وتشمو المخساهمة ف

والعا  ي   الداخليي   و  عم عي تهم ألوطالهم  وت سي   شخستوياتهم المويخشية وكذلت تيحب  الرعاية 

الص ية الطبية بما يشمو ش اربة األشراض المودية وت سي   الص ة الواشة  هذا بايضاحة  ع ش اربة 

 النساا
 
 واألط ا .  التشار المندرا   وكخذلت شعخ  ا تلار ف

وبذلت يتضح ارت ا  الرؤية اليابالية لم هيم األشخ ايلخسا    خي  البوخد ا دتصا ي وا  تماع وهي شا 

 ص شطة األشخ اي سا    حاليابا  دي  ادتصا ية يبر  حخى تركيخل اليابخا  علخى المس
 
اهمة المالية حدط ف

 
 
شهمة تس   ع شمارسة  ور عالم صكبر وطر ها لرؤيتها لألشخ اي سا   يم خ ص  ي ش بش و صساسخى ف

 شللس األشخ  وهخي شخا يتطلب شعها طرح رؤية 
 
ظو الدور اليابا   ال اع لل صي  ع  شدود  ائم ف

 هذا عالمية  
 
 ش هيم األشخ اي سا   ص ا  ش ئمة ف

 
ي  شدى ص ديتها بهخذا المدوخد وربما و د  ف

                                                           
 .fund-abuse/ar/content/trust-and-exploitation-sexual-un.org/preventinghttps://wwwاالمم المتحدة،   7

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/trust-fund
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الصد   والخدليو علخى ذلت صل  ععدشا  دث تعادض بي   اعتبارا  األشخ اي سا   والمصالح السياسية 

 تخس  لممارسخة  ور 
ً
  ح عدا صيضا

ً
ا  وع صكبر شثو  تمخت التض ية باألوع  صشا كعدا  اليض  ينتلف كثب 

  و  صخرى ت ت اعتبارا  وشسميا    سالية  ح عدا كالت 
 
اليابا  وذلت حيما يتولق بتخدخو دياتها ف

ب ييغيس حيا ب لة  ماية صلبا  كيسيف   ذ تديم الرؤية   رص 
 
وا خد  شخخ الدو  الئر شاركت ف

   علخى صسخاس ص  دخضية التخدخو الكعديخة للو دخة بخي   ش هيم األشخ اي سا   والتدخو الدوع اي سا

شخة صخ ديا باستدبا  ال  ئي      
" يد  ع  كاهو الدو   حها شلبر

ر
ام صخ ف الدوع اي سا   ه "البر 

 عمليا    ظ الس م وتدخديم المخساعدا  اي سالية . 
 
   8والمشاركة ف

ي 
 
 المطب الثالث: شبكة األمن اإلنساب

األطراف لديا   صشخ األحرا  شخ خ   توديل شبخا ئ الت خررشخخ النخيف ها شثا  تخر ع  شبا ر  شتود    

ويخخخخج   1998وال در  وتتمتخ  سويشا شعذ عام  ا بدايات  اكعدا والب 
 
ا كالت تضم ف

بوضوية هذه الشب ة الئر

ا  ي  الوالم  وتوم
م بتوديخل ش هخيم األشخ اي سا   و صشا ً  اليا حتضم صربخخ  عشر   ولة عضًيا حيها تلبر 

الي ارا  وكبارالمسؤولي   شا يتخيح ألعخضائها   خراا العداشخا   الشب ة بش و غب  رسما عخ  شخستيى

الم تي خة والمشاركة بالموليشا  واختبار األح خار اللديخد   وشخخ المميخلا  اييلابيخة األخرى لهذه 

وصوربا والشر  األوسط وصشري ا  وتسيا  الشب ة صلها تشمو عد  صداليم , حها تخضم صعخضاا شخخ صحريديخا 

   9ال تيعية. 

 الفرع األول: التعريف بالشبكة

ويخخخخج عام  ا الب 
 
ويخخخخج شخ خ   ا تماع و اري ف ا بي   كعدا و الب 

  يلتم  الي راا 1999ها لتاج ات ا  ثعا  

ا تتيع الرئاسة بصير   ورية   تضم  ال
ا الدولة الئر

 
ا شهر شاي ف

 
 12يا شر  وا د  ع  األدو كو سعة ف

ويخخخخج  هيلعدا   سليحينيا   :  العمسا  كعدا الشي ا  الييلا    يرلعدا   األر    شاعا  الب   ولة عضي  ها

 10 سويشا  و تي لدا   ضاحة  ع  ولة  عيب  حريديا كم  ظ. 

ي 
 
امات الشبكة اتجاه األمن اإلنساب : إلير  ي

 
 الفرع الثاب

ا غيا
ا بالنسبة ألعضاا الشب ة يوئ 

ب شنتلف التهديدا  ضد  دي  و  يا  و صشخ األحرا  األشخ اي سا  

ا هي الت رر شخ ال ا ة و النيف  األشر الذي يعهر ع دت  و ترابط  ش  التعمية 
حاألشخ اي سا  

 : ا
 
ا و ال لي  ف

ا تمس باألشخ اي سا  
ا صو  ا تماع لهم المشاكو الئر

 
 اي سالية  و  رص المشاركي  ف

 ية الدولية و اللريمة المععمة الوابر  لل دو . الس ح الن يف و الم  مة اللعائ -

اعا .  - ا و التنبؤ بالب  
ا الملا  اي سا  

 
 صشخ األحرا  الواشلي   ف

ا و  دي  ال ر .  -
 الدالي  الدوعا اي سا  

                                                           
، مصر، ص 2006، السنة الثانية، 13خديجة عرفة محمد، مفهوم االمن االنساني، المركز الدولي للدراسات المستقبلية و االستراتيجية، عدد   8

34-37. 

اإلنساناي دور القطاع الخاص في تعزيز أمن األفراد، مركز الدراسات و البحوث  ألماناا وولفجانج أماديوس برولهارت ومارك بروبست،  9
 .8، ص 2008االاستراتيجية، االمارات، 

10  www.humansecurity net work.org - 
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اعا  المسل ة.  - ا الب  
 
 ا ستغ   اللنسا لألط ا   ووضوية األط ا  ف

 .  الميار  أل و التعمية -
ا 
ا ا  تماع الي اري الثا  

 
ا وف

 
ا سويشا ف

 
  تم التأكيد ع  خلق عالم صكبر   سالية  2000الذي الودد ف

ف   ش ررا شخ كو المناوف و ال ا ة و شالدا ل رن  ا شأشخ و رسر
 
ا ص  يويش ف

 
صيخ ي ي  لدو حر  ال ق ف

ا شرتبطة شبارسر  صو غب  شبارسر  بمسألة 
ت ديق طمي ات   أل  صغلب التهديدا  ع  األشخ اي سا  

   .  دي  ال ر 

ا 
ا لابوة شخ الرؤية الكعدية ع  اعتبار ص  هذه األخب   ها الئر

ا ال ديدة رؤية الشب ة لألشخ اي سا  
 
ف

ا السا ة 
 
ا خلق الشب ة  و دد ي ي  الداح  وراا ذلت  يلا  ش الة و  ور لها ف

 
ويخخخخج ف ساهمت ش  الب 

اعا  و شسألة الس ح ا ع  دضية الب   الن يف و ش  مة اللعايا   الدولية  و تركب   الشب ة كا  كبب 

ا الدو  العاشية  رغم ذلت ساهمت 
 
الدولية و األط ا  اللعي  صكبر شخ اهتماشها بالتعمية و ششاكلها ف

ا ع  شستيى الدو  األعضاا والوالم. 
 اليعا و ا هتمام بدضايا األشخ اي سا  

ا  شر
 
    11 الشب ة ف

 

ي المطلب الرابع: المجلس االستشاري الخاص باألمن ا
 
 النساب

 الفرع األول: تكوين المجلس االستشاري

ا  وكالت صوع  لسات  عام  يتألف شخخ ثماليخة 
ا شلا  األشخ اي سا  

 
تهم ف  2003صشنان شوروحي   بنبر

ح  لخشاا  ا دد ادبر
ا شلا  ت ريس ش هيم األشخ اي سا  

 
  كا  ش بيب ال ق ص د المبا ريخ األوائو ف

ا بيص   ص د هيئا
ا شللس صشخ   سا  

  األشم المت د  لت ي  شهمت  شيا هة ت ديا  األشخ ايلخسا  

اح التدخو  يالها  ع  الب  عم شععيشة األشم  ها وادبر
ّ
اعا  بأش الها كل وإط   ت ذير شب ر عخ الب  

ا رؤية  ديد  لومو شللس األشخ الخدوعا 
ا شلا  التعمية  صو شخ المم خ ص  يتم تبئ 

 
 المت د  الواشلة ف

ا شلا    ظ
 
ا  ف

ا الم هيم األشئ 
 
    12 . السلم واألشخ الدوليي   لت ي  شياكبة للتغب  ال اصو ف

: مهمة المجلس االستشاري ي
 
 الفرع الثاب

ا ك ريق استشاري شستدو شخ ص و اعطاا لصائح  -
اسس المللس ا ستشاري لألشخ ا  سا  

 . ا
ا شيضوع  شر شصطلح األشخ ا  سا  

 
 لألشي   الوام لألشم المت د  ف

. شخ ا و ت  - ا
 سسب  و   ار  صعدو  األشم المت د  لألشخ ا  سا  

ا  حمخ شهاش  الب ث عخ وسائو  -
كما ص  لهذا المللس  ور كبب  حيما ين  تردية األشخ ا  سا  
 . تؤ ي اع تطوير حهم ودبي  هذا األخب  ع  المستيى الوالما

13    

                                                           
 السياسية العلوم قسم ، اإلعالم و السياسية العلوم كلية ، دكتوراه ، أطروحة المستدامة التنمية قيم و العولمة ظل في اإلنساني األمنحمومة فريدة،    11
 .257، ص 2004ة الجزائر، جامع ، الدولية العالقات و

 28المجلد  –خولة محي الدين يوسف األمون اإلنسواني وأبعواده في القانوون الدولوي العوام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية   12
 .538ص  -خولة يوسف 2012-العدد الثاني-

، 2، عدد 9ان كعرار، كريم رقولي، االليات األممية غير القضائية لحماية مقترب األمن االنساني، المجلة الجزائرية لألمن و التنمية، مجلد سفي  13
 .355، ص 2020
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ة  : اآلليات الدولية غير المبارسر ي
 
 المبحث الثاب

 جهزةالمطلب األول: األ 

 الفرع األول: الجمعية العامة لألمم المتحدة

بر   ور شععمة األشم المت د  شخ خ   حواليتها بالععر  ع كو شا ييا   صشخ األحرا  شخ ت ديا  خطر  

سياا كالت لاتلة كيارث بيئية صو عياشو ادتصا ية صو ص ية  كما تم عت األشم المت د  شخ ت ديق 

ا الوديد شخ الوديد شخ العلا ا  شخ خ 
 
ا  لهاا بوض األ شا  صو الرصاعا  الداخلية ف

 
  تدخ تها ف

ا  و دد تلسد ذلت 
شعاطق الوالم   ضاحة  ع تدخ تها لت ديق األشخ ا دتصا ي و ت ديق األشخ الغذا  

ا ظو ص شة  ائ ة كيرولا. 
 
ا ددشتها للوديد شخ الدو    سيما ف

   14 حوليا و عمليا شخ خ   المساعدا  الئر

تضم شععمة األشم المت د  للعتي    األوع توئ  بالمسائو ا دتصا ية والمالية  والثالية تهتم بالمسائو 

 ا  تماعية وا  سالية شثو تردية المرص  و ماية الط و وال ريا  األساسية. 

ا شخ صهم ا ستلابا  الدول
ا شيا هة شا يهد  األشخ اي سا  

 
ية و لدد كا   ور شععمة األشم المت د  ف

ا شيا هة التهديدا  البيئية و 
 
ا صبرشتها ف

الوالمية و يتلسد ذلت شخ خ   المؤتمرا  و ا ت اديا  الئر

ها  صهمها: شؤتمر األشم المت د   ي  البيئة )ستيكهيلم ) ( 1972ييليي  16-5األشعية و الص ية و غب 

و ل ماية البيئة اي سالية  شؤتمر األشم المت د  للبيئة و التعمية )ر  (  المؤتمر الوالما 1992يي ي  الب 

 2012(  شؤتمر األشم المت د  للتعمية المستداشة 2000للبيئة و التعمية المستداشة ) يها سبيرغ

    15 (20)ريي+

ا للوام 
ية الصا ر عخ برلاشج األشم المت د  ايلما   ا تدرير التعمية البشر

 
بأ  تأشي   "الت رر  1994و  اا ف

ا  شخ ال ادة" و"الت رر 
 
شخ النيف" للمي  األشنان هي صحضو شسار للتصدي لمش لة الودام األشخ ف

   16الوالم. 

كما صبرشت الوديد شخ المواهدا  وا ت اديا  المنتل ة واليكا   المتنصصة التابوة لمععمة األشم 

...( وتود   ص وارها ع  ا
)صىحا بيئ  ا

ا  ماية األشخ اي سا  
 
ا ف ا تلوب  ورا كبب 

 المستيى المت د  و الئر

ا FAO( شععمة األغذية و اللراعة لألشم المت د )NHOالوالما  صهمها: شععمة الص ة الوالمية)
(   الئر

ا الوالم 
 
ا ترما  ع الدضاا ع  اللوع ف

   17 تؤ ي  ميوها  ع ديا   اللهي  الدولية الئر

 

                                                           
، 2، عدد 9نمية، مجلد سفيان كعرار، كريم رقولي، االليات األممية غير القضائية لحماية مقترب األمن االنساني، المجلة الجزائرية لألمن و الت  14

 .355، ص 2020

لماجستير في أنظر أمينة دير، أثر التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساني في إفريقيا، دراسة حالةاا دول القرن اإلفريقي، مذكرة لنيل شهادة ا  15
 ى التوالي.عل92،89،87،86،ص2014ا2013العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة،

 .542، ص24م.م حسين باسم عبد األمير، األمن اإلنساني و عالقته بالتنمية البشرية و حقوق اإلنسان،مجلة أهل البيت، العدد  16

  أنظر أمينة دير، أثر التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساني في إفريقيا، دراسة حالةاا دول القرن اإلفريقي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 17
.101،ص2014اااا2013العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  
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: األمانة العامة لألمم المتحدة ي
 
 الفرع الثاب

ا ش
 
ا بيعها وبي   تلوب األشالة  ورا شهما ف

ا  يث تم تأسيس صعدو  ا شخ ا  سا  
لا  األشخ ا  سا  

ا 
 
. 1999اليابا  ف ا

   كما صلها تشتمو ع  المللس ا ستشاري لألشخ ا  سا  

: اللجان ي
 
 المطلب الثاب

عة الدولية  و  ا تم   شااها بمي ب شواهدا   ولية  وتعدسم  ع للا   دي  الشر
ا الللا  الئر

 
تتمثو ف

 ي  الناصة. للا  ال د

 الفرع األول: اللجنة المعنية بحقوق االنسان

توتبر الية لرصد تع يذ الوهد الدوعا لل دي  المدلية والسياسية شخ خ   اللام الدو  الميدوة علي   

ام تلت ال دي   حض  عخ  يا  تدديم ش اوى حر ية ضد  بأ  تددم تدارير شعتعمة عخ شدى ا بر

ا تمس ا لتهاكا   و بالتاعا حها 
ا شخ خ   رصد ا لتهاكا  الئر

ا تع يذ األشخ ا  سا  
 
الية تساهم ف

 . ا
 ال دي  المدلية و السياسية لل ر   بما يش و اضاحة كبب   لتع يذ البود السياعا لألشخ ا  سا  

: لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ي
 
 الفرع الثاب

ا ترصد الللعة الموعية بال دي  ا دتصا ية و ا  
اا المستدلي   الئر  تماعية و الثداحية ها هيئة النبر

تع يذ  ولها األطراف للوهد الدوعا النان بال دي  ا دتصا ية وا  تماعية والثداحية  ودد ص شئت 

ا 17/1985الللعة بمي ب درار المللس ا دتصا ي وا  تماعا 
 
     18 1985صيار/شايي 28المؤرخ ف

ا رصد شد
 
ى التع يذ ال  م لطائ ة ال دي  ا  تماعية و ا دتصا ية والثداحية شخ تلوب  ورا هاشا ف

خ   اللام الدو  األطراف بتدديم تدارير عخ  عما  هذه ال دي   حض  عخ ص  شلا  الب غا  شخ 

وتيكي  ا ختياري للوهد الدوعا النان بال دي  ا دتصا ية  األحرا  دد صصبح شتا ا بمي ب البر

الثداحية  كما يم خ لللعة الديام بالت ديدا  بشأ  ا لتهاكا  اللسيمة لهذه ال دي   وا  تماعية و 

 . ا
ا ش اوى الدو   وهي شا يؤ ي اع تع يذ البود ا دتصا ي و الملتم ا لألشخ ا  سا  

 
 والععر ف

 الفرع الثالث: لجنة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أرسهم

الناصة بالمها ر شخ خ   تلية التدارير الدورية شخ الدو   تلوب هذه الللعة شهمة شرادبة ال دي 

ا الش اوي ال ر ية صو الب غا  المددشة شخ األحرا   
األطراف عخ شدى  عما  هذه ال دي   وصيضا تلفر

 . ا تع يذ األشخ الملتم ا
 
 وبالتاعا حها تساهم ف

 ية  عما  ال دي . وت    و مي  الدو  األطراف شللشة بتدديم تدارير شعتعمة  ع الللعة عخ كي 

ا ش و "ش  عا  ختاشية". 
 
ا الدولة الطرف ببياعث دلدها وتيصياتها ف

 
   19الللعة كو تدرير وتياف

 

 

                                                           
  https://www.ohchhr.orgمفوضية األمم المتحدة،حقوق االنسان،مكتب المفوض السامي،  18

 https://www.ohchhr.orgمفوضية األمم المتحدة،حقوق االنسان،مكتب المفوض السامي،  19
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 الفرع الرابع: لجنة القضاء عىل التميير  ضد المرأة

 بتدديم تدارير  1979اللام الدو  الميدوة ع  ات ادية الدضاا ع   مي  صش ا  التميب   ضد المرص  لسعة 

ا تمس 
 ورية  وحتح الملا  صشام األحرا  لتدديم ب غا  ضد ا لتهاكا  المرت بة  حرصد ا لتهاكا  الئر

 بمركل المرص  هي ت ديق لألشخ الشاشو. 

 خاتمة: 

ا ع  المستيى الدوعا   بد شخ توديل التواو  شتود  األطراف حخي ت ديق التعمية 
لت ديق األشخ ا  سا  

 والمناطر البيئية وا ستلابة للليو اللديخد شخخ التهديخدا  األشعية  كما   بد وشيا هة اللوع وال در 

ا 
ا لعام األشم المت د  ب يث يصبح صكبر استلابة لمتطلبخا  األشخ اي سا  

 
شخ بوض ايص  ا  ف

ا شؤو  
 
وعة ف ر للتخدخ   الدوليخة غيخر المشر ووض  ضيابط لمع   ساا  استندام هذا الم هيم كمبر

ا حخي سياسخاتها الداخلية. الد
 و  بذريوة عدم استلابتها لت ديق شتطلبا  األشخ اي سا  

وشخ ذلت شا ادبر ت  للعة ال  م الرشيد وبرلاشج األشم المت د  ايلما     بتش يو شللس األشم 

المت د  لألشخ ا دتصا ى ع  غرار شللس األشخ الدوع ويم خ تطوير ال  ر  لتصبح شللس األشخ 

 سا   أل  شللس األشخ ا دتصا ى يتواشو ش  دضايا األشخ ا دتصا ى ح سب  كما ص  ح ر     شااه اي 

ست ي  شبيهة بع س ال لس ة الئر يديم عليها عمو ش يضية األشم المت د  لشئي  ال  ئي    ذ تديم 

 سياده -بومو ا تماع
 
ا تتم الدعي    سا   باألساس وليس ل  صبوا  سياسية وه ذا  ال  ر  الئر ف

 ي شاا شللس األشخ اي سا   ليديم بومو ذى طبيوة ا تماعية باألساس. 

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 الرسائل الجامعية: 

ا   ميشة حريد   األشخ
ا  اي سا  

 
 و السياسية الوليم كلية   المستداشة  صطرو ة  كتيراه التعمية ديم و الويلمة ظو ف

  2004 اشوة الللائر     الدولية الو دا  و ةالسياسي الوليم دسم   ايع م

ا  شذكر  لعيو شها   
ا  حريديا   راسة  الةخخ  و  الدر  ايحريفر

 
ا ف
 ير صشيعة  صثر التهديدا  البيئية ع  واد  األشخ اي سا  

ا الوليم السياسية و الو دا  الدولية   اشوة ش مد خيرص  بس ر  خ
 
 . 2014الما ستب  ف

ا وسيلة   ق
 
ا و الدالي  الدولس الوام  اطرو ة  كتيراه  كلية ال دي    دعيف

ا ا شخ  بي   شداربة ا شخ ا  سا  
 
ا  سا  ف

 . 2017 اشوة سطيف  

 المقاالت العلمية:  

ية و  دي  اي سا   شللة صهو البيت  الود  ا و ع دت  بالتعمية البشر
 . 24 سي   باسم عبد األشب   األشخ اي سا  

اتيلية  عد  خديلة عرحة ش مد   ا  المركل الدوعا للدراسا  المستدبلية و ا سبر
  السعة 13ش هيم ا شخ ا  سا  

 . 2006الثالية  شرص  

ا الدالخي  الدولخي الوخام  شللة  اشوة  ششق للوليم ا دتصا ية 
 
ا وصبوخا ه ف

خيلة شىحا الديخ ييسف األشخخ اي سخا  

 .  2012  2  الود   28والداليلية  المللد 

ا  المللة الللائرية لألشخ و س 
ب األشخ ا  سا   يا  كورار  كريم رديعا  ا ليا  األشمية غب  الدضائية ل ماية شدبر

 . 2020  2  عد  9التعمية  شللد 
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ا توديل صشخ األحرا   شركل الدراسا  
 
وول لالج صشا ييس برولهار  وشارك بروبست  األشخخ اي سالخي  ور الدطاع النان ف

اتيلية  ا شارا   و الب يث ا  . 2008 اسبر

نيت:   مواقع االنير

  https://www.ohchhr.orgش يضية األشم المت د   دي  ا  سا  ش تب الم يض الساما 

.and-exploitation-sexual-org/preventinghttps://www.un-شيد  ا شم المت د   

fund-abuse/ar/content/trust 

ا 
 شيد  شب ة األشخ ا  سا  

www.humansecurity net work.org 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/trust-fund
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/trust-fund
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/trust-fund
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 الحماية القانونية للحق في الخصوصية في ظل التكنولوجيا الرقمية

 

Legal protection of the right to privacy in light of digital 

technology 
 

 د.شفيعة حداد
 
 
ستاذة محاضرة ا

 
 ا

 
 ملخص: 

ا  هذا  صصخخخخخخخخخخخبح بالدا  يمر ييم   يوبر حي  األحرا  عخ دلق بشخخخخخخخخخخخأ  خصخخخخخخخخخخخيصخخخخخخخخخخخياتهم بألها شهد   با خبر
ا ش عت الدولة  صكبر شخ 

ا  النصخخخخيصخخخخية شسخخخختيج شخ الثير  الت عيلي ية والئر ايد بشخخخخأ  اخبر الدلق المبر 
ى صي ودت سبق  شخ اليصي   ع عمق هذه ال ا اليدت ذاتهب 

 
ديمة الملتموية المتولدة بالنصيصية. ف

ا بوض  يالب   ضخخخخخخخخخخخخخخواف لديمة 
 
ا النصخخخخخخخخخخخخخخيصخخخخخخخخخخخخخخية يشخخخخخخخخخخخخخخ و ف

 
ا ال ق ف

 
البوضخخخخخخخخخخخخخخأ  الدحاع عخ هذه الديمةف

ا صشخ الملتم .حمرادبخخخخخة األحرا  شخ دبخخخخخو الخخخخخدولخخخخخة بخخخخخا عتمخخخخخا  ع  اليسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخائخخخخخو 
 
شلتمويخخخخخة اخرى تتمثخخخخخو ف

تعخخاما الخخذي تيا هخخ  الخخدولخخة شخ ارت خخاب اللرائم ع  ادليمهخخا الت عيلي يخخة ال خخديثخخة ينب  شخ التهخخديخخد الم
ا شتابوة 

 
 ف
ً
  اسخخما

ً
ولية عاشال ا ألشخ الملتم   ع ذلت صصخخب ت المرادبة ايلكبر  شبارسر

ً
ا  شخخ و تهديدا

والئر
 ع  صشخ ال ر  واسخخخخخخخخخخخخخخخختدرار الملتم  برشتخخخخخخخ . ي خخخخخخخاو  هخخخخخخخذا 

ً
اللرائم دبخخخخخخخو وديعهخخخخخخخا شخخخخخخخا يعو س ايلخخخخخخخابخخخخخخخا

اتي   الديمتي   الملتمويتي   شخ خ   خلق لوع شخ التيا لبي   المصخخخخل ة الشخخخخنصخخخية المدا لتدريب بي   ه
 ع دراا  شوارص  لدياعد الدالي  الدوعا الوام

ً
  .والمصل ة الواشة استعا ا

 الدلما  الم تا ية: النصيصية  ال ماية  الدالي  الدوعا  الت عيلي يا الردمبة

Abstract  

As life goes on, the concern linked with the threat to the right to privacy 

isgrowingrapidly. This concern is inspired by the ever-advancing revolution of technology 

which enables the State, more than ever before, to reach the very inner of the private life; 

endangering the societal value of privacy. Simultaneously, some suggests that this defense 

for the right to privacy could feeble another no less important value, i.e. the safety of the 

public life. This is the more so considering that surveillance programs has proved as an 

instrumental tool for preventing crimes. Therefore, surveillance programs are calculated 

for the stability of communities. That is to say, the two values surveillance vis-à-vis privacy 

are becoming more and more at odd. Therefore, it imminent to search for a balance 

between them. The current paper is a serious attempt to carefully read through the rules 

of international law in a search for such balance between these two values.   

Key words: privacy, protection, international law, digital technology. 
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 مقدمة
ا شخ ددر  األحرا  ع  التياصو بش و رسيخخخخ  وحوا   دد عل  بذا  الطريدة  كما  عل  التددم الت عيليجر

 حيما يتولق بمراس تهم والموليشا    ددر  الدولة ع  ا راا شرادبة ل يا  األحرا  الناصة
ً
وت ديدا

وشرادبة  الناصة المتولدة بهم. حدد صصبح بإش ا  سلطا  الدولة  صكبر شخ صي ودت شض   تتب 
ولية شنصصة لهذا الغرض. سياا كا   المراس   بي   األحرا  بش و رسي  شستندشي   بذلت براشج الكبر
ا لمراس   األحرا  و ركاتهم 

ذلت شخ خ   التسليو للم الما   صو شخ خ   التصنت صو التسليو المر  
ايد بش ا توبر عخ دلق شبر 

ايد األصيا  الئر ولية. لتيلة لذلت تبر  اشج  باعتبارها تش و ايلكبر أ  هذه البر
ا النصيصية. 

 
 لل ق ف

ً
 واض ا

ً
 ب دها األ    تهديدا

ا  الدصير حهم الب ث  ي   هذا إشكالية وتتمحور
 
ا  بال ق المتولدة العصين ف

 
ا  النصيصية ف

 
 الورص ف

ا . الردما 
 
ا  يتمثو شركلي سؤا  عخ اي ابة الب ث سي او  ا طار  هذا  ف

 
 القواعد مالئمة ما مدى:  ف

ي  الخصوصية لحماية واستجابتها الدولية القانونية
 
، العض ف  األمر يتعلق عندما خاصة الرقمي

ي  التكنولوجيا باستخدام
 
 ؟التحديد وجه عىل مراقبة األفراد، عملية ف

 الدوعا  الدالي  ات اديا  وشعها الوام  الدوعا  الدالي  دياعد شيدف  ع المدا  هذا وعلي  سيتورض 
 ا ت اديا  هذه تتضمع  شا ش  ردبة ا الم رشج ا ب تياحق شدى لمورحة الدو  شمارسا و  اي سا  ل دي 
ا  ال ق وصبر ها ر   ا لألف  دي  شخ

 
ام وشدى النصيصية ف  ا ا لت لهذه ا تع يذ بيا باتها الدو  البر 

 . ال دي  هذه ل ماية الداخ ا  الصويد ع   شا 
 

ي الخصوصية
 
ي للحق ف

: التطور التاريج 
ً
 أوال

 مفهوم الحق الخصوصية -1
ا ذلت ينب  شخ  ديدة 

 
شخ الصووبة ص  يتم اليصي   ع توريف  اش  لم هيم النصيصية  السبب ف

ش ا ها ص  الس ا وراا توريف لهذا الم هيم عا   شا يعطلق شخ حلس ا  شنتل ة  كو شعها يركل ع   الب 
ا يرما التوريف  ع  مايتها  ي

ضاف  ع ذلت ص  ش هيم النصيصية شوي   صو شلميعة شخ الليالب الئر
ب د ذات  هي ش هيم  ايعاشيكا صي صل  شتغب    يث ص  الوعارص الم يلة تتمب   ب ساسيتها الم رطة لتطير 
اب شخ النصيصية. لتيلة لذلت  ي  ظ ص  الوعارص الم يلة للنصيصية  ا تم خ شخ ا دبر

اليسائو الئر
ا كو  دبة  ش

 
ا ال دب تتسم باضطرا ها المستمر؛ يتس  ف

 
عية ليتضمخ ععارص صخرى لم ت خ شخ ش يلات  ف

السابدة. ع  سبيو المثا   بود ص  كا  ش هيم النصيصية شرتبط بالمراس   التدليدية اليردية  تطير 
ا للد ص  

ولية ع  هذا األساس  اللشئ  للمراس   عخ طريق التلغراف  وشخ ثم  ع المراس   ايلكبر
ا حهم المو

 
 ئ  الدديق لمصطلح "النصيصية". هعالت ت او  ف

ا ش يلا  النصيصية     صلها 
 
ال حت ل لتباه  ص   مي  هذه التوري ا  للنصيصية وبرغم ت اوتها ف

ا كيلها تيحر شسا ة لألحرا  تضمخ شع  اآلخريخ شخ اليصي   ليها    برضائهم  وهذه المسا ة 
 
ك ف تشبر

 ها شا يورف بالنصيصية. 
ا التهاك النصيصية. صخذ  با ستعا   ع العرو 

 
 ف
ً
ا يم خ ص  تش و سببا

ف واليسائو المست دثة  والئر
بوض التوري ا  لم هيم النصيصية شعىًح تركل حي  ع   يالب شست دثة.ع  سبيو المثا   تددم 
شركل  راسا  السياسا  الملتموية بتوريف للنصيصية ع  صلها  " ددر  الشن  ع  ص  يترصف 

ا  و  
ا بش و دالي  

ا هذا السيا  رخصة ا تماعية تستثئ 
 
احصاح عخ هذا الترصف صو ش اسبت  عع   حها ف

 ." ا  شخ الت    الملتم ا صو الوام صو ال  يما شلميعة شخ األعما  بما حيها األح ار صو التوبب 
1 

                                                           
 رسالة ،' اإلسالمي والفقهزائري الج التشريع في والضوابط الضمانات بين الخصوصية في الحق '، سليم جالد - 1

 . 24 ص، 2013 ،وهران جامعة ماجستير،
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 ع ذلت  ع  سبيو المثا   حإ  التوديو الراب  شخ  ستير الي يا  األشري ية يتضمخ  ق ا شنان 
ا ص  ي يلياتشعي   ع  صل سهم  بييتهم  صورادهم الشنصية  وضد صي ت تيش صو ب

 
ودم خر   دهم ف

ا هذا التوديو  
 
ا النصيصية ف

 
ا صسس داليلية.  بالرغم شخ عدم الع  رصا ة ع  ال ق ف

ا تلا  غب  شبئ 
ا دضية 

 
وع  ص  الب ث غب   1961(  لوام (Mapp v. Ohioحدد صدر  الم  مة الوليا األشري ية ف المشر

ا النصيصية بالرغم شخ عدم ذكره 
 
والذي  اا حي  التوديو الراب  للدستير  هي ش ي  صساعا لل ق ف

ا الدستير. 
 
 2بش و رصيخخخخح ف

ا النصيصية يعطلق شخ الميثا  الكعدي لل دي  وال ريا    
 
ا لل ق ف

ا كعدا   حإ  األساس الدالي  
 
كذلت ف
ا الما تي   السابوة والثاشعة شع1982للوام 

 
ام ال يا  الناصة ش ما 3   ف

ا ا بر
 
ا حر سا  حإ  ال ق ف

 
. صشا ف

. اضاحة  ع ذلت   حدد ادر  الم  مة الدستيرية ال ر سية  ا ال ر سا
ا الما   التاسوة شخ الدالي  المد  

 
ف

ا الما   الثالية شخ اع    دي  اي سا  والمياطعي   لوام 
 
ا النصيصية شتضمخ ف

 
  1789ص  ال ق ف

ا  ستير 
 
 . 19554اللمهيرية ال ر سية لوام وكذلت ف

ي الخصوصية -2
 
ي عىل الحق ف  اثر التطور التكنولوج 

ا الوديد شخ الدو  الغربية عخ شناطر 
 
ا ش  ال ديث  ف

ا الستيعا  شخ الدر  الماص 
 
لت ف تلاشخ ظهير ايلبر

ا شيدا  المساس 
 
 م  وتنديخ وتبا   ولدو البيالا  الشنصية   وشناطر ت عيلي يا الموليشا  ف

لنصيصية وال ريا  الواشة.  والتشر ال ديث عخ النطر الكبب  الذي يتهد  ال رية الشنصية   بسبب  با
ا تنل  

ا غب  ا غراض الئر
 
ددر  هذه الت عيلي ياع  تنديخ الموليشا  المتولدة باألحرا   واستغ لها ف

 شخ ص لها. 
ا حيما يتولق باللها  ا تملت وتسيطر ع  لعم الدمبييتر   وخ   الثماليعا    تغب  الياد  الت عيليجر

الئر
ا ا تصا   الردمية  

 
وكا  ذلت بسبب ظهير ال ياسيب الشنصية والتشارها. كما ص  العمي الوالما ف

ايد ددرا  ال  يشا  ال اسوبية  األشر الذي ص ى  ع  يا   شمارسا  المرادبة اللديد  ع   شدبر  ببر 
 يلب التأكيد ع 

ً
لت  وهعا صيضا ا لديها  ا لبر

ص  الدو  وال  يشا  ليست حدط ها اللها  ال اعلة الئر
كا  ت عيلي يا  التأثب   ويلب ص  تت مو المسؤولية عخ التهاك النصيصية الردمية  صيضا هعالت رسر
ا ال صي  

 
كا  ا تصا   لديها ع دة وثيدة ش  بوض الدو   وتوتمد عليها تلت الدو  ف الموليشا  ورسر

   وبالتاعا التهاك خصيصيتهم الردمية. ع  تراخي  تتيح له
 ا اليصي   لىبيالا  المستندشي  

ا ظو صطر داليلية عف  عليها اللشخ   ع تدخ   واسوة  
 
ير استندام هذه ا ساليب ف ولدد ص ى تبر

ا  ق النصيصية  وصصبح شخ الياضح ص   ماية النصيصية   يتوي   ص  تمتد  ع ال ياسيب 
 
وُشناِل ة ف
ا الناصة   وص

 
ا ال يا  الناصة   وبي   ال ق ف

 
ا النصيصية صو ال ق ف

 
  يتم   داث تيا   شا بي   ال ق ف

 اليصي   ع الموليشا . 
ا  ع س ل س  ع   دو ال ماية الداليلية للنصيصية بأبوا ها  ا الياد  الت عيليجر

 
هذا التغب  ف

وع للموليشا  التععيمية والمدلية والللائية  وبدص  ت بر ا  ا يث بشأ   عاوى ا س  تندام غب  المشر
 ولليثائق الشنصية. 

 
ي العض الرقمي 

 
ي الخصوصية ف

 
 ثأنيا: موقف قواعد القانون الدولي وممارسات الدول من الحق ف

 موقف القانون الدولي  -1

                                                           
2  -U.S. Constitution, Amendment IV, 1955. 
3   -Rotenberg, Marc , “Protecting Human Dignity in the Digital Age”, by United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), 2003, published on UNESCO Website, accessed on 11.-3.2016. 

 
4  -Richard Glenn, The Right to Privacy: Rights and Liberties under the Law (America's Freedoms), ABC-CLIO, 

2003, p. 3. 
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صثار  عمليا  الكشف الهائلة المتولدة بعطا  عمو صلعمة المرادبة التابوة للدو  شعادشة  ولية 
ا الن

 
ا  وش  التسليم بأ  التطيرا  الت عيلي ية الهائلة بنصين ال ق ف

صيصية شدابو األشخ اليطئ 
 ا   شخ ددر  الدو  واللها  التلارية ال اعلة  ع  المرادبة وحت الشي را  و م  شدا ير ضنمة شخ 
ا 
 
ا النصيصية  ركل  الدو  ف

 
ا  ق العاس ف

 
ا  ع التدخو بش و خطب  ف

البيالا   وهي شا دد ي ض 
ع  المسألة ال اسمة  المتولدة ب ي ية ت ديق تيا   ش ئم بي   الشياغو األشعية اليطعية لداشاتها 

وعة وال ريا  ال ر ية. وكعتيلة لذلت ظهر  الوديد شخ التي ها  الدولية بهذا النصين.   المشر

 2013( للعام 68\ 167قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم )  -1
ا الثاشخ عشر شخ كالي  الث

 
ا ف

  اصدر  اللموية الواشة ل شم المت د  درارها بشا  النصيصية  2013ا  
 . ا الورص الردما

 
ا  السيا  الذي  اا ب  هذا الدرار   هي الدلق الشديد والذي عبر عع  الدرار بشا   5ف

الددر  المتعاشية للمؤسسا  ال  يشية ع  اليصي  اع خصيصيا  ا حرا  شخ خ   المرادبة عبر 
 الت عيلي ية  سياا كا  ا شنان المرادبي    اخو الدولة او خار ها.  اليسائو

ا هذا السيا    حدد  اا الدرار باتلاهي   حيما يتولق بهذه المسالة   
 
يتضمخ التاكيد ع   االتجاه االولف

ا  بذا  المستيى الذي ادرت  ا ت اديا   ا ظو هذا التددم الت عيليجر
 
ا النصيصية ف

 
 ق ا حرا  ف

ا النصيصية. وا   ا
 
 م الدولية بشا  ال ق ف

ا النصيصية كما  اا  ب  هذه الميا  يوتبر اساسا 
 
اع ذلت اعتبر الدرار  ا  ال ماية الداليلية لل ق ف

ا حدرت  التع يذية الثالثة ا  " 
 
ا التوبب  عخ الرصي و مو ا ح ار  و  تدخو  اع ذلت اكد الدرار ف

 
لل ق ف

ا تثبت لألحرا  
لت بما حيها  ذا  ال دي  الئر لت يلب ا  ت ي  ش مية ع  ا لبر ا خارج لطا  ا لبر

 
ف

ا النصيصية". 
 
 6ال ق ف

ي اشا  
 
ا  طار عدم ا ماع الدو  ع  شيدف وا د بشا  شا يوتبر  االتجاه الثاب

 
الذي  اا ب  الدرار  حدد كا  ف

ا خصيصيا  األحرا   والذي كالت لتيلت  صدور هذا الدرار  و  ت
 
  7صويت. تدخ  توس يا ف

ا 
 
اع ذلت حدد طلب الدرار شخ الم يض الساما ل دي  ا  سا   اعدا  تدرير  ي   ماية وتوديل ال ق ف
ا  ع  ص  يسلم هذا التدرير اع شللس  دي  ا  سا  واللموية  ا ضيا التطير الت عيليجر

 
النصيصية ف

ا 
 
ا   اللل هذا التدرير والذي ص2014 ديرا   30الواشة ل شم المت د . وف

 
طلق علي  "تدرير ال ق ف

" ا الورص الردما
 
  والذي يوتبر ذو ديمة داليلية خاصة با ستعا  اع  ديدة كيل  دد اعتمد  8النصيصية ف

 ع  شمارسا  الدو  بهذا النصين . 
 
ي العض الرقمي للعام  -1-2

 
ي الخصوصية ف

 
 2014تقرير الحق ف

ا 
 
ا الورص الردما   دد صدر ف

 
ا النصيصية ف

 
ا   شخ ص و ا  "تدرير ال ق ف ا حوا

ر دالي    اطار  يلا  تصيا
ا  والددر  المتعاشية أل هل  الدولة ع  شرادبة  ا ظو التطير الت عيليجر

 
توديل و ماية  ال ق بالنصيصية ف

 األحرا . 
ا  

 
ا شلملها  استدراا لواشلي   هاشي   ف

 
ا تمثو  ف

ا هذا السيا    خرج التدرير بملميعة شخ العتائج والئر
 
ف

. شيدا  النصيصي ا الورص الردما
 
ا هذا الملا  ع  العامل االول، ة ف

 
ا استدراا للممارسا  ف

 
ويتمثو ف

ا ت ويخ الورف الدوعا كمصدر صساعا للدالي  الدوعا الوام. 
 
اعتبار ا  الممارسة ها لدطة ا لط   ف

9 
                                                           
5  -General Assembly Resolution on “ The Right to Privacy in the Digital Age” no. 68/167 (2013).  
6  -General Assembly Resolution on “ The Right to Privacy in the Digital Age” no. 68/167 (2013), par.3. 
7   -David Fidler, The Right to Privacy in the Digital Age: Where do Things Stand?,  published on The Council 

for Foreign Affairs website, March, 5.2015. 
8   -Human Rights Council, The Right to Privacy in the Digital Age (REPORT), A/HRC/27/37, 2014 

االساسي الثاني بعد المعاهدات  من نظام محمة العدل الدولية فان العرف الدولي هو المصدر 38حسب نص المادة  - 9
الدولية.
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و   ولة وخمسة شععما   ولية وإدليمية وث ثة  بالت ديد   استدرص التدرير شمارسا  تس  وعشر
ا شلا   دي  ا  سا   بايضاحة اع ستة عشر شععمة غب    يشية. 

 
اشا  10شؤسسا  وطعية تومو ف

، ي
 
 هذه الممارسا  والميدف التدليدي لدياعد الدالي  الدوعا بشا   العامل الثاب

ا الميا لة بي  
 
حتمثو ف

ا النصيصية  وصي  اع رؤية ذا  ديمة داليلية  ي  هذا الميضوع المست دث. 
 
و هذا ال ق ف تيصا

ا ل تصا    وخطر ايرهاب الدوعا 
ا
التدرير  ع لتيلة ش ا ها  صل  وش  النطر المتعاما ل ستندام السا

الذي با  يستندم هذه ال دي  شخ ص و  خ اا ص شطت  وتدليو خطر ش اح ت   األشر الذي يهد  صشخ 
 ع  ضابط

ً
عها الدو . يم خ للدو  ص  تستندم براشج شرادبة   لكخ بعااا ي   اساسيي   لتلت المرادبة لبيا

 : ا
 ع  الع ي اآل ر
ا خصيصية ا حرا    يمثو التهاكا الضابي االول

 
ا ف

ا  او التوسف 
: اعتبر التدرير ا  التدخو غب  الدالي  

ا النصيصية والمستعد اع براشج شرادبة 
 
واض ا للنصيصية. اع ذلت   حدد  د  التدرير ا  التدخو ف

ا 
 
ولية    ائل ف ا صا ر عخ السلطة المنتصة.ا  او  شا الكبر

ف  ا يستعد حيها اع دالي  غب  توسا
ال الة الئر

" . حمئر ي ي   ا
" و "توسف  ا

ا الغميض الذي ي تعف شصطلىحا "دالي  
 
ي  ظ ع  هذا الضابط يتمثو ف

ا او توس يا  وبالتاعا ش عير وحدا لدياعد الدالي  الدوعا الوام؟. 
 11التدخو غب  دالي  

ا توليدها ا 
 
ا ال ا   16لوام ردم )ف

 
ا عدم التدخو    ف

( يوئ  ا
(  اوض ت الللعة ص  شصطلح )غب  دالي  

 عدم شعا عة الدالي  
ً
ا   تتوارض ش  ا ت اديا  واألعراف الدولية السائد   ت ديدا

   والئر
ً
الم د   داليلا

 الداخ ا أل  ام الوهد الدوعا النان بال دي  السياسية والمدلية. 
" ص  يععم الدالي  عمليا   ع  و يب 16   شا لصت الما   الوارسر  شخ التوليق ردم  يضاف اع ذلت

ها شخ اليسائو  سياا   م  و  ظ الموليشا  الشنصية   باستندام ال اسيب وشصارف البيالا  وغب 
 صكالت تلريخخها السلطا  الواشة صم األحرا  الوا يي  صو الهيئا  الناصة. 

: الضابي ال ي
 
ا هذا السيا    اعتبر الت ثاب

 
. ف ا ي ي  حيها بويدا عخ التميب  

ا ال الة الئر
 
درير ص  التدخو  ائل   ف

و  شخ الوهد الدوعا النان بال دي  السياسية والمدلية . لصت 
صشار التدرير اع الما   السا سة والوشر

وي   و  تميب   ب ق ال ماية المتسا
ا
وية صشام ع  ص  " مي  األشنان شتساوو  صشام الدالي  ويتمت

الدالي   ويلب ص  ي عر الدالي  صي تميب   وص  ي  و للمي  األشنان ع  سياا  ماية حوالة شخ 
  12التميب   ألي سبب كالور  صو اللي  صو اللنس صو اللغة..." 

ي بشان نظام االتصاالت  -1-3 لمان االوروب   تقرير الي 
ا بشأ  لعام ايتصا    او شا يورفيوبر  لما  األورو ر بععام الديا    عخ شيدف شي د لدو   تدرير البر

ا هذا السيا     اا  لتائج هذا التدرير شتياحدة ش   دي  
 
ا  ي  صشخ الموليشا . ف ا ت ا  ا ورو ر
ا ال  اظ ع  خصيصية صحرا ها. 

 
 13الدو  ف

 ل ت ادية األوروبية ل دي  ا  
ً
ام ال يا  الناصة  وحدا ا   بر

 
 سا  لدد صشار التدرير  ع ال ق األساعا ف

 1950لوام 
ً
اض ل تصا   يم خ ص  يش و تدخال ا الما   الثاشعة شعهاع  ص  "صي اعبر

 
ا تع  ف

  والئر
ام ال يا  الناصة   ا النصيصية". بالتاعا   تضمخ الما   األخب   ا بر

 
ا شمارسة ال ر  لل ق ف

 
 ف
ً
ا خطب 

                                                           
10  -All contributions are available at www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx. 

 

( 17( حول المادة رقم )16اللجنة المعنية بحقوق االنسان التعليق رقم ) - 11
gc16.html-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc / 3/12/2015اخر زيارة للموقع بتاريخ. 

، ودخل في حيز النفاذ في 1966(، الصادر في26،  المادة رقم)" العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"  - 12
 .1976كانون الثاني  3

13  -European Parliament, A study, The Echelon Affairs: The EP and the Global Interception 

System 1998-2002, EP, 2014. 
 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc16.html%20/
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ا  الة  ماية شصل ة األ 
 
ا شمارسة هذا ال ق    ف

 
شخ الديما  ووحدا للدالي   يث   يسمح التدخو ف

  ووحدا أل  ام السيابق الدضائية 
ً
الم  ا يلي  للدولة ص  تتنذ شثو هذا التدخو ع  ص  ي ي  شتعاسبا

ا ص  ي ي  التدخو 
ا ص  اشها صل    ي ف 

 
ا درر  ف

الصا ر  عخ الم  مة األوروبية ل دي  اي سا   والئر
اض كو ا تصا   السلكية وال سلكية  لملر  ص  ي ي  ش يد صو شرغيب حي   و ص  الرصي  الدائو بأ  اعبر

ا  حأ  ذلت يش و خر  الما   الثاشعة شخ ا ت ادية 
 ب  بمي ب الدالي  اليطئ 

ً
 ئر لي كأ  شسمي ا

 14األوروبية. 
يطة ص           ا األطراف المتوادد   رسر

 تمتد بعطادها لصالح خارج صراص 
ً
بايضاحة  ع ذلت  حها صيضا

ا شثو هذه األشاكخ. وبالتاعا يمتد ضما  ال دي  ألشنان خارج  دليم تلت الدولة سلطة الدول
 
مارس ف

ُ
ة ت

 عخ شدبيلية شرادبة ايتصا تالسلكية 
ً
ث التدرير صيضا

ا
ا النصيصية  وت د

 
ا  دهم ف

 
شخ  يث المساس ف

 للما   )
ً
ت ادية األوروبية  "لدو ( شخ ا  1\ 8وال سلكية وحدا للما   الثاشعة شخ ا ت ادية األوروبية  حيحدا

ام  يات  الناصة والوائلية وشس ع  وشراس ت ".  ا ا بر
 
  15حر  ال ق ف

 أل  ام السيابق  
ً
لم تر   شار  رصي ة  ع ال ماية الهات ية صوا تصا   السلكية وال سلكية  ولكخ وحدا

ص  ام الما   السابدة  الدضائية الصا ر  عخ الم  مة األوروبية ل دي  اي سا   صلهم ش ميي  بمي ب 
 أللها ششميلة شخ دبو ش اهيم ال يا  الناصة "و

ً
المراس  ". حعطا   ماية هذا ال ق األساعا  "لعرا

ا عملية تسليو البيالا  النار ية  و ئر لي كا   ها  المنابرا  شلرا  يديم بتسلي   بيالا  
يغظا

 للنصيصية. شثو اليدت وشد  الم الما  والم الما  الصا ر   حإ  هذ
ً
و التهاكا

ّ
  ا يش 

 النتائج وتوصيات

ا غياب واضح  -
 
ا الورص الردما يتمثو ف

 
ا النصيصية ف

 
   الت دي األكبر الذي ييا   ال ق ف

ا هذا ا طار يم ععا الدي  ا  دياعد الدالي  الدوعا بشا  
 
ا هذا الملا . ف

 
لدياعد داليلية شللشة ف

ا الم
 
ا دد صسس لها ف

ا النصيصية والئر
 
ياثيق الدولية المنتل ة دد وحر  ال ماية ال ق ف

ا وصثرها ع  هذا ال ق.   للنصيصية يش و عريض ولم تتواط ش   ش الية التطير الت عيليجر

ا النصيصية هي شصطلح حض اض  وبالتاعا يتس  لليسائو الت عيلي ية  -
 
ا  شصطلح ال ق ف

ا يم خ ا  تستندم كيسيلة  لتهاك النصيصية. بالرغم
شخ ذلت حدد ادر تدرير  ال ديثة والئر

ا تستندم 
الم يض الساما ل دي  ا  سا  با همية الناصة لليسائو الت عيلي ية ال ديثة والئر

ا ظو تعاما النطر شخ  رائم ا رهاب. 
 
 شخ دبو الدولة لمرادبة ا حرا  ت ديدا ف

ا تستع -
ا ال الة الئر

 
ا هذا ا طار  اع ا  شثو هذا التيا   شم عا ف

 
د حيها المرادبة خل  التدرير ف

ع  دالي  ذو شياص ا  ش د  . شخ هذه المياص ا  ا  ي ي  صا را عخ  هة شنتصة وا    
ي ي  شنال ا لدياعد الدالي  الدوعا ل دي  ا  سا    وا  ي ي  شؤدتا وا    ي ي  حي  تميب   

 .  بي   المرادبي  

ا تمثو  -
ا سيا  الممارسة الدولية والئر

 
لدطة ا لط   اع عرف  وعا ا  كو ذلت يم خ ا  يدرص ف

ا ب  الما   
شللم للمي  الدو  كمصدر اساعا اخر  اع  الب ا ت اديا  الدولية   سب شا تدض 

 الثاشعة والث ثي  شخ الععام ا ساعا لم  مة الود  الدولية. 

 التوصيات
ا سيا  ت عيلي يا ا -

 
ا النصيصية ف

 
يا  المتصلة بال ق ف

ا
الة للت د يتصا   ا  الميا هة ال وا

 يشمو 
ً
ا ص  تتضمخ هذه الوملية  يارا

  وينب  
ً
 وشتضاحرا

ً
 شستمرا

ً
اشا ال ديثة يلب ا  تتضمخ  لبر 

                                                           

  .1950نوفمبر  4(, تاريخ النفاذ 8االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان،المادة رقم)
 .1950نوفمبر  4فاذ النفاذ في  (, دخلت حيز الن1\8االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان، مادة رقم ) - 15
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ا واألوساط الولمية 
 مي  صص اب المصل ة الموعيي    بما حيهم الدو  األعضاا والملتم  المد  

اا  دي  اي سا .   والتدعية ودطاع األعما  واألوساط األكا يمية وخبر
ر ت عيلي يا ايتصا    سي ي  للدولة  ور  اسم لضما   ستندام هذه وش   ستم - رار تطيا

ا ايطار 
 
الت عيلي يا  ولتسنب   ش الياتها شخ ص و ت سي   التمت  ب دي  اي سا  الم رسة ف

 . ا الدوعا
 الدالي  

ولية المرادبة عخ الموليشا   م  ع  الومو -  وتنديعها البيالا  الشنصية  و م  ايلكبر
  اي سا .   دي  ع  يم صثرهاوتدي

ا تيس  شخ السلطة  -
ور  ديام الملتم  الدوعا شخ خ   شععمات  الدولية با ت اديا  الئر

رص 
 .الدولية  ع  ٍد شا لل  اظ ع  ال ق بالنصيصية

لت  و ث الدو   - الومو ع  حرض عدوبا  صارشة وشي د  لل د شخ التدخ   عبر ايلبر
التأكد شخ و ي  الضيابط و  .الف بهدف التدليو شخ تيسوهاع  حرض الودوبا  ع  المن

 .الم ئمة ل ماية البيالا  الشنصية تتياحق ش  الموايب  الدولية
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 تأثير التطور التكنولوجي والرقمي في حقوق اإلنسان

 

The impact of technological and digital development on 

human rights 
 

 طيف العوامريد. أيمن أحمد عىلي عبد الل
  مدير مركز نور للبحث واالستشارات العلمية

 
 ملخص: 

تهدف الدراسة بيا   عم الت عيلي يا ل دي  اي سا   والكشف عخ المناطر العا مة عخ التيس  
ا ال ديث المتسارع الذي يوصف ب دي  اي سا   وش اولة تدديم السبو واآلليا   لل د شخ  الت عيليجر

ا يم خ ص  يتنذها ال ديديي  لضما  شع  صو ال د شناطر الت عيلي يا  ا
ل ديثة  و راسة اي رااا  الئر

ا  وإشاطة اللثام عخ اآلثار السلبية المصا بة  شخ ت ادم العلم ا  تماعا المرتبط بالتددم الت عيليجر
عهج  لتشار التدعيا  ال ديثة ع  التعمية المستداشة وتوديل  دي  اي سا   ودد استندم البا ث الم

ا الت لي ا  وتيصلت الدراسة لملميعة شخ العتائج؛ صهمها: الت عيلي يا س ح ذو  ديخ توتمد 
اليصف 

ا  دي  اي سا  وشبا ئها  
 
ا األساس ع  استندام اي سا  لها  ودد صثر  الت عيلي يا بصير  كبب   ف

 
ف

ا ددشتها الت عيلي يا لرحاهية وسوا   اي سا  صكبر ب 
ثب  شخ المساوئ؛ وشخ ثم حو  لكخ ايش الا  الئر

ا لمسؤولية تلت   لهائيًّ
ً
كا  تطوير التدعية  وص  تصوغ ش ًل الدو  ص  تس   ع وض  تليا  لمرادبة رسر

كا   واي رااا  المتبوة ععد خر  بعي  هذا ايطار  .الشر
 الت عيلي يا.  –الورص الردما  –الدلما  الم تا ية:  دي  اي سا  

Abstract  
 The study aims to clarify technological supporting for human rights and to find out the 

risks resulting from the fast modern technology expansion, which threatens human rights. 

The study, also tries to provide the means and ways to reduce the risks of modern 

technology. It studies the procedures that can be taken by human rights activists to ensure 

preventing or reducing the exacerbation of social injustice which is related to technological 

progress, and uncovers the negative effects associated with the spread of modern 

technologies on sustainable development and the promotion of human rights.  

   The researcher used the descriptive and analytical approach, additionally the study 

find out a set of results: the most important one is that: Technology is a double-edged 

weapon that basically depends on human's use. Greatly, Technology has affected human 

rights and its principles, but the Pros that technology has provided for human being's 

welfare and happiness is much greater than the Cons. so countries should seek to establish 

mechanisms to monitor technology development companies, and to formulate a final 

form of liability for these companies, and the procedures to be followed when the terms 

of this framework are violated. 

Key words: Human Rights - Digital Age - Technology. 
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 مقدمة: 
ا ذلخخخت 

 
ا شلخخخا   ال يخخخا  كخخخاحخخخة؛ بمخخخا ف

 
تدخخخدم التدعيخخخا  الت عيلي يخخخة ال خخخديثخخخة حخخخائخخخد  كبب   واعخخخد  ف

ا  مي   و  الوالم ع  اخت ف شدى تددشها  ع 
 
لت والتشخخخخخخخخخخخاره ف  دي  اي سخخخخخخخخخخخا ؛ حدد ص ى تطير ايلبر

ا اليصي  للموليشا  و رية  سهيلة ورسعة اليصي   ع المورحة؛ وهي شا يتياحق ش  شبدص  ق اي سا 
 
ف

ا شلا  
 
ا  ي   ص  المعصخخخخا  ايع شية اللديد  شع ت النشخخخخطاا ف

 
خخخ المورحة ال اعا  ف ا عرصخ

 
الموليشا  ف

ا رسيوة لتععيم الملتموا  وتبا   الرسخخخائو ع  لطا  واسخخخ ؛ دد تيسخخخ  اسخخختندام 
ً
 دي  اي سخخخا  طرد

ا الكثب  شخ الملا  ؛ لما تتمب   ب  التدعيا  ال ديثة؛ شثو: الذكاا ا صخخخخطعاعا  وتدعيا  ال
 
بليك تشخخخخي   ف

شخ تياحر ددر كبب  شخ البيالا  والموليشا  الليد   والددر  ع  ت ليلها لتي   المسخخخخخخخخخخخخخخخؤولي   وشتنذي 
ا يذكرو   ا اليدت المعاسب  وشؤيدو هذا ا لتشار والتي   الت عيليجر

 
الدرار  تناذ الدرارا  الص ي ة ف

ية و دي  الومو  بو ستنلق حرًصا  ديد  ص  تلت التدعيا  ليست كم ا يدعا البوض بألها شرص   بالبشر
شنتل ة عخ تلت اليظائف الدديمة  ولخ ت و ش و اي سخخخخخخخخخخخخخخخخا   كما صلها تديد شخ الك اا  وتسخخخخخخخخخخخخخخخخاعد ع  

ية خخخخخخخخخخر ر  لندشة (1) توعيم ايش الا  البشخ
 
؛ وشخ ثم حالت عيلي يا ال ديثة بلمي  صشخخخخخخخخخخخ الها وص واتها شسخخخخخخخخخخخن

ا تدبض عليها.  اي سا 
 الذي صعوها  ذا شا ص سخ استغ لها  ولم يدط  بها صصابو  الئر

ا الذكاا ا صطعاعا واألئتمعة )و
 
ا اليدت ل س  تثب  التطيرا  الشيوة ف

 
( )     automationف

ا  دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  
 
ها ف ا( والروبيتا  تسخخخخخخخخخخخخخخخخخاؤ    ي  تأثب  ا التصخخخخخخخخخخخخخخخخني  ولي  لئيًّ

 
خخخخخخخخخخخخخخخر ف اآل   ش و البشخ

ا شخ صبر ها: ال ماية شخ شناطر -لومو؛ أل       اآل   ش و اي سا  وشستدبو ا
لملاياها الكثب  ؛ الئر

ام بالمويارية  ولدر  النطأ خخخخخخخخيخخخخح الكثب  شخ الومالة صو خ ض ص يرهم؛  -بيئة الومو  وا لبر  دد ص ى  ع تشخ
ا المدابو للد 

 
ا شسخخخخخخخخخخخختيى شويشخخخخخخخخخخخختهم وتلايد شخخخخخخخخخخخخويرهم بالعلم ا  تماعا  وف

 
ص  تلت التدعيا   شا يؤثر ف

ال ديثة دد سهلت عملية لمي )ادتصا  الومو المؤدت(  صو شا ُيوَرف بالومو ال ر؛ ح ما صرص   التدعيا  
ال ديثة ببوض اليظائف  حإلها ددشت وخلدت صلياًعا شست دثة شخ اليظائف لم ت خ شتياحر  شخ دبو  

خخخخخخ الرد ما وشلتم  المورحة؛ لكا يسخخخخخخختطي  الل ا  وع  ال ر  ص  يسخخخخخخخ   ع تعمية ذات  وتياحدها ش  الورصخ
ا  طار اليظائف اللديد  المصخخخخخخخخخخخخخخخخا بة للط ر  الت عيلي ية

 
؛ (2)بركب اليظائف    سخخخخخخخخخخخخخخخخيما    كا  عمل  ف

وشخ ثم حإ  اليديف ععد  دو  الموارف التدليدية وإغ   الويعي   عخ التطل   ع كو  ديد واكتسخخخخخخخخخخخخخخاب 
ره ععخخخخد العخخخخا يخخخخة األ  بيخخخخة شخ خ   ت ي  ال ر  شخ شتولم  ع  خخخخاهخخخخو بخخخخال يخخخخا  المهخخخخارا    يتيدف رص 

ار لتوصف ب يا  الشن  وصرست  وشستدبلهم و ياتهم.    الورصية  لكخ تمتد األرص 
ولية وشخخخخخخخخخخخخخخخخب ا  التياصخخخخخخخخخخخخخخخخخو  ايد بو الدضخخخخخخخخخخخخخخخخخايا وا تهاشا  المي هة للمياد  ايلكبر كما ص  الدلق يبر 

؛ شثو: ال يسخخخخخبيك  وتويبر  وليع د... واتهاشه بخخح شخ ا  تماعا كا  والبر خخخخر ا ببي  بيالا  المسخخخخختندشي   للشخ
ا النصخخخخخخيصخخخخخخية  وعردلة الملتموا  ال ر  الوا لة     ص  شدى 

 
وراا ذلت؛ وهي شا ينتهت  ق اي سخخخخخخا  ف

هذه اآلثار   يلا  غب  شوروف  ئر الييم  وتست شف شععما   دي  اي سا  كي ية ضما  ا ست ا   
ا  التدعيخخا  الت عيلي  يخخة ال خخديثخخة  وص  توي  بخخالع   ع  اللمي   وال خخد شخ تثخخارهخخا بنصخخخخخخخخخخخخخخخخخائ  وشمب  

ها شخ المعالم.   السلبية؛ شثو: عدم المساوا   صو التهاك النصيصية وغب 
 

 مشكلة الدراسة: 
ا اليدخخخت ل سخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  لخخخدى  يثب  لمي التدعيخخخا  الت عيلي يخخخة

 
ال خخخديثخخخة الكثب  شخ اآلشخخخا  والمنخخخاوف ف

؛ حاآلراا ل ي التدعيخا  ال خديثة لاشخخخخخخخخخخخخخخخخظا  دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  والمععمخا  ال ديديخ ة الم  ا شعهخا والدوعا

                                                           

(1) Technology and human right: How can technology be a powerful force in support of human rights?, open 
global rights, Retrived from: https://www.openglobalrights.org/technology/. 
(2) Sherif Elsayed Ali. (December 2016). Can technology help solve human rights challenges? We believe it can, 
amnesty international, Retrived from: https://www.amnesty.org/en/latest/research/2016/12/technology-can-
help-solve-human-rights-challenges//. 
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؛ ص دهما: يمثو الموارضخخخخة لهذا التطير المتسخخخخارع للتدعيا  وظهير تدعيا  صكبر  دة  تعدسخخخخم  ع اتلاهي  
ا  ديد  بشخخخخخخخخخخخخخ و عام   سخخخخخخخخخخخخخيما  ق الومو  

 
ا اي سخخخخخخخخخخخخخا  بصخخخخخخخخخخخخخ ة عاشة  وف

 
ها السخخخخخخخخخخخخخئ   ف   داثة وتأثب 

وصكبر
شب   ع ص  استمرار التدعيا  ال ديثة ع  هذا الددر شخ التطير ويستشهد هذا ا تلاه بالدر 

ُ
ا ت
اسا  الئر

ا السخخخخخخعيا  المدبلة    سخخخخخخيما بود ظهير الروبيتا   وتولم اآل    
 
سخخخخخخيؤ ي  ع    لها ش و اي سخخخخخخا  ف

... ثاليهما: يمثو التأييد؛ وهي ا تلاه المت ائو الذي يُ  ا يشخخخخهدها الذكاا ا صخخخخطعاعا
شخخخخب   ع والط را  الئر

يخخة  ولتسخخخخخخخخخخخخخخخخهيخخو  يخخاتخخ   و يخخا   ك خخااتهخخا   خخخخخخخخخخخخخخخر ص  الت عيلي يخخا شخخا ها    ص ا  يطيرهخخا اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  لنخخدشخخة البشخ
ا  دي  اي سخخخخخخخا   ذا ص سخخخخخخخخ اسخخخخخخختنداشها واسخخخخخخختغ لها؛ حدد 

 
والعهيض باألعما  الصخخخخخخخوبة  وصلها لخ تؤثر ف

ا الدر  الم
 
ا لم ت خ ف

 عخ است دثت التدعيا  ال ديثة الكثب  شخ اليظائف الئر
ً
ا  واتنذ  شعها بديًل

اص 
ا الطبي ا الذي لم ت خ الت عيلي يا    ص ات   ودد  اا  هذه 

وظائف صخرى  وهذا هي التطير اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  
ا  دي  

 
ا هذيخ ا تلاهي   وشسخخخخخخخيغا  كو شعهما  والتأثب  الذي ص دثت  الت عيلي يا ف

 
الدراسخخخخخخخة للتومق ف

 . اي سا 
 أهداف الدرراسة: 

ا  عيلي يا التالتورف ع  تأثب   .1
 
 .  دي  اي سا ل ها  عم ف

 . ل ديثةاشناطر  دي  اي سا  المرتبطة بالتيس  الشيخخخخ  للت عيلي يا   لكشف عخا  .2
ا االتورف ع   .3

  لسخخخخخخخخخخخخخخخخبخخخخو الئر
ُ
ا شع  صو التن يف شخ شنخخخخاطر  شخ يي    ديدال م خت

 
المسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاعخخخخد  ف

كا  تطو  ل ديثة الت عيلي يا  ا  . ةالمسؤولي يرها وت ميو رسر
ا يم خ ص  يتنذها ال ديداي رااا  ا راسخخخخخخخخخخخة  .4

عدم العلم ا  تماعا العا م عخ  لضخخخخخخخخخخخما  يي لئر
ا   . التددم الت عيليجر

ا وتطويرها  ل ديثةالت عيلي ية اهذه التدعيا   لتورف ع  تأثب  التشخخخخخخخخخخخخار ا .5
 
التعمية المسخخخخخخخخخخخختداشة  ف

 . وتوديل  دي  اي سا 

 تساؤالت الدراسة: 
 تسع الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ؟ عم  دي  اي سا   عالت عيلي يا ب  شا تأث .1
خخخخخخيخخخخ  للت عيلي يا   مناطر الشا   .2 ا يم خ ص  توصخخخخخخخفاالمرتبطة بالتيسخخخخخخخ  الشخ

 دي  ب ل ديثة الئر
 اي سا ؟

ا ش .3
ُبو الئر   ا السخخخخخخخخخخخخ 

ُ
ا شع  صو التن يف شخ شناطر للت عيلي يا   شخ ال ديديي    م خت

 
المسخخخخخخخخخخخخاعد  ف

كا  تطو  ل ديثة ا  ؟المسؤوليةيرها وت ميو رسر
ا يم خ ص  يتنذها ال ديدشا  .4

ا  ع ت ادم  يي اي رااا  الئر لضخخخخخخخخخخخخخخخخما  ص  يؤ ي التددم الت عيليجر
 ؟لعلم ا  تماعا ا

ا وتطويرها  ل ديثةالت عيلي ية اهذه التدعيا   ا تأثب  التشخخخخخخخخخخخخخخخخخار ش .5
 
التعمية المسخخخخخخخخخخخخخخخختداشة وتوديل  ف

  دي  اي سا ؟
 

 أهمية الدراسة: 
ا تسخخخخخخخخخختمد هذه الدراسخخخخخخخخخخة صهميتها شخ صهمية  دي  

ا  اللديد  الئر اي سخخخخخخخخخخا   وصهمية شورحة التغب 
ا 
 
ا شبا ئ ؛ وذلت لديا   الو دة بي   األ وا  الت عيلي ية واسخخخخخختنداشها ف

 
ا ال يا  الواشة وصثر  ف

 
طرص  ف

ا تسخخليط الضخخيا ع  المناوف صو 
ً
خدشة  دي  اي سخخا ؛ سخخياا شخ دبو العاشخخطي   صم المؤسخخسخخا   وصيضخخ

ا ص دثتها 
ا يم خ للدو   اآلثار اللالبية الئر

ا  دي  اي سخخخخخا   والسخخخخخبو الئر
 
ا دد تؤثر سخخخخخلًبا ف

الت عيلي يا الئر
ى المسخخخخخخخخخخخخخؤولة عخ تطوير تلت التدعيا  السخخخخخخخخخخخخخب  حيها؛ لتلعب صو ال د شخ تثارها؛ وت ي   كا  الكبر خخخخخخخخخخخخر والشخ
وط  خر كا  بشخ خر ام تلت الشخ ا  ا  عدم البر 

 
شت بمسخخؤولياتها ا  تماعية  واي رااا  المتبوة ف بذلت دد البر 

 ا ستندام اآلشخ للت عيلي يا. 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

134 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

 منهج الدراسة: 
ا تسخخخخخخخ  

ا الت لي ا  الذي يتياحق ش  طبيوة الدراسخخخخخخخة واألهداف الئر
اتب  البا ث المعهج اليصخخخخخخخف 

  ليها  والومو ع   م  البيالا  وال دائق وتصني ها وتبويبها. 

 مصطلحات الدراسة: 

 حقوق اإلنسان:  -
خخر يي  ا الكراشة وال دي ؛ ي ق تو س  دي  اي سخخخا  ح ر  ص   مي  البشخ

 
لدو  ص راًرا وشتسخخخاويخ ف

؛ حاللمي  لهم ال دي  ل سها  و  تميب    لعا  ميًوا التمت  ب دي  اي سا  لسبب وا د بسيط؛ صلعا بشر
ب سخخب الشخخ و صو السخخخ صو اللنس صو اللغة صو الرصي والتي   السخخياعا  صو الموتددا  الدينية صو الور  صو 

ف ش الة ا تماعية  وتتم  ير  دي  اي سخخخخخخخخخخخا   ي  الكراشة والديمة المتأصخخخخخخخخخخخلة لدو شخخخخخخخخخخخن   وها توبر
وعرحها ايع   الوالما ل دي  اي سخخخخخخخا    (3)بددر  اي سخخخخخخخا  ع  اتناذ خيارا   ر   ي  كي ية الويش 

 العاس   ينت  بها ص د ع  سخخخخخخخخبيو ا ل را ؛ وشخ ثم حها تنتلف عخ الموئ  
كة بي  

بألها  دي  ششخخخخخخخخبر
لل ق؛  ذ ل  صخخخ ة الوميم والشخخخيوع  وع  الرغم شخ ذلت  حإلها تمعح األحرا  سخخخلطة شويعة   ا صخخخط جا 

ا شخ ال دهخخاا اصخخخخخخخخخخخخخخخخطل يا ع  تسخخخخخخخخخخخخخخخخميتهخخا بخخال دي  شخ بخخاب الملخخا   ً تتمت  ب مخخايخخة الدخخالي ؛  ئر    كثب 
ا 
 ال ق ال و ا الدالي  

 الوهد الدوعا ل دي  اي سخخا  الم(4)للمشخخابهة بيعها وبي  
 
دلية والسخخياسخخية   ودد عد

ا البعد )
 
( ص  ال يا   ق لدو   سخخخخخخخخخخخخخخخخخا   وهي  ق ي مي  الدالي   و  يلي   رشا  ص د 6( شخ شا ت  )1ف

ا
ً
  كما ل  الوهد الدوعا ع   دي  الومو وضخخما  بيئة عمو صخخ ية وشعاسخخبة تسخخي  (5)شخ  يات  توسخخ 

الصخخخخخخخخخخخخخخخخخا ر عخ شلم  اللغة الوربية    ودد عرحها شولم الدالي (6)حيها المسخخخخخخخخخخخخخخخخخاوا  والودالة وت احؤ ال رن
ا  وتعدسخخخخخخخخم  ع 

ً
ف بها لإل سخخخخخخخخا  بيصخخخخخخخخ     سخخخخخخخخال ا يوبر

الداهري بألها شلميعة شخ ال دي  األسخخخخخخخخاسخخخخخخخخية الئر
 . (7)شدلية  وسياسية  وادتصا ية  وا تماعية  وثداحية

ي تعريف حقوق اإلنس      ان بأنها ما منحته إياه الحياة إلش      باع حاجاته المادية والمعنوية 
ويمكنئ 

ي 
 
 ظل منظومة قيم مستمدة من الدين واألخالق والعرف تعمل عىل منع تضارب المصالح أو الخلي ف

 بير  ما هو خاص وعام. 

 التكنولوجيا:  -
ا يم خ تطويوها 

ينتلف توريف الت عيلي يخا بخاخت ف الملخا  اليار ه حيخ   حها شخ المصخخخخخخخخخخخخخخخخطل خا  الئر
ا شخخخئر الملا    كما صل  شصخخخطلح ليس ل  شدا

 
ا اللغة الوربية وإلما تم توريب  كما  اا واسخخختنداشها ف

 
 ف
ً
بًل

ية للوربية ويت ي  شصخخخخخخطلح ت عيلي يا شخ شدطوي    وهما: ت عي ) ا ايلللب  
 
ا ال خ  (Technoف

ا توئ 
والئر

                                                           

(3) United Nations. Universal Declaration of Human Rights, Retrived from: https://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/. 

م، متوافر 1948كانون األول/ ديسمبر  10(، المؤرخ في 3-ألف د 217اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة ) (4)
 على الرابط اآلتي:

iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/775283.pdf-https://www.oic 
كانون  16(، بتاريخ 21-ف دأل2200العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساااااااااياساااااااااية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )  (5)

 م، والمتوافر على الرابط اآلتي:1966األول / ديسمبر 
iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/851650.pdf-https://oic 

(، 21-ألف د 2200لي الخاص بالحقوق االقتصااااااااااااااادية واالجتماعية والثقافية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )العهد الدو   (6)
 م، والمتوافر على الرابط اآلتي:1966كانون األول / ديسمبر  16بتاريخ 

https://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf 
 .627م(. معجم القانون، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، ص 1999مجمع اللغة العربية. ) (7)

https://www.oic-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/775283.pdf
https://oic-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/851650.pdf
https://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
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ا الولم  والمدطوي   شًوا بموئ  علم ال خ صو التطبيق؛ صي: الددر   (Logieصو التطبيق  ولي يا )
ا توئ 

والئر
ة   وعر (8)ع  التطبيق  ة صو الولميا حها ص مد شنتار عمر بألها صسخخخخخخخخخخخخخخخخليب ايلتاج صو َ صخخخخخخخخخخخخخخخخيلة المورحة ال عي 

 
ا
ا ذلت  لتاج ص وا  ايلتاج وتيليد الطادة واسخخخخخخخخخخخخخخخختنراج الميا 

 
ل  والندشا   بما ف دة بإلتاج السخخخخخخخخخخخخخخخخا

ِّ
المتول

ا  ا
ا الولم التطبيفر

ً
سم  ص يال

ُ
ة ووسائو المياص    وت ليا  . (9)األوا

ي تعريفها 
ي تطبيقات العلوم والمعارف النظرية.  ويمكنئ 

 باختصار بأنها تعئ 

-  :  العالم الرقمي
ي يختلف عن األش              كال التقلدية الورقية  

 
وب هو بيئة معلوماتية تجري فيها التعامالت بش              كل إلكير

، والكت  ب والمس              تن  دات  ي
 
وب وني  ة، والتعلم عن بع  د، والعق  د اإللكير وأبرز ص              وره: المحكم  ة اإللكير

 ونية...الخوالوثائق اإللكير 

 اإلطار النظري للدراسة

 تمهيد: 
اع؛  ئر  ل  حا  الطباعة ل سخخخخخخخخها؛  ذ يشخخخخخخخخب  بوض الولماا  ع صل  صععم 

لت صهم وصديى اخبر  ايلبر
ا
ُيَود

ا الدو  كاحة ع   يا   
 
لت لما ل  شخ ددرا  واسخخخخخخخخخوة  لتشخخخخخخخخخاره ف اع شعذ اكتشخخخخخخخخخاف العار  ويومو ايلبر اخبر

ا طيات  وعا األحرا  ب ديدهم  بو ا  
 
ا دد يتورضخخخخخخخخخخخخخخخخي  لها     صل   مو ف

اض والتعديد با لتهاكا  الئر عبر
ا صبر ها النصيصية. 

 شناطر صخرى   تتياحق ش   دي  اي سا  الئر
تتمت   ؛  ذ ص ا  دوية ل دي  اي سخخخخا بيصخخخخ ها األشثلة ع  كي ية اسخخخختندام الت عيلي يا  طرا  تتسخخخخ  با

بإش الية blockchain) وتدعية البليك تشخخخخخخخخخخخخخخخخي   ) ةعتمئواأل   اعا الذكاا ا صخخخخخخخخخخخخخخخخطع : شثو ؛التدعيا  ال ديثة
ا توديل  دي  اي سا  و مايتهاطرو صتدديم 

 
 .ا   يلابية كبب   ف

كا  الع   خخخخخخخخخخخخخر ا شلا   لتاج واسخخخخخخخخخخخخخختندام التدعيا  الت عيلي ية ال ديثةالشخ
 
ص  تددم توهدا   واشلة ف

ام  دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخاباسخخخخخخخخخخخخخختومالها وتيظي ها  ا ضخخخخخخخخخخخخخخمالا  شعاسخخخخخخخخخخخخخخبة لمع  ص     و بطريدة تتسخخخخخخخخخخخخخخق ش  ا بر
تبئ 

ر شعها بوض ال ئا وتن يف العتائج السخخخخخخخخخخخلبية  خخخخخخخخخخ  ا يم خ ص  تترصخ
كب   ع  و   الئر

ا البر
ً

ع  ال  يشا  صيضخخخخخخخخخخخ
ام بالتوهدا  والعهيض بأعباا تلت و راسة   وا بها  كا  ع  ا لبر   .مسؤوليةالتليا  تلبر تلت الشر

 العالقة بير  التكنولوجيا وحقوق اإلنسان: 

ا بدضخخخخخخخخخايا  دي  اي سخخخخخخخخخا   وير   ذلت ص  ا سخخخخخخخخختندام  (10)لمداوشة الردمية    ا
ً
ا وثيد

ً
شرتبطة ارتباط

ا 
 
ا تيسخخخخخي  وإظهار  دي  اي سخخخخخا     سخخخخخيما  رية التوبب  صو ال ق ف

 
الذكا للت عيلي يا يم خ ص  يسخخخخخاعد ف

دَم  حيهخخخا  ريخخخة ا
ُ
ا ت
ا الخخخدو  صو المعخخخاطق الئر

 
م األحياه  اليصخخخخخخخخخخخخخخخخي   ع الت عيلي يخخخا والثدخخخاحخخخة ف م 

َ
د
ُ
لتوبب   وت

دَصف األد م. 
ُ
 وت

                                                           

 .83عربية الحديثة ولهجاتها، دمشق: دار القلم، ص م(. معجم الدخيل في اللغة ال2011د. ف. عبد الرحيم. ) (8)
 (.1/296م(. معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة: عالم الكتب، )2008أحمد مختار عبد الحميد عمر. ) .د (9)
مية الثقافة المدرساااااية إن المقارومة الرقمية هي مشاااااروع ممول من قبل مجلس أوروبة والمفوضاااااية األوروبيةم وهو برنامج مشاااااترك يساااااعى إلى تن (10)

لمضااللة التي الديموقراطية والشاااملة، وتعزيز المواطنة الرقمية، ورفع مسااتوى الوعي حول قضااايا حقوق اإلنسااانم مثل: التمييز، والتلقين، والمعلومات ا
ا تعزيز الخطاب الديمقراطي عبر اإلنترنت، وموجه للطالب والمعلمين، ويت عاون فيه عدد من منظمات المجتمع زادت نسااااااابتها على اإلنترنت، وأيضاااااااً

 ,Digital Resistance, Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)الدولي بخمس دول أوروبية. ينظر: 
Retrived from: https://digi-res.eu/about/. 
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ا ل مخخخايخخخة  .1 هعخخخاك الكثب  شخ اللمويخخخا  واللمخخخاعخخخا  غب  ال  يشيخخخة واألحرا  الخخخذيخ يوملي  ييشيخخخًّ
لت بيصخخخ   وسخخخيلة حوالة لت سخخخي   األعما  وتلويدها 

 دي  اي سخخخا  شخ خ   اسخخختندام ايلبر
 . (11)ورسعة اليصي  

 دضخخخخخخخخخخخخخخخخيخخة تععيم الم تيى شخ 
ا
د وخخَ
ُ
ا شلتموخخاتعخخا؛ حهخخذا الدخخدر شخ وت

 
ا ف الدضخخخخخخخخخخخخخخخخخخايخخا  خخديثخخة الوهخخد  سخخخخخخخخخخخخخخخخبيخخًّ

ا عبر الشخخخخخخخخخخخخخخخخب ة الوع بيتية غب  شسخخخخخخخخخخخخخخخخبي ؛ وشخ ثم يلب ع  الدو   الموليشا  والبيالا  المبثيثة ييشيًّ
شععمة الم تيى تيحب  الضمالا  الداليلية لدعم الش احية وسيا   الدالي  الصارم واي رااا  الداليلية 

كا  لتسخخخخخخخخخخخخخخخهيو ووضخخخخخخخخخخخخخخخوح الليائح المتولدة اليا بة؛ وهي  خخخخخخخخخخخخخخر ك تتداسخخخخخخخخخخخخخخخم  ال  يشا  والشخ وا ب ششخخخخخخخخخخخخخخخبر
ا الي   اآلخر لتلت الليائح وشا تدتضي  

 
بالم تيى حيما يتولق بتص يت  صو و لب   لكخ ت مخ المش لة ف

ا اليصخخخي  وال صخخخي  ع  الموليشا   
 
شخ تصخخخ ية و لب؛  ذ يعو س ذلت بالسخخخلب ش   ق اي سخخخا  ف

لخخت هي شخ يمتلخخت  شخخام (12)تم  المورحخخة ويوي  تطير شل ا لإللبر
؛ حيلخخب ص  ي ي  المسخخخخخخخخخخخخخخخختنخخدم العهخخا  

ا الم تيى الذي يب ث عع  
 
يواتها الداليلية (13)األشير ف خخر ا تشخ

 
ا ف
ً
وط   وإلما يم خ لل  يشا  ص  تضخخخ  رسر

ي    والذي صراه شعاسخخخخخخخخخًبا ص  ي (14)واضخخخخخخخخخ ة للمسخخخخخخخخخؤولية عخ الموليشا  صو البيالا  المتا ة عبر الشخخخخخخخخخب ة 
خخخ  باآلخريخ صو بمصخخخخال هم صو سخخخخموتهم صو  ا ترصخ

 َلب كو الميا  الئر
ُ
ا يععم الم تيى؛ حت

 
ف هعاك شيثا  رسر

حيها ا  راا صو  سخخخخخخخخاا  للمددسخخخخخخخخا  صو الت ريض ع  طائ ة صو حئة شخ العاس؛ الذي صريد ص  صديل :    ذلت 
ا الموروف بالشخخخخخخخخخخخخخخخخب ة الوع بيتية شا هي    ظو للوالم الم

اص  ا ذلت الوالم ا حبر
 
شخخخخخخخخخخخخخخخخهي ؛ حما ي سخخخخخخخخخخخخخخخخخ ف

راع المدخخدسخخخخخخخخخخخخخخخخخا  والم رشخا  
ُ
ا عخخالم األثب   وشخخا يدبح حيخخ   حهي حيخخ  دبيح؛ وشخ ثم ت

 
األخب   ي سخخخخخخخخخخخخخخخخخ ف

 واألعراض والنصيصية واآل اب الواشة واألعراف. 
وشخ ثم يلب بذ  المديد شخ اللهي  والنطيا  الصخخخخخخخارشة تلاه ش اح ة الميا  غب  الداليلية؛ شثو: 

اتهم و هلهم  الصخخخخخخخخخخخير المسخخخخخخخخخخخيئ ا يتورضخخخخخخخخخخخي  لها لتيلة دلة خبر
ا الئر
و   ا  ايلكبر ة لألط ا   ودضخخخخخخخخخخخايا ا ببر 

لت   سياسا  لداط اليصي  الواشة؛ شثو: شداها ايلبر
وصهمية الس ا خلف هؤ ا الملرشي   وتدعي  

(15) . 
 ليها  ع  الرغم شخ ص   دي  اي سخخخخا  كثب   وتتضخخخخمخ  يالب وحب    حإ   رية ال  ر والتوبب  ُيشخخخخار 

ا شددشة صولويا  شععما   دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخا   وييحر ال ضخخخخخخخخخخخخخخخخاا 
 
ا شددشة تلت ال دي   وف

 
 ائًما ع  صلها ف

 صوسخخ  للتوبب  عخ رصي  وصح اره  ويلب ص  ي ي  هعاك ع دة شتيا لة بي    رية 
ً
ا لإل سخخا  شلاّل

و   ايلكبر
ا البيئة التوبب  عخ الرصي والنصخخخخيصخخخخية  وللد ص  هعاك صربوة شوايب  يم خ اتبا

 
عها لت ديق هذا التيا   ف

 : ا  وها
و    ايلكبر

 خ خخخخاا الهويخخخخة عبر ال ضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاا الردما ع  لطخخخخا  واسخخخخخخخخخخخخخخخخ  شخ األهميخخخخة بم خخخخا  لدخخخخو شخ  ريخخخخة التوبب   .1
 . ا
ا المسؤولية عخ الم تيى غب  الدالي  

 
 والنصيصية  ولكع  ذو  دو  واض ة ف

                                                           

(11) PENNEY, JONATHON, MCKUNE, SARAH, GILL, LEX, AND DEIBERT, RONALD J. . (December 2018). 
Advancing Human-Rights-By-Design In The Dual-Use Technology Industry, Journal of International Affairs, 
Retrived from: https://jia.sipa.columbia.edu/advancing-human-rights-design-dual-use-technology-industry. 
(12) Human Rights and Technology Issues Paper. (JULY 2018). Australian Human Rights Commission, P.  - 11
13. 
(13) Penney, J., McKune, S., Gill, L., & Deibert, R. (2018). ADVANCING HUMAN-RIGHTS-BY-DESIGN IN THE 
DUAL-USE TECHNOLOGY INDUSTRY. Journal of International Affairs, 71(2), P. 103. 
(14) Ziccardi, Giovanni. (2013). Resistance, Liberation Technology and Human Rights in the Digital Age, New 
York: Springer, P. 126. 
(15) Jacopo Coccoli. (July 2017). The Challenges of New Technologies in the Implementation of Human Rights: 
an Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era, 1 (2), P. 229. 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

137 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

؛ شثو: الت .2 ا ُرِحضخخخت بوض التدابب 
سخخخليو اي باري لمسخخختندما الشخخخب ة ع  شسخخختيى الت ديق اللعا  

الوع بيتية  ولكخ هعاك  ا ة  ع شديد شخ المعادشخخخخخخخخخخخخخخخخخة بشخخخخخخخخخخخخخخخخخأ  الليالب الت عيلي ية للت ديدا  
ا وضوها  طار  دي  اي سا . 

 اللعائية  ضمخ ال دو  الئر
ااتشخخخخخخخ ب  البيالا :  .3 ا شلا   دي  اي سخخخخخخخا  صعرب النبر

 
عخ شخخخخخخخ يكهم بشخخخخخخخأ   عر تدعيا  تشخخخخخخخ ب   ف

ا واضخخخخح  ص  هذا ال عر سخخخخي ي  ل  تأثب  شنيفوكا  السخخخخبب وراا هذا التنيف   الت ايوالبيالا  و 
 
 ف

ا   الموليشا  و رية التوبب  ال صي  ع   ا ودد ي ي  ل  تأثب  سلئر
 
 شب ة. تش يو و يا   تطوير ال ف

ا النصخخخخخخخخخيصخخخخخخخخخية  خعي : ا  ت اظ بالبيالا  .4
 
اا ص  ال ق ف ا شبشخخخخخخخخخ و صكبر  صخخخخخخخخخبيالنبر

 
تدليو  ةصخخخخخخخخخل ف

كا  بالبيالا   ع ال د األ    ا ت اظ ال خخخخخخخخخخخخخخخر    هعاك  ا ة  ع شديد شخ سخخخخخخخخخخخخخخخخيطر   : وديو  دو  والشخ
شا يبر  صهمية توديل تع يذ شبا ئ  دي  اي سخخخخخخخخخخا  ؛ المسخخخخخخخخخختندم المبارسر  ع  البيالا  الشخخخخخخخخخخنصخخخخخخخخخخية

تشخخخاركت ال  يشا  ودد   الشخخخ احية وسخخخيا   الدالي  واي رااا  الداليلية اليا بة : شثو ؛األسخخخاسخخخية
ا وا ب  ع م اللمهير وتثدي    ي  استندام البيالا  الشنصية. والشر 

 
 كا  ف

 العض الرقمي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: 
ت صلخخ  ش  تغب  الوخخالم شخ  يلعخخا تعخخو     ايطخخار النخخان بخخايع   الوخخالما ل دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  ُيثبخخِ

عاًشا  صثبت  70 دي  اي سخخخخا  دبو كراشة اي سخخخخا  و ديد  حي  كو تغب   حمعذ ظهير ايع   الوالما ل
ايطار ال ديث ل دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  صل  دابو للت يف ش  األ داث النار ية المتغب  ؛ وشخ ثم حإ  شهمة 
شؤسخخخخخخسخخخخخخا  و شخخخخخخطاا  دي  اي سخخخخخخا  ليسخخخخخخت تطوير ووضخخخخخخ  شوايب   ديد  ل دي  اي سخخخخخخا   بو تطبيق 

ا تيا
  هعا. الموايب  ال الية لميا هة الت ديا  الت عيلي ية الئر

خخخ الردمعة  كما صلها  ا عرصخ
 
   التدعيا  الت عيلي ية ال ديثة تعو س ع   ماية  دي  اي سخخخخا  ف

ا لتوديل التصخخخخخخخخخخخير التدليدي ل دي  
ً

  تسخخخخخخخخخخخ  حدط  ع ت سخخخخخخخخخخخي   األ يا  المويشخخخخخخخخخخخية لألحرا   ولكخ صيضخخخخخخخخخخخ
ا  ريخخخة التوبب  وايش خخخاليخخخا  الكثب  

 
ا صتخخخا تهخخخا لعخخخا اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا ؛ حدخخخد ي ي  شخ الم يخخخد التخخخذكب  بخخخال ق ف

  الئر
ا سخخخخخخخخخخخهلت التدعيا  ال ديثة اسخخخخخخخخخخختنداش  

ا التوليم والئر
 
اف بال ق ف الت عيلي يا للتوبب  عخ الرصي  وا عبر
 . (16)شخ خ   ضما  وصي  صوس  وصرسع  ع المورحة 

ي حقوق اإلنسان: 
 
 تأثير التكنولوجيا ف

ددم الت عيلي يا ل دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخا  صسخخخخخخخخخخخخخخاليب  اعمة لتيحب  ال يا  الك
ٌ
ريمة لإل سخخخخخخخخخخخخخخا  وال  اظ ت

(؛ وهما شنتصخخختا  بودم التميب   بي   26و 2عليها  شخ شبا ئ ايع   الوالما ل دي  اي سخخخا  الما تي   )
ا  وتعميت   

ا األدو ص  ي صخخخخخخخخخخخخخخخخخو ع  التوليم ا بتدا  
 
ا التوليم ف

 
حر  وتخر ع  صي صسخخخخخخخخخخخخخخخخخاس  و ق ال ر  ف

م خ ال ر  شخ اليصخخخخخخخخخخخخي   ع وععد الععر  ع الت عيلي يا   سخخخخخخخخخخخخيما المتولدة بالصخخخخخخخخخخخخ 
ُ
ة والتوليم  للدها ت

الندشا  بسخخخخخخخخخخخخخهيلة  وت سخخخخخخخخخخخخخخ شخ العتائج والمنر ا  الناصخخخخخخخخخخخخخة بدطاعا التوليم والصخخخخخخخخخخخخخ ة  وضخخخخخخخخخخخخخما  
ا اليصخخخخخي  لل ئا  الضخخخخخوي ة؛ أللها تمتلت الددر  ع   م  البيالا  وتصخخخخخني ها بسخخخخخهيلة صكبر 

 
المسخخخخخاوا  ف

ا التدعيخخخا  شخ الطر  التدليخخخديخخخة     صلخخخ  ع   خخخالخخخب تخر 
حخخخإ  عخخخدم دخخخدر  الخخخدولخخخة صو المعطدخخخة ع  تبئ 

ال ديثة واستنداشها يؤ ي  ع ت ادم شش لة عدم المساوا     سيما ععدشا يتأثر اليصي  بوياشو؛ شثو: 
ا صدي : ع  كخخو 

؛ شخخا يلولئ  ا
 
المسخخخخخخخخخخخخخخخختيى ا  تمخخاعا وا دتصخخخخخخخخخخخخخخخخخا ي صو ايعخخادخخة صو الومر صو الميد  اللغراف

عية ا بأسخخخوار تتعاسخخخب ش   خيلهم    يشة ترى ل سخخخها رسر
 
ص  تيحر لمياطعيها الندشا  شخ شا ي وشورف

و  والوليم والموارف شدصخخخخخخخخخخخخير   ؛ لكي  ي ظ  بالمورحة األثرياا حدط  وت ي  البر وشسخخخخخخخخخخخختياهم ا  تماعا
 عليهم  و  سائر العاس. 

 
 

                                                           

.Haddad, Jurich. (2002). On the potentials of new technologies with regards to the right to education, P. 28 )16( 
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 حرية التعبير عن الرأي: 
ا التوبب  عخ رصي   وص  يع  المبدص الراب  شخ  ع    دي  اي سخخخخخخا  ع  ص  لدو شخخخخخخ

 
 ف
 
ن  ال ق
ا سخخخخخخخخخبيو هذا التوبب  صو ا عتدا   ع الت ميم صو المضخخخخخخخخخايدة صو التهديد  و 

 
 لتدعيا  ال ديثةليم خ يتورض ف

ا  رية التوبب  شخ خ   
 
ا لم ت خ شتياحر  شخ دبو  ص  تسخخخخخخخاعد بشخخخخخخخ و كبب  ف

سخخخخخخخبو ا تصخخخخخخخا  ال ديثة الئر
  خ   تم ي   طر   ديد  لتيثيق وإب غ التهاكا   دي  اي سخخخا تسخخخاعد ال ئا  الضخخخوي ة شخ كما صلها 

لت وسخخخخخخخهيلة ورسعة اليصخخخخخخخي   لي  دد يتيح  وع  اللالب اآلخر حإ  تعوع وسخخخخخخخائو ايتصخخخخخخخا  وصبر ها ايلبر
خخخخر خطاب الكراهيةويديد شخ  والتعمر ع   د شا لراه شخخخخخائًوا بي   الدو  الوربية   سخخخخخيما ودد الدسخخخخمت   شخ

ا.  تلت الدو  بي    ا
ا كو عر

  و  تمتلت الما  وايش الا  و و  صخرى توا  
 التحرر من العنف: 
 مخخايخخة صكبر شخ الوعف وسخخخخخخخخخخخخخخخخيا الموخخاشلخخة  والدخخدر  ع  تيثيق  تيحر التدعيخخا  ال خخديثخخة يم خ ص 

الت ل ة ويم خ اليصخخخخخي   عن ضشيم خ ص  يلوو  عم العا ي   شخ الوعف وسخخخخخيا المواشلة و ا لتهاكا   
  لي . 
 : دم التميير  ع

  ص  تديد شخ  ش الية وصخخخخخخخخخخخخخخخخي  األشخخخخخخخخخخخخخخخخنان ذوي ايعادة  ع الندشا  لتدعيا  ال ديثةلم خ ي
 
ُ
ا    تياح

ً
واأل وا   لن خخخخاض ت ل خخخخة النخخخخدشخخخخا ر وتطير التدعيخخخخا  ال خخخخديثخخخخة وتعيعهخخخخا يؤ ي  ع اوصيضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 هم وبي   األشخخخخخخخخنان الطبيويي    و بيعالمسخخخخخخخخاوا   شخالمسخخخخخخخخاعد  لذوي ايعادة؛ وهي شا ُيولا  
ِّ
ألولئت  ختم 

ا عُ  مسخخخخخخخخختبوديخ ال ا الملتم  شخ المشخخخخخخخخخاركة رحيًّ
 
يم خ لت عيلي يا  الطادة  : ع  سخخخخخخخخخبيو المثا  ؛ال والة ف

ا البلدا  العاشية وتن ف شخ تثار تغب  المعاخ
 
لكخ   المسخخخخخختداشة ص  ت سخخخخخخخ بشخخخخخخ و كبب   يا  المياطعي   ف

 . (17)شخ المم خ ص  يعلم عخ ا بت ارا  الت عيلي ية  شعالم ا تماعية 
ا المسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاوا  وعخخخدم التميب   عبر عخخخد  شلخخخا  ؛ شعهخخخا: اليصخخخخخخخخخخخخخخخخي   ع الت عيلي يخخخا  

 
يم خ الععر ف

ا الت عيلي يخخا  العتخخائج لألحرا  العخخاشخخخخخخخخخخخخخخخخئخخة عخ الت عيلي يخخا  والتي يخخخخ  ا  تمخخاعا 
 
والومليخخا  المضخخخخخخخخخخخخخخخخمعخخة ف

ا وا دتصا ي والما ي للعتائج الم يد  والضار  للملتموا  العاتلة عخ التددم الت عي   . (18)ليجر
ا تطبيق الت عيلي يا؛ ع  سخخخخخخخخخخخخخخخخبيو المثا : اسخخخخخخخخخخخخخخخختبدا  الديى 

 
دد تعهر الت اوتا  ا دتصخخخخخخخخخخخخخخخخا ية ف

ا  السخخخي  للت عيلي يا ُيلاح صخخخغار المعاحسخخخي   لتيلة عدم  الواشلة شخ خ   الروبيتا   وشخ خ   تأثب 
ى  وتركب   السخخخخخخخخخخلطة  و  كا  الكبر خخخخخخخخخر كا  الدابضخخخخخخخخخخة والشخ خخخخخخخخخر ا األسخخخخخخخخخخوار  ددرتهم ع  التعاحس ش  الشخ

 
التميب   ف

ا ال يا  
 
وشرادبة سخخخخخخخخخخخخخخخخلسخخخخخخخخخخخخخخخخلة الديمة  حودم المسخخخخخخخخخخخخخخخخاوا  ل  عيادب ع  المشخخخخخخخخخخخخخخخخاركة ال ر ية والملتموية ف

 ا  تماعية والثداحية والسياسية. 
 األشخ الديما وش اح ة ايرهاب: 

 
ُ
ا  يخخا   ت

 
ألشخ ادخخدر  ال  يشخخة ع  ت خخديخخد تهخخديخخدا  سخخخخخخخخخخخخخخخخِهم التدعيخخا  ال خخديثخخة بصخخخخخخخخخخخخخخخخير  كبب   ف

ا التنل  والدضاا عليها الديما 
 
ا ف
ً
 صكبر صشال

ً
تيح لها سبًل

ُ
ا ت
ً
 .   والكشف ععها دبو وديعها  وصيض

ا النصيصية: 
 
 ال ق ف

ا تعخخخخاسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخب رغبخخخخا   نخخخخدشخخخخا المعتلخخخخا  و لادخخخخد صسخخخخخخخخخخخخخخخخ ر  التدعيخخخخا  ال خخخخديثخخخخة عخ كثب  شخ 
الئر

 ع  اخت ف صذوادهم وششاربخخهم وثداحاتهم  لكخ لكا يتم خ ال ر  شخ ا ست 
ا   وا ستمتاع المستوملي  

وتنديعها   خا  ددر شخ الموليشا  الشخخخخخنصخخخخخية عخ ل سخخخخخ   بتلت المعتلا  والندشا   حسخخخخخي ي  علي 
    ئر يتاح للميد  حهم ش ض ت  والت اعو بصير  صكبر ك اا  ش  المستندم. واستنداشها ولدلها 

                                                           

w Society of NSW Journal, coin. LSJ: LaAllman, Kate. (Mar 2018). Briefs hot topic: The dark side of the Bit )17(
42, P. 28. 

Schwab, Klaus, with Davis, Nicholas. (2018) Shaping the Fourth Industrial Revolution: A Handbook for  )18(
Citizens, Policy Makers, Business Leaders and Social Influencers, P. 48. 
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شسبيدة يا  غب  دودد ص ى ذلت  ع ظهير طلب غب  شسبي  ع  الموليشا  الشنصية ش  تو
ع   ؛ع   ق النصيصية ععد  ساا  استندام الموليشا  الشنصية  يم خ ص  ت ي  الويادب وخيمة

بياسخخخخطة الموليشا  المسخخخختهدحة ع   تورضخخخخيا للت عب والوبثييم خ ص  يتأثر األحرا  صو  : سخخخخبيو المثا 
 .المعصا  الردمية

ا السعيا  األخب   صشار  بوض الدراسا   ع شدى دلق شستن
 
دما الشب ة الوع بيتية بشأ  وف

خخ  ش  هبا  خصخخخيصخخخيتهم ع   ا شا خل ها وتتمايو حيها النصخخخيصخخخية يمعة ويشخ
ا   تنف 

تلت النييط الئر
بخخح ببي  البيالا  ا   و  يشخخخخخخخخخخخخخخخخورو  بالسخخخخخخخخخخخخخخخخيطر  ع  شوليشاتهم رياح الدرصخخخخخخخخخخخخخخخخعة والته ب  والمتا ر  والبر

 
 ف

ا 
و   كا  وال  يشة  ويريدو  شورحة ويدلدي  بشخخخخأ  التهاكا  النصخخخخيصخخخخية  ال ضخخخخاا ايلكبر خخخر شخ دبو الشخ

كا  وسخخخخخخخخخخائو التياصخخخخخخخخخخو ا  تماعا ببيالاتهم الشخخخخخخخخخخنصخخخخخخخخخخية
يتضخخخخخخخخخخمخ ذلت خرودا  البيالا  ؛ و شا ت ول  رسر
ا توتمخد ع  شعهليخة الخذكخاا ا صخخخخخخخخخخخخخخخخطعخاعا  : شثخو ؛الكبب  

ا يؤثر  م  البيخالخا   ؛  ذ تلخت الئر
 
لتخائج ش رك  ف

ا يتضخخخخخخخخخخخخخخخخمخ  ش خخاليخخة المرادبخخة اللمخخاعيخخة شخ دبخخو ال  يشخخة صو كمخخ   ايع لخخا  المبخخارسر ع و  ع  الب خخث  
 . (19) الدطاع النان

رص  
ُ
ا النصيصية  وإلما ت

 
وشخ ثم حإلعا للد التدعيا  ال ديثة   تدعم بصير  كبب   شبدص ال ق ف

ا 
 
كا  التدعية تسخخخخخخختغو شا تمتلك  شخ بيالا  وشوليشا  عخ شسخخخخخخختندشيها ف خخخخخخر ب ؛ حالكثب  شخ المياد  والشخ

ا األ 
ية كبب    صو  راسة  ئ  ا تس  لليصي   ع داعد   ماهب 

كا  واألسيا  الئر شيا  شخ خ   بيو  للشر
ها شخ األسخخخخخخباب  صي شخ األخبار المضخخخخخخللة عخ شخخخخخخنصخخخخخخية عاشة والسخخخخخخ ا  ع   السخخخخخخي   صو غب 

خخخخخر ا  ا   شخ
 
وف

خ  ب ياتها الشخخنصخخية صو ا  تماعية حإل  يصخخوب   خر شوليشا  خاصخخة ترصخ ذف تشخخوي  سخخموتها صو  ئر  شخ
ا 
ها  لئًيا و ذحها شخ بوض المصخخخخخخخخا ر  حهذا   يعف  خخخخخخخر تلت الموليشا   وإ  اسخخخخخخخختطاعيا السخخخخخخخخيطر  ع   شخ

ا تلت األثعاا؛ حها شتا ة لللمي ؛ حتعو المش لة دائمة 
 
 . (20)اشت ك ص د لهذه الموليشا  ف

 األمن والسالمة: 
   دي  اي سخخخخخخخخخا ؛ بعاا ع 

ا
اسخخخخخخخخختندام ال ر  صو اللماعة  يم خ للتدعيا  ال ديثة ص  تولا  صو تهد

ا األ ا  كما 
 
صو اللهة ال  يشية صو غب  ال  يشية لها؛ حاألساس هي طريدة ا ستندام؛ حالمش لة ليست ف

ا طريدة استندام اي سا  لها  حمث 
 
 :يدعا البوض  وإلما ف

ا تتورض لهخخخا شلميعخخخة شخ  -
يم خ اسخخخخخخخخخخخخخخخختنخخخدام الطخخخائرا  بخخخدو  طيخخخار لت خخخديخخخد التهخخخديخخخدا  الئر

ا استنداشها كأسل ة األشنا
ً
 . (21)ن  وش  ذلت يم خ صيض

لت األشخخياا  - ع  سخخبيو المثا  يم خ  (22)يم خ توديل السخخ شة الشخخنصخخية لألحرا  شخ خ    لبر
ا الدم وتدير 

 
للشخخخن  المصخخخاب بمرض السخخخ ري ارتداا ردوة ترادب تلدائًيا تدلبا  اللليكي  ف

لت األشيا  ولية  األ سيلي   ععد ال ا ة  وش  ذلت حإ   لبر ا شعصا  لللرائم ايلكبر
ً
ا يددم صيض
هيب والتهديد.   وايساا  وا ستغ   والمعاهر المتطرحة والبر

                                                           

(19) Claire Petrie. (MAY 2018). Identity-matching Services Bill 2018 and Australian 
Passports Amendment (Identity-matching Services) Bill 2018, BILLS DIGEST, 110, P. 13. 
(20) Human Rights and Technology Issues Paper. (JULY 2018). Australian Human Rights Commission, P.  - 11
13. 
(21) Lonstein, Wayne. (January 2018). Drone Technology: The Good, The Bad And The Horrible, Forbes, retrived 
from: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/01/22/drone-technology-the-good-the-bad-and-
the-horrible/?sh=1ea917bc41fb 
(22) Morgan, Jacob. (May 2014). A Simple Explanation Of 'The Internet Of Things', Forbes, retrived from: 
https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-
understand/?sh=209b8eab1d09 
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شخ شخخخخخخخ احية وشيثيدية المواش   التلارية  Blockchain يم خ ص  تديد تدعية البليك تشخخخخخخخي     -
ا يم خ ص  ت ي  ص ا  ش يد  للمؤسخخخخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخخخخخا  

ا الوملة المشخخخخخخخخخخخخخخخخ ر  الئر
ً

خ صيضخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ّ
ها  لكخ تم  وغب 

 . (23)ي راشية ا
ا 
 
ا شلميعا  شويعة؛ ع  سخخخخخخخخخبيو المثا : ف

 
بوض الدضخخخخخخخخخايا المتولدة بالت عيلي يا لها تأثب  خان ف

ا ص    لسخخخخخ شسخخخختندشيها  حإلها 
ًّ
 ي   ص  األلعمة األسخخخخاسخخخخية والندشا  والتطبيدا  الردمية دد تضخخخخ   د
ا ب ا شخخخنصخخخً

؛ وشخ ثم حإلعا للد عميًشا   تسخخختطي  الت دق بددة شما  ذا كا  المسخخختندم العها  
ً
ا صم ط ًل

ً
الغ

ص  الكثب  شخ األط ا  يتم التواشو شوهم بيصخخخخ هم بالغي   ععد اسخخخختنداشهم هذه الت عيلي يا ب سخخخخب شا 
ولية  ويم خ ص  ي ي  لذلت عيادب  دد ص خليه شخ بيالا  وشوليشا   ي  صل سهم ع  المياد  ايلكبر

 وخيمة عليهم. 
 
 
 الخاتمة: 

ا    تأثب  الت عيلي ي
 
ا  دي  اي سخخخخا  شخخخخأل  شخخخخأ  شعاجا ال يا  كاحة؛ حدد صصخخخخب ت الت عيلي يا ف

 
ا ف

ا   عرصلا ال ديث عصب ال يا   وكأي شر لة  ديد  وص وا   ديد  ي ي  لها عد  شخ ال يائد والتأثب 
ا تديد ب سب استندام اي سا  لها؛ وشخ 

ا ي ي  عليها عد  شخ المناوف والمساوئ الئر
ً
اييلابية  وصيض

ا  ثم
حإ  رحض الت عيلي يا ليس ورااه طائو؛ أللها صصخخخب ت  لًاا   يتللص شخ  ياتعا الييشية  ولخ تعدضخخخ 

 الس ا ل ي وض   طار لتم خ 
صو ُيستغئ  ععها؛ وشخ ثم يلب ع  المسؤولي   وصص اب الدرار والبا ثي  

ا صتا تها لعا الت ع
ا  الئر يلي يا  وحرض الردابة شخ خ ل   ماية  دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخخا  ش  ا  ت اظ بالممب  

كا  التطوير ل ماية خصخخخخخخخخخخخخخخخخيصخخخخخخخخخخخخخخخخية بيالا  المسخخخخخخخخخخخخخخخخت يديخ  ويم ععا شخ خ   شا  كا  التدعية ورسر ع  رسر
 : ا هذه الدراسة النروج بملميعة شخ العتائج  وها

 
 استورضعاه ف

ا األسخخخخخخاس ع  اسخخخخخختنداش ؛ سخخخخخخياا  .1
 
الت عيلي يا ص ا  طيرها اي سخخخخخخا  لرح  ك اا   يات   وتوتمد ف

 صساا. ص سخ صم 
ا  دي  اي سخخخخخخخخخخخخخخخخا  وشبا ئ   لكخ  ش الا  الت عيلي يا لل يا   .2

 
صثر  الت عيلي يا بصخخخخخخخخخخخخخخخخير  كبب   ف
 الكريمة صكبر ب ثب  شخ المساوئ. 

ا  .3
كا  تطوير التدعية  وص  تتيصخخخخخو  ع شخخخخخ و لها   ع  الدو  ص  تسخخخخخ   ع وضخخخخخ  تليا  شرادبة رسر

كا   واي رااا  المتبوة ععد خر  ب  عي  هذا ايطار. لمسؤولية تلت الشر
 

                                                           

(23) Meola, Andrew. (October, 2016). How Smart Cities & IoT Will Change Our Communities, Business Insider, 
retrived from: https://www.digi.city/what-were-reading-1/2016/10/21/how-smart-cities-iot-will-change-our-
communities 
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 اإلطار المفاهيمي لألمن اإلنساني

 

Conceptual framework for human security 
 

ي 
 مئ  أحمد عىل أحمد عمر الجيوشر
  باحثة دكـتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة

 

 
 ملخص: 

ه الم ير كا  األشخ الديما يوتبر طيا  الوديد شخ السعيا  هي الم هيم السائد ألشخ الدولة, باعتبار 
الي يد لألشخ, شخ ص و  مايتها شخ صية تهديدا  تمس سيا تها صو صرضها وصشعها, وكا  التهديد والنطر 
ا بداية تسوينيا  

 
ا التهديدا  النار ية ذا  الطاب  الوس ري,  ع ص  ت يا  هذه الععر  ف

 
يتمثو حدط ف

  شخ الديما  
ا تلت ال بر

 
, حدد ت ي  ش هيم األشخ ف ا

ا ث ث الدر  الماص 
 
, والذي يتمثو ف ا

ع األشخ اي سا  
ا ت دق الرخاا 

, أل  هذه الديم ها الئر
ديم وها  ماية الس م و دي  اي سا  و ماية المدليي  

, ودد بر  هذا اللالب  وايطمئعا  لألحرا , صي ص  ش هيم األشخ ت ي  شخ صشخ حر ي  ع صشخ  ماعا
ا بسبب ظهير الوديد شخ التهديدا  وال

مناطر سياا المتولدة بالليالب ايدتصا ية صو اي سا  
, وظهير اللرائم  ا اي تماعية صو السياسية, صو المتولدة باللرائم ال ديثة المرتبطة بالتطير الت عياوجر
ا ألل  ي دق التواو  المنشي  بي    و  وديشيا  

الوابر  لل دو , وتبر  شخ  الب صخر صهمية األشخ اي سا  
 الوالم المنتل ة. 

, صسباب , صهميت  دلما  الم تا ية: ال ا
, ش هيم األشخ اي سا   ا

, األشخ اي سا    األشخ الديما

Abstract  
For many years, national security was considered the prevailing concept of state 

security, as it is the only axis of security, in order to protect it from any threats to its 

sovereignty, and the threat and danger were only military threats, until this view was 

included in the beginning of the nineties of the last century. The concept of security in that 

period from national to human security, which is embodied in three values, namely the 

protection of peace, human rights and the protection of civilians, because these values are 

what bring prosperity and reassurance to individuals, so they transform from individual 

security to collective and international security. 

 key words: National security, human security, the concept of human security, its causes, 

its importance. 

 

 
 مقدمة. 

ا حبر 
 
  البار    ال رب بود شا شهد  الو دا  الدولية الوديد شخ الت ي   خاصة ف

ً
األشر الذي كا  سببا

ا كاحة الم اهيم الدول
 
ا  عا   الععر ف

 
 ف
ً
ية وخاصة ش هيم األشخ وشا يعطيي علي  شخ التهديدا  رئيسيا

ا تدف صشام الععام الدوعا والكيالا  الدولية
  حدد صلطي  الوياشو الوس رية المؤثر  والمناطر األشعية الئر

ها, ولكخ   شعها عياشو صخرى شتود   شعها الوياشو ايدتصا ية والبيئية وغب 
ً
ا ش هيم األشخ وظهر  بدال

 
ف

ا وا ستدرار ع  توريف ثابت ل  ص  هذه الوياشو اللديد  تبي   لعا شخ 
ش او   توريف األشخ اي سا  

ودد  اولت  لل دو , وس ري بأية صلة  وعابر ال تتمب   بودم اليضوح وا ستدرار  و  تمت للملا 
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ا  األشخ م هيمل التوري ا  المنتل ة
صو  صا ية  دت سياا كالت األشعية شياغوال كاحة  ص  تلم  بي    اي سا  

ا كلها  األحرا  ع  الم هيم وبيئية  ويرت ل هذاص صو ا تماعية  سياسية  صو ثداحية 
أل  ش اور األشخ اي سا  

ا 
ا حلك , أل  اي سا  كيل  شنلي  حإل   بد وص  ت ي  لهي الوديد شخ اي تيا ا  األساسية الئر

 
تدور ف

 , لذلت يلب الومو ع  ت رير اي سا  شخ يلب شراعاتها  ئر   يد  اي سا  حريسة للنيف والوي 
 شراعا  بوده عخ ال رشا  شخ  ديد  و ريات  األساسية,  ئر 

ً
النيف وإسدا  ال ماية علي , ويلب صيضا

ا الملتم  واليسط الذي يويش حي . 
 
 بعاًا ف

ً
 ي ي  ش يرا

  :أهمية البحث 
ا كيل  يتعاو   لئية شهمة شخ  يا  اي 

 
سا  وها ت ديق صشع  ع  ت مخ صهمية هذا الميضوع ف

ا ي تيي ع  الوديد شخ ال دي  اي سالية, والم اور المهمة 
 مي  األصود ؛ وذلت أل  األشخ اي سا  

 بيئة سليمة ولعي ة خالية شخ 
ً
ا  يا  اي سا , حهي ي  و لل ر   يا  شويشية كريمة, ويضمخ ل  صيضا

 
ف

ا شمارسة  ديد  و 
 
 لل ر  ال ق ف

ً
ا ال صي  رعاية ص ية التليث, ويضمخ صيضا

 
 ريات  األساسية, و د  ف

 ش ئمة ل الت . 

  :إشكالية البحث 
 :  تليب هذه اليردة الب ثية عخ شلميعة شخ التساؤ   ها

 كيف تطير ش هيم األشخ بي   عام؟  -1
؟ -2 ا

ا ساعد  ع  ظهير ح ر  األشخ اي سا  
 الوياشو واألسباب الئر

ا وش اوره -3
 ؟شا هي ش هيم األشخ اي سا  

؟ -4 ا
 شا ها صهمية األشخ اي سا  

 منهجية البحث 
ا  يث تم حهم الميضوع ووص   شخ خ   

ا اليصف 
تتبئ  هذه اليردة الب ثية المعهج التاريىح 

ا كالت ها 
ا عد   دبا   شعية شتتالية, و راسة األ داث الئر

 
ا لم هيم األشخ ف

التطر  للتطير التاريىح 
ا ظهير ح ر  األشخ اي 

 
ا واستبدا  ح ر  صشخ الدولة بأشخ ال ر  واللماعة. السبب الرئيسا ف

 سا  

 خطة البحث 
 . ي
 
ي لمفهوم األمن وأسباب ظهور األمن اإلنساب

 المبحث األول: التطور التاريج 
ي لمفهوم األمن. 

 المطلب األول: التطور التاريج 
 . ي
 
: عوامل وأسباب ظهور األمن اإلنساب ي

 
 المطلب الثاب
 : ي
 
ي وأهميته. مفهوم األمن اإل المبحث الثاب

 نساب 
ي  المطلب األول: مفهوم األمن

 . اإلنساب 
: أهمية األمن ي

 
ي  المطلب الثاب

 . اإلنساب 
 المبحث األول

ي لمفهوم األمن
 التطور التاريج 

ي 
 وأسباب ظهور األمن اإلنساب 

كا  وشا ا  األشخ ب احة ش اهيم  هي الشغو الشاغو لإل سالية كاحة, وذلت أل  بداا الملتم  واللماعا  
, لذلت المن ا

 بي ي  األشخ, ألل  هي صهم عاشو شخ عياشو   ظ الي ي  اي سا  
ً
 وثيدا

ً
تل ة يرتبط صرتباطا

ا صسباب ظهير شا 
ا الثا  

 
ا صولهما تطير ش هيم األشخ عبر التاريخخخخخ, وف

 
لدسم هذا المب ث  ع شطلبي   لبي   ف

 . ا
 يورف بعاهر  األشخ اي سا  

 المطلب األول
ي لمفهوم األ 

 منالتطور التاريج 
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يوتبر ش هيم األشخ شثو كاحة المصطل ا     ستطي  التيصو  ع ش هيم  ديق ل  خارج لطا  الم ا  
 للتوديو والتطوير  ئر يتعاسب ش  

ً
ا صل  دابو  ائما

ا شداره  األشر الذي يوئ 
 
واللشا  الذي يت رك ف

ا  والبيئا  واأل شعة المنتل ة   . 1المتغب 
" شائ  وكالت بداية ظهير ح ر  األشخ بود  ا

ال رب الوالمية الثالية  يث صصبح شصطلح "األشخ اليطئ 
ايستندام, لكخ بالرغم شخ ذلت حإ   ذوره دد تر    ع الدر  الساب  عشر  وبالت ديد بود  برام شواهد  

ا صديمت لمي   الدولة اليطعية صو الدولخة األم,1648وست اليخا عخام
هذا وشخ  الب صخر حإ  حبر     الئر

ا تلت ال بر  ال رب 
 
",    صل  ف اتيلية األشخ الديما

البار   دد كيلت ايطار والمعاخ ليض  لعرية " سبر
, وكو هذه  بر   الوديد شخ المصطل ا  المرا حة لألشخ شثا  اي تياا  الر ع  التيا    التوايش السلما

ا سا   المسميا  هدحها األساعا هي الس ا ل ي ت ديق األشخ والسلم وتلعب ال روب وا
لموارك الئر

يخ اعا  شخ   ديد بر   صش ا  ,  يث2العصف األو  شخ الدر  الوشر ا  تنتلف الرص 
 
 صطراحهاو  طبيوتها ف

ا  تلت عخ
ا  صساسا شتمثلة دبو  شهدها الملتم  الدوعا شخ الئر

 
اعا  ف  ال روب و الداخلية الب  

 .3ال تعاظرية
ا هذه ال دبة التدليدية هذا ودد تم ير  الععر 

 
استطاعة الدو   ماية ل سها   ي  اللشعية لألشخ ف

ا  باألشخ ُيسم شناطر خار ية, وهي شا صو ضد صي  عتدااا 
التدليدي, ودد كالت السمة األساسية الئر

 بها هذه المدرسة ها صلعها تركل ع  صولويا  ديشية الدولة بإعتبارها
األساعا  ال اعو تتمب  

4. 
ا ص  

 الدراسا  اوهذا يوئ 
 
ا شضاشي   عس رية ب تة  ألل  كا  يرتبط شصطلح األشخ ف

لد سي ية كا  يوئ 
ا ل ي الم احعة ع  السلم النارجر والو دا  السلمية ش  الدو  األخرى شخ  الب  بس ا الدو  النارجر
ا الم احعة ع  السلم الداخ ا و ماية األحرا  شخ  رائم ا عتداا 

 
  وشخ  الب صخر الس ا الداخ ا ف

 وذلت  خت ف وتطير الععم ال ياتية و ع  الع س صو الما 
ً
ا دتصا ية ,    ص  هذا األشر لم يستمر طويال

ا ظهير شصطل ا   ديد  لألشخ   يث بر  و ي  شناطر  و 
 
 ف
ً
ا  شبارسر

ً
ا  تماعية األشر الذي كا  سببا

 صخرى غب  عس رية   تدو عع  صهمية وهذه المناطر شتود   المصا ر, لذلت تطير  ش اهيم األشخ
ا  واألشخ بتطير تلت المصا ر 

ا والبيئ 
 
  وصصب عا لرى شصطل ا   ديد  كاألشخ ايدتصا ي والثداف

ا واي تماعا 
الصىحا والغذا  

5 . 
ا تلت ال بر  

 
  الثماليعا  ها صهم  دبة  شعية ظهر  حيها هذه الم اهيم,  يث صهتمت ف

ودد كالت حبر
 .K والير   كينيث  وشخ روا  هذه المدرسة المدرسة اليادوية اللديد  بتلت الم اهيم والمصطل ا 

Waltzى كيسينجر ا ش هيم H. Kissenger  , وهي 
 
, ودد كا  شخ صهم صهداف هذه المدرسة التيس  ف

 ا
ً
ا األشخ الوس ري حدط  وإلما شمو صيضا

 
ا   غب  الوس رية للدولة؛ لكخ بالرغم لملاألشخ وعدم  رصه ف

ا  رص ت
 
ا صشخ الدولة الديما شخ ذلت حإ  هذه المدرسة استمر  ف

 
 . 6 سب  األشخ ف

ا ش هيم تلت المدرسة ص  األشخ الديما يشمو البداا
 
ا تس  كو وذلت ألل  ف

 لي  شخ  الدو  وا ستدرار الئر
ا  ل سها تأشي    خ  

 
ي رصي وب سب ,الدولية, وتطوير ددراتها الوس رية الو دا  حيص   خضم ف  هب 

   صل  شخ  الب ؛ 7علي  المساوشة يم خ لذلت حإل    األوع اشسؤوليته يوتبر  الدولة بداا حإ  كيسعلر

                                                           
 .2009العدد األول  تحوالت في مفعوم األمن: من أمن الوسائل إلى أمن األهداف, مجلة جامعة قاصدى مرباح,جمال منصر,  1
    , المرجع السابق.جمـال مـنصـر 2
  .304, ص 2007, عمان, الحامة دار ,آتي قرن حمولة و مضى قرن تركة  :دولية قضايا ، الهزايمية عوض محمد 3
, ص 24, جامعة كربالء, العددجيةمركز الدراسات االستراتين,  األنسا وحقوق  البشرية بالتنمية وعالقته اإلنساني األمير, األمن عبد باسم حسين 4

535. 
 جامعة طنطا –كلية الحقوق , 2011يناير  25دراسة حالة مصر بعد ثورة  أهمية األمن االقتصادى فى تحقيق السالم االجتماعى د صالح زين الدين, 5

 .2, ص 2014 أبريل 8-7, " جتمعلماستقرار اأمن و دور القانون فى تحقيق" المؤتمر العلمى
 148. ص2014دراسات فى العالقات الدولية، النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة  ,ح زين الدينصالد  6
, 1, طالمتحدة العربية اإلمارات -, دبيلألبحاث الخليج مركز ,لألبحاث الخليج مركز ترجمة, العالمية السياسة عولمة سميث وستيف بيليس جون 7

 .244, ص 2004



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

144 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

ا  شويرا يسبب الوس رية با ستودا ا  صخر حإ  الديام
 
األخرى  ذا كا  هذا  الدو  ذهخ بالنيف ف

 . 8ا ستودا  ألغراض  حاعية صم ألغراض هليشية
ا ال ر  واللماعة وشخ خ   شا سبق يتبي   لعا ص  ش هيم األشخ دد تطير  وصصبح ي تيي ع  ا

 
ألشخ ف

ا الم هيم   يث صصبح األشخ ي ش بأل  ليس 
 
 ف
ً
  ذريا

ً
ا ت يال

 
 ف
ً
وليس الدولة و دها  األشر الذي كا  سببا

 , ودد سميت هذه9ذلت النطر المبارسر للدولة بو كو شا يش ل  شخ  عادة لت رير ال ر  واللماعة والدولة
ا األشعية"  ش الدراسا  لهضة"بمر لة  المر لة

 
 . 10الدولية الو دا  شيدا  ار  لما تضمعت  شخ ت ي  ف

 المطلب األول
ي 
 أسباب ظهور األمن اإلنساب 

ا بسبب الوديد شخ الت ي   
ا شخ تسويعا  الدر  الماص 

ا العصف الثا  
 
ا ف
ظهر ش هيم األشخ اي سا  

, ويم ععا اليصي  للذور 
ً
ا شهدتها حبر  شا بود ال رب البار   كما ذكرلا سابدا

ا الئر
ش هيم األشخ اي سا  

الذي كا  هدح  األساعا هي ت ريس بوض الدياعد  1945شخ خ   ايع   الوالما ل دي  اي سا  لوام 
ا 
ا لذكر بوض األسباب والوياشو الئر

, وحيما يأ ر ا
ل ماية  دي  اي سا   وبالتاعا ت ديق األشخ اي سا  

 : ا
 ساعد  ع  ظهير ح ر  األشخ اي سا  

ا اللشخ ال ارص  هي التهديد صو النطر الي يد ألشخ ال ر  صو اللماعة؛ حدد   يوتبر ال -1
 
تهديد الوس ري ف

ا تهديدا  صكبر خطير  شخ التهديد الوس ري, شثو ال رشا  
 
ا تتسبب ف

ظهر  الوديد شخ التهديدا  الئر
ا عدم المساوا  بي   األحرا  بي   ال يا  المويشية الكريمة, عدم و ي 

 
  ضمالا  كاحية ا دتصا ي  ويتمثو ف

ل ماية  دي  اي سا  و ريات  األساسية شخ خ   ال  م الرشيد  والمساوا  ا  تماعية وسيا   
ا يديم ع  صي  كراشة اي سا  وتلبية  ا ات  األساسية

 . 11الدالي , وذلت أل  ش هيم األشخ اي سا  
اعا  شخ خارج  ع  اخلها كا  ل  صبلغ األ -2 ا تهديد  يا  اي سا  وبث النيف التدا  الرصاعا  والب  

 
ثر ف

اعا  الوردية, وللاعا  األدليا , والديالا , لذلت كا   بد شخ التواشو ب ذر  وعدم الطمأليعة, شثو الب  
شا تلت التهديدا  لما تعطيي علي  شخ خطير  كبب   ع  صشخ األحرا , شخ ص و هذا كا   بد شخ التدخو 

ة صو  دتصا ية صو   تماعية, لم اولة بث الطمأليعة, وال  اظ ع  بيسائو عس رية ووسائو صخرى شا ي
 وإلما 

ً
 وا دا

ً
كو شا ي يط اي سالية لضما  بدائ  واستمراريت , وذلت أل  األشخ صصبح   يعطيي ع  بودا

, ويعدو شلا  األشخ شخ صشخ بي   الدو   ع صشخ 12صصبح شتود  األبوا 
ً
 شاشال

ً
 كيليا

ً
 صشعا
ً
, وصصبح صيضا

 . 13اخو الدو  
النلط بي   الميضيعا  والمشاكو الدولية والداخلية, وعدم و ي  صير  واض ة حاصلة بي    -3

ابط وتشابت السياسا  الدولية للدو  وارتباطها ببوضها, بش و  , وذلت لبر ا المستيى الداخ ا والنارجر
 الدوعا والداخ ا تعو س بدوره

ا الملالي  
 
, حاأل داث المنتل ة ف

ً
 شعها, شخ خ   صكبر توديدا

ً
ا ع  كال

 الديما والدوعا 
ا الملالي  

 
شثا  ذلت  رائم األرهاب, والمندرا , وغسيو , 14ر و  صحوا  تلد صداها ف

وس )كيحيد (, ح و هذه التوديدا  تمس صلمعي   19األشيا , وشناطر التليث, واألوبئة الوالمية ك ب 
ا ع   د سياا أللها كلها ص داث و رائ  . 15م عابر  لل دو الداخ ا والنارجر

اعا  عد  كبر   -4 اعا  شود   للسلم واآلشخ الداخلية المسل ة والرصاعا  الب   , هذا وتوتبر تلت الب  
ا   داث ص شا    سالية خطب   تعو س 

 
الدوليي   كما كي ها شللس األشخ, لما تعطيي علي  شخ خطير  ف

                                                           
 .246, المرجع السابق, سميث ستيف و بيليس جون 8
 .4المرجع السابق )أهمية األمن اإلقتصادي(, ص  د صالح زين الدين, 9

 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز, الدولية العالقات في األمن مفهوم تطور في دراسة األمنية الدراسات في  الجديدة االتجاهات, قسوم سليم 10

 .8, ص 2018, 1االستراتيجية, ط
 جمال منصر, المرجع السابق. 11
 العلوم قسم ، إلعالموا السياسية العلوم كلية الدكتوراه،شهادة لنيل مقدمة مذكرة المستدامة التنمية وقيم  العولمة ظل في اإلنساني األمن, حموم فريدة 12

 .127, ص 2003/2004 ، الجزائر جامعة ، الدولية والعالقات السياسية
 .129 صالسابق,  مرجعالحموم، فريدة 13
 .20, ص2002, القاهرة ,التوزيع و للنشر الفجر دار, العشرون عشرو التاسع القرن في الدولية السياسة تطور سليم، سيد محمد 14
 .128 صالسابق,  مرجعالحموم، فريدة 15
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, بسبب شا تتضمع  تلت الرصاعا  شخ  يد وتهلب  بدورها ع  األشخ الوالما صعما  ععف, ودتو وتشر
ا  ق النساا واألط ا , وشا تتضمع  شخ التهاكا  بار   

 
, وصرت اب صحع  اللرائم ف  الدوعا  للدالي للمدليي  

ا 
اي سا , األشر الذي يعو س بدوره ع  كاحة لياجا ال يا    والمياثيق الدولية ل دي  اي سا  
 . 16اي سالية

ا هي است داث بوض العياهر الوالمية ايدتصا ية شثو  شخ صكبر عياشو وصسباب ظهير  -5
األشخ اي سا  

ا شلا ت عيلي يال والثير  الويلمة ظاهر 
 
السي , وشخ  بادتصا  وظهير شا يورف, ا تصا    ة الضنمة ف

ترتب ع  هذه العياهر شخ تهميش لود  ليس بالدليو شخ حئا  الملتم , وبو وتهميش لبوض الدو  
تصا يا  الوالمية, وت سي   خاصة العاشية ش

ٌ
ا ا
 
ا سببتها هذه العياهر ف

عها؛ حبالرغم شخ ال ائد  الكبب   الئر
ا بوض البلدا ,    ص  هذه ال يائد دد تباينت بي   كاحة  و  الوالم وبي   

 
ا لألحرا  ف

المستيى المويسر
ا تيسي  ال لي  بي   الطبدا  الغعية وال دب   د

 
 ف
ً
, هذا ودد صكد شياطعيها, األشر الذي كا  سببا

ً
 و وليا

ً
يشيا

ية التعمية ع  ذلت تدرير ا  المت د  األشم برلاشج عخ الصا ر البشر
 عيلمة" بوعيا  1999 لوام ايلما  

",  يث صكد ع  صل  و   ذا  ا
ي للتددم هائلة حرن شخ الويلمة تددش  شما بالرغم"   سا   ا  البشر

 
 ف

ها الملا   
ّ
ا  األشخ ع  صخطار ذا  حها  كل

ا  اي سا  
 
 وتتمثو سياا   ٍد  ع  وال دب   الغعية الدو  ف

ا  األشخ تهديدا 
  الويلمة عخ العا مة اي سا  

ً
ا  بما المذكير للتدرير وحدا

 :يأ ر
ا  صل  ع  التدرير  هذا صكد   يث و ي  استدرار شاعا  عدم -ص

 
 الشيخخخخ  ع  الرغم شخ التدحق  الويلمة عرص ف

 .17شخ المتيد   دوث ص شا  شالية عالمية شتود  ورؤوس األشيا ؛    صل   والندشا  للسل 
تسببت سياسا  المعاحسة الوالمية بي   ال  يشا  وبوضها وبي   صص اب األعما  شخ  الب صخر  -ب

ا غياب
 
ا  األشخ ف

الدخو, وإخت اا الضمالا  اليظي ية, شما يعو س بدوره ع   استدرار وعدم اليظيف 
 . ا
 األشخ اي سا  

 سهيلة - خ
ً
,  تسببت صيضا ا غياب األشخ الصىحا

 
ا الدولة اليا د  ف

 
 ف
ً
التعدو بي   الدو  وبوضها وبو  اخليا

 .
ً
 األشر الذي سهو التدا  والتضار األشراض عالميا

, شما  -  ا الملا  الديما والدوعا
 
ا ظهير  رائم شععمة  ديد  ف

 
تسبب التشار الت عيلي يا ال ديثة ف

ا ال د شخ التشار تلت
 
 اللرائم.  صوب شخ شهمة ال  يشا  ف

ا غياب األشخ -ـه
 
كا  األصل ة كا  ل  صكبر األثر ف  التشار اللرائم عبر ال دو  والتدا  الس ح, وظهير رسر

والملتم ا  السياعا 
18 . 

ا وض  النطط  -6
 
 ف
ً
 بار ا

ً
ا والمععما  الغب    يشية لها  ورا

صصب ت شععما  الملتم  المد  
ا شخ خ لها تساعد 

ا البنية األساسية ايدتصا ية واي تماعية, الئر
 
الدو  ع  اكتشاف لداط الضوف ف

 . ا
 ع   برا  ش هيم األشخ اي سا  

ً
, وهذه المععما  عملت صيضا  للملتم , تعاما

 
ي 
 المبحث الثاب 

ي وأهميته
 مفهوم األمن اإلنساب 

, وصل  تي د الوديد شخ ا لم ي خ يورف بم هيش  ال اعا
 يتضح لعا شخ المب ث السابق ص  األشخ اي سا  

ا المب ث ص  لتطر  لم هيم وصهمية األشخ 
 
ا تطير هذا الم هيم, لذلت ت  لعا ف

 
ا ساهمت ف

األسباب الئر
ا اليدت ال ارص  وذلت لتشوب ش اوره. 

 
ا خاصة ف

 اي سا  
 المطلب األول

ي 
 مفهوم األمن اإلنساب 

                                                           
 .48ص   ، 2001 يناير، ،143 العدد لدولية،ا السياسة مجلة إفريقية، في الالجئين ومشكلة األهلية الحروب محمود، إبراهيم أحمد 16
الثاني,  , العدد28والقانونية, المجلد االقتصادية للعلوم دمشق العام, مجلة جامعة الدولي القانون في وأبعاده اإلنساني يوسف, األمن الدين محي خولة 17

 .535, ص 2012
 بحوث, المستدامة التنمية على وآثارها البشرية , التنميةاليمني للمجتمع حالة ةدراس اإلنساني لألمن الرئيسي التحدي الفقر عبد الحكيم الشربجي, 18

 .43, ص 2007مصر , البيئية لإلدارة السادس العربي المؤتمر عمل وأوراق
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: التعريف اللغوي لألمن: 
ً
 أوال

ا عدم النيف 
ا  وهي واألشخ لغة يوئ 

 , هذا ودد دامالم روه تيد  عدم  ع مئعا وايط  الطمأليعة, يوئ 
  . 19األشخ لهم ليت دق ب  اييما   ع عبا ه-  وو  عل  –هللا  عا دد لذلتو  باييما  األشخ بربط ايس م

ا الكثب  شعها باللوع والنيف كما 
 
لت ف ا شياض  كثب   وصدبر

 
ا الدرت  الكريم ف

 
هذا ودد ور   كلمة األشخ ف
ا ديل  تواعا "الذي صطو

 
 20مهم شخ  وع وتشعهم شخ خيف"ف

ْ
يف

َ
ن
ْ
َخ ال ٍا شا ْ ا

َ ْم ِبسر
ُ
د
 
َيل
ُ
ْبل
َ
ع
َ
: "َول   وديل  تواعا

َمَراِ "
 
ِس َوالث

ُ
َشَياِ  َواألل 

َ
َخ األ ٍ  شا

ْ
د
َ
ُلوِع َول

ْ
 . 21َوال
 

: التعريف اإلصطالجي لألمن: 
ً
 ثانيا

 ايصط جا 
ا ت ديد الموئ 

 
ا شيدا  الو دا  الدولية ف

 
لألشخ, ودد ص تي  هذه  تعيعت و ها  الععر ف

ا 
التوري ا  ع  الوديد شخ الت صي   المنتل ة, لكخ تتمب   كلها بأ  ت او  األلمام ب احة  يالب اي سا  

 :  وص ات  وتعاو  شعها شا ي ا
ا ت  و ال يا  المستدر  شخ خ   األبوا  

ا "تهيئة العروف المعاسبة الئر
 يوئ 
ً
ا  صط  ا

األشخ اي سا  
ا تهدف  ع تيحب  صسباب الويش الكريم وتلبية ال ا ا  األساسية"السياسية وا دت

 .   22صا ية الئر
ا  الدو  ت ي  "ص  ليبمان وولير  ويري

 
 بالديم التض ية لنطر عرضة ت ي  حي    ععدشا تشخ وض  ف

 الديم هذه صي  ع  للت دي تورضت لي  دا ر  تبفر  و ال رب ودوع بت ا ي ترغب كالت  ذا األساسية
ا  التصاراتها قطري عخ

 
  23كهذه  رب ف

 
ً
ي هارتمان فرديريكويرى صيضا ا  األشخ ص " فير

ا  الديشية المصالح  يهر هي اليطئ 
 شخ الدولة تدخو الئر

ا  صو حيرا ال رب ص لها
 
 . 24  دة" حبر  ف

ويؤخذ ع  هذيخ التوري ي   صلهما ركلا حدط ع  النيارا  الوس رية حدط ولم يتطر   ع الطر  األخرى 
ا ي
 م خ  و المعا عا  بها صو  شاعة األشخ عخ طريدها. الئر

ا عخ طريق روبر    ص  
 صل  ويرى التعميي  اللالب ع  تركب   األشم شاكعمارا يرى ص  " يهر األشخ" يأ ر

ا  حالدو  لألشخ و ي    التعمية بدو 
  تعمي    الئر

ً
  لميا

ً
 التعمية  ا   ح لما تشعة تعو ص  يم خ   ص ي ا

 . 25األشخ  ا 
 
: ث ي

 
: مفهوم األمن اإلنساب

ً
 الثا

ا  األشخ ش هيم  ع الوالما  ايلتباه بل ت شخ دام تلدر ايشار   ع ص  صو 
 "الحق محبوب" هي اي سا  

ا 
ا  والمععر  ايدتصا ي الب ستا  

 
ية" الذي كا   التعمية تدرير" الدولية, شخ خ   التعمية شلا  ف البشر

ا  المت د  األشم ضمخ برلاشج
 لهذا التدرير ع  األشخ يديم, هذا و 1994 لوام ايلما  

ً
ا وحدا

 ش يريخ اي سا  
 :  رئيسيي  
 . والدم  واألشراض اللوع شثو الملشعة التهديدا  شخ الس شة : "األول
ي 
 
ا  والمؤذي الم اجر   ايخت   شخ : ال مايةالثاب

 
ا  سياا الييشية ال يا  صلماط ف

 
 صو اليظائف صو المعا    ف

ا 
 
 الم لية" الملتموا  ف

                                                           
 .10المرجع السابق, ص , دير أمينة 19
 .4سورة قريش, اآلية  20
 . 155 البقرة اآليةسورة  21
 .2, ص د صالح زين الدين, المرجع السابق 22
 .414 ص, ،المرجع السابق سميث ستيف بيليس، جون 23
 نوفمبر, 7 العدد ، بسكرة خيضر محمد جامعة السياسية، والعلوم  قالحقو كلية المفكر، مجلة ، ''األبعاد و المفاهيم:الغذائي األمن  ''بحري، طروب 24

 .294  ص ، 2011
 والعلوم الحقوق إلنساني في إفريفيا: دراسة حالة دول القرن اإلفريقي, رسالة ماجستير, كلية, آثر التهديدات البيئية على واقع األمن ادير أمينة 25

 .11ص  ,2013/2014بسكرة, الجزائر,  – خيضر محمد جامعة, السياسية
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ا عام 
ا ذا  السيا  دد عرحت للعة األشم المت د  لألشخ اي سا  

 
ا بأل  " ماية2003وف

 , األشخ اي سا  
ا  ال ريا  تول  طر   عتما  عبر  البشر   مي  ل يا  األساسية الكي ية  . 26"البشر   ا ا  وتلئر

ا ليشم
ا ش هيم األشخ اي سا  

 
و كاحة  دي  ويتضح لعا شخ التوريف السابق ص  هذه الللعة دد تيسوت ف

ا 
 ع   ا ة الملتم  الدوعا  ع ش هيم  ديد لألشخ اي سا  

ً
 .27اي سا , ودد ركل  صيضا

 تدرير التعمية اي سالية الوربية لوام 
ً
ا  األشخ 2009ودد عرف صيضا

 شخ اي سا  "ت رر بأل  اي سا  
ا  العطا  وواسوة  شعيا والممتد  والمعتشر  الشديد  التهديدا 

 . 28.''و ريت   يات  لها تتورض الئر
 درار اللموية الواشة لألشم المت د  ردم 

ً
ي بأل  "يش و  66/290وشخ  هة صخرى عرف صيضا األشخ البشر

ا تهد  بداا شووبخخها 
 لمساعد  الدو  األعضاا ع  استل ا الت ديا  الشاشلة الياسوة العطا  الئر

ً
لهلا

ا هذا ا“, وتعا  شخ سبو ر دها وكراشتها والتصدي لها
 
لدرار بيعت اللموية الواشة ألل   بد شخ  تناذ وف

 . 29تدابب  تساعد ع  توديل  ماية األحرا 
ا بأل  هينبيكر بول ودد عرف

ا  األشخ" األشخ اي سا  
  والملتموا  األحرا  ع  يركل اي سا  

ً
 شخ بدال

وري الدو  صشخ ص  ح ر  ع  يديم صل  كما الدو     ليس لكع  رص 
ً
ا  واألشخ شر الب بداا لت ديق كاحيا

 اي سا  
  األحرا  وبداا صشخ يود  ذ الوس رية  وغب   الوس رية التهديد شصا ر ع  يركل

ً
   لاا

ً
 األشخ لت ديق ش مال

ا  األشخ ت ديق ص  لذلت يضاف الديما  األشخ ش هيم ش و ي و و  ي مو صل  كما الوالما 
 يوتمد اي سا  

 . 30ية"ال  يش غب   المععما   ور شعها  ديد  ص وا  ع 
ه  ا بإعتباره يبدص شخ ال ر  ويسبو تركب  

شخ كو التوري ا  السابدة يتضح لعا صل  يم خ الععر لألشخ اي سا  
ع  ال ا ا  األساسية ل  سياا كالت  دتصا ية صو   تماعية صو سياسية, وشخ خ ل  يلب ع  الدو  

, األشر وصشنان الدالي  الدوعا ص  تتضاحر  هي ها شخ ص و ت ديق األشخ وا   ا
ستدرار بم هيش  اي سا  

الذي يؤثر ع  األشخ الوالما باييلاب
31 . 

 : ي
 
: خصائص األمن اإلنساب

ً
 رابعا

ية لوام  :  1994دام تدرير التعمية البشر ا ها
 بت صيو صربخخ  خصائ  صساسية لألشخ اي سا  

ا كاحة صل اا الوالم  سياا كالت هذه  -1
 
ا عالما ين   مي  البشر ف

الدو  غعية صو حدب  , األشخ اي سا  
ك وتهديدا  وا د  بالنسبة لداحة األشم شثو المندرا , واللرائم الدولية  وذلت ألل  يي د عاشو ششبر
الوابر  لل دو , وششاكو التليث, والتهاكا   دي  اي سا ؛ حبالرغم شخ هذه التهديدا  تي د بصير 

 شت اوتة بي   كو  ولة وصخرى    صلها شي ي   بأي صير . 
ا سبيو  -2

 
ا حيتيدف كو ععرص حيها ع  األخر؛ بو وت مو بوضها البوض ف

تت اشو ش يلا  األشخ اي سا  
ا بالصير  المث . 

 ت ديق األشخ اي سا  
يلب الومو ع  اليداية المب ر , دبو ص  يد  لديس النطر, وذلت أل  اليداية خب  شخ الو ج,  -3

 وت ل ة عخ التصدي لها بود وت ل ة اليداية تدو عخ الو ج, حالتصدي ل
ً
را لتهديدا  شخ البداية صدو رص 

  دوثها. 
ا كاحة صل اا الوالمالم ير األساعا ل -4

 
ا هي اي سا  و ديد  و ريات  ف

    . 32ألشخ اي سا  
 

 : ي
 
: محاور األمن اإلنساب

ً
 خامسا

                                                           
 , ص24جامعة كربالء, العدد, مركز الدراسات االستراتيجيةن,  األنسا وحقوق  البشرية بالتنمية وعالقته اإلنساني األمير, األمن عبد باسم حسين 26

536. 
 .43المرجع السابق, ص , دير أمينة 27
العربية،  للدول اإلقليمي المكتب العربية، البلدان في اإلنسان أمن تحديات :2009للعام  العربية اإلنسانية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج 28

 .19, ص 2009, لبنان, بيروت
 دة االستئماني لألمن البشري صندوق األمم المتح 29
 العربية نايف جامعة السعودية، العربية المملكة الرياض، الدولي، و العربي الواقع في التطبيق و المفهوم  :اإلنساني أمين،األمن محمد عرفة خديجة 30

 .33، ص 2009 األولى، الطبعة األمنية، للعلوم
 .7إلقتصادي( , ص المرجع السابق )أهمية األمن ا د صالح زين الدين, 31
 , المرجع السابق.جمـال مـنصـر 32
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ا األمن االقتصادي -1
 
 بود ييم ايهتمام باألوضاع ايدتصا ية, خاصة ف

ً
ظو ظاهر  الويلمة  : يل ا  ييشا

ا ذلت هي    يا   ا ا  
ر
ا لداحة  و  الوالم, وإعتبار الوالم درية صغب  , والسبب ف وايل تاح النارجر

اعا  والرصاعا   ا الب  
 
وشتطلبا  األحرا , وصصب ت الدضايا ايدتصا ية شخ الم اتيح األساسية المسببة ف

 .33ع  شستيى الوالم شما يوردو و ي  األشخ ايدتصا ي
خ األشخ ايدتصا ي ال صي  ع   خو يتعاسب ش  المتطلبا  واي تيا ا  األساسية لألحرا ,  ويتضما
شما ييحر لهم المويشة الكريمة والس خ الم ئم, وحرن الومو المعاسبة, وت ديق الودالة اي تماعية شخ 

ا تي يخخخخ  الميار . 
 
 خ   الودالة ف

ي  -2
 
ا  باألشخ : يدصداألمن الغذاب

ا  العاس  مي  لدى ت ي  ص  "الغذا  
 
 ال صي   ش الية ألودا  ا  مي  ف

" الغذاا ع  وادتصا ًيا شا ًيا . األساعا
34 .  

ا الكثب  شخ الدو  وخاصة 
 
ا أل  ص شة اللوع توتبر شخ صهم التهديدا  الوالمية ف

وظهر  صهمية األشخ الغذا  
ا العاشية شعها, وذلت أل  شش لة الغذاا   تدترص ع  تيحب  الغذاا 

 
ا الملتم ؛ وإلما تتمثو ف

 
الم ئم ف

ائية لدى األحرا , وعدم ددرت  ع  ال صي  ع  ليعية  سيا تي يخخخخ  األغذية, وعدم تياحر الددر  الشر
 . 35الطوام الم ئمة لهم

ا  شوديلة ر بأسوا الص ية الندشا  تياحر "الصىحا صل  باألشخ : يورفاألمن الصجي  -3
 
اللمي    شتعاو  ف

  مايتهم صو  الصىحا  التأشي    لعام خ   شخ صكا  سياا الندشة  تلت ع  ال صي   ع األحرا  وددر 
ا  األشراض شخ

ح  ينف  ع  ص د تأثر الدو  العاشية باألوبئة واألشراض المودية   "شعها اليداية يم خ الئر
ا تلت البلدا 

 
ا صرت اع  ا   اليحا  ف

 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
 . 36المعتشر  شما كا  سببا

ا ظو  لتشار  ائ ة كيرولا, حدد تأثر الوالم ص م  بهذا المرض و ا    ا   اليحا , وهذا شا رصيع
 
 ف
ً
اه صيضا

ا ظو الت اتف والتضاحر الدوعا حإ  الوديد شخ الدو  
 
ولم ي ر  بي   الدو  المتددشة صو العاشية,    صل  ف

ا ش اولة ضارية لليصي   ع ع ج حوا  لهذا المرض. 
 
 ف
ا   والوعف لإليذاا التورض للتهديدا  المسببة شخ اي سا   ماية ب  د: ويدصاألمن الشخصي  -4

البد  
, لذلت يوتبر 

ً
 صو خار يا

ً
ا صهمي  صكبر  الشنضا  األشخ  اخليا

بالس ش   يتولق ألل     ش اور األشخ اي سا  
, واألكيد صل  يتولق ب يا  ول س اي سا   والهدف األساعا لألشخ  بش و البدلية لإل سا 

الشنضا شبارسر
 . 37هي  ماية اي سا  شخ كاحة صلياع الوعف وايلتهاكا , وايضطا , والتميب   الوعرصي ب احة صش ال 

: يؤشخ األشخ الملتم ا شوير ال ر  با لتماا لللماعة  ويتضمخ هذا العوع شخ األشخ األمن المجتمعي  -5

ا تأشي    ماية الثداحا  المنتل ة, وال  اظ ع  الهوية اليطعية, وع  المش
 
تيى الدوعا المشاركة ف

ا 
ا وال ضارى بي   شنتلف ال ضارا  والبلدا , وذلت لي ي  الوديد شخ التهديدا  الئر

 
ال يار الثداف

اعا  الدبلية تن  اللالب الملتم ا شعها الهلر  بسبب  ضطها  األدليا , والرص 
38 . 

ام كاحة ال دي  المداألمن السياشي  -6 لية والسياسية وال ريا  الواشة, : يديم األشخ السياعا ع  ا بر
وضما  ديام ال ر  بالتوبب  عخ رصي  و مايت ,  ع  الب ضما  استدرار الععام السياعا  اخو الدولة, 
ا ايلتاخابا  وايست تااا  الواشة, حلم يود 

 
وتأشي   الومليا  ايلتنابية بما ي  و ششاركة المياكعي   ف

 . 39ما األساس هي  ماية المياطخ شخ ص و  ماية الدولةيدترص األشخ السياعا ع  الدولة؛ وإل
ي  -7

كة شخ ص و ال  اظ ع  األمن البيئ  ا بإتناذ سياسا  ودرارا  وطعية و ولية ششبر
:يتولق األشخ البيئ 

ا تؤثر ع  كاحة  و  الوالم, شثو 
ك لإل سالية, و ماية األرض شخ التهديدا  واألخطار الئر تث المشبر البر

                                                           
رسالة (, 2011-2005)اإلنساني األمن على السلطة الفلسطينية من المقدمة التنموية اإلصالحية الخطط شيب, انعكاسات مصطفى محمود فداء 33

 .35, ص 2013الوطنية,  النجاح العليا, جامعة الدراسات ماجستير, كلية
 .152 ص ,1994, سبتمبر 141اإلجتماعية, اليونسكو, العدد  للعلوم الدولية المجلة ,واألمن لسكانا,كليز سيناد بيرو 34
 .2006, سنة 1576اإلنسان، العدد  حقوق :روالمح ,المتمدن مجلة الحوار, اإلنساني األمن مفهوم نضال العبود، 35
 .40شيب, المرجع السابق, ص  مصطفى محمود فداء 36
 .42يب, المرجع السابق, ص ش مصطفى محمود فداء 37
 .53أمينة دير, المرجع السابق, ص  38
المتبادلة(, مركز اإلعالم األمني, جامعة  والعالقات ..المفاهيم في اإلنسان)دراسة حقوق ومنظومة اإلنساني العدوي, األمن علي أحمد محمد.د 39

 .16أسيوط, د.ت, ص 
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ل راري, وثدب األو و , و ماية شيا  الب ار والم يطا , و ماية العباتا  وال ييالا  ظاهر  اي تباس ا
 , ا
, وشع  ظاهر  التص ر ودط  الغبابا  شما ينو بالتيا   البيئ  ا

شخ ايلدراض يداشة تيا م بيئ 
 . 40والم احعة ع  الميار  البيئية

 
ي 
 المطلب الثاب 

ي 
 أهمية األمن اإلنساب 

ا الكثب  شخ األ شا  تتسبب  يا   األخط -1
 
ا هذا الوالم الغب  تشخ ف

 
ار والتهديدا  الم يطة باي سا  ف

اعا  والكيارث سياا الطبيوية صو غب  الطبيوية, والعراهر الوالمية شثو الركي  ايدتصا ي,   
والب 

ا المساس ب يا  اي سا  وتدشب   ماعا  و 
 
 ف
ً
ا  شبارسر

ً
طعية والملاعا , وتلت األخطار يم خ ص  ت ي  سببا

ا ل ماية اي سا  شخ تلت 
 اخو ال دو  صو خار ها, شما يدح   ع ايهتمام بش و كبب  باألشخ اي سا  

 . 41األخطار
ا المستيى  -2

 
ا ف
ا هذا الوالم الموارص   يوتبر التهديد الوس ري هي النطر الي يد ع  اي سا , يأ ر

 
ف

رشا  ايدتصا ي, صو صلودام الودالة األو  لد  ا تيا ا  اي سا  األساسية, سياا شخ خ   ال 
ا عخ 

اي تماعية, والتهاك ال دي  وال ريا , و  يم خ شع  كو ذلت    شخ خ   تطبيق األشخ اي سا  
ا استدرار وبداا 

 
طريق تطبيق سياسا  تعموية عديد  تساعد ع  صي  كراشة اي سا , والمساعد  ف

 . 42اي سا 
ا شخ -3

 الب صخر, ألل  يوتبر هي و حوا  للتنطيط والت ليو, يساعد األشة  تل ا  صهمية األشخ اي سا  
 ع  وض  

ً
ا  مي  الملا   والدطاعا , وويساعد صيضا

 
ع  الت ديث والتطوير بطريدة شاشلة وودائية ف

ا ص  ي دث بي   كاحة 
ا هذه ال الة التواو  الذي ينب  

 
ا تمع  ذلت, ويبر  ف

ال لي  لدو المويدا  الئر
ا صشنان الدال

 
ا عالم ش   بالطمأليعة والش احية والودالة خاصة ف

 
ي  الدوعا للمساعد  ع  الويش ف

شلاعا الس م والتعمية
43 . 

ا ي اربخخها, وإهتماش  بالليالب  -3
 شخ صهمية التهديدا  والت ديا  الئر

ً
ا صيضا

ا صهمية األشخ اي سا  
تأ ر

ا يشل  ع  ص  ت ي  ايستلابا  ش ئ
مة للياد  الم  ا لليصي   ع طمأليعة الم لية, حاألشخ اي سا  
ا كو البلدا 

 
 . 44اي سا  ف

ي,  -4 ا شخ خ   صهتماش  باليداية باعتبارها ها الهدف األساعا لألشخ البشر
وتتل  صهمية األشخ اي سا  

وذلت ألل  شخ خ   هذه اليداية تتم شواللة المش    دبو ص  تتاحدم وشورحة األخطار والتهديدا  
ص  ت دث وشواللة صسبابها, والديام باي رااا  المب ر  شخ خ   توديل الديى اليطعية, و شر الت يم خ 

ام ال دي  وال ريا  األساسية , وال رن ع  ا بر ابط األرسي واي تماعا
 . 45التماست والبر

ا س م, والومو ع  اكتشاف صسبا -5
 
ا كاحة الملتموا  الوالمية ع  الويش ف

ب يشل  األشخ اي سا  
التهديدا  واألخطار وشواللتها, والمساعد  ع  ايلتدا  شخ شر لة شيا هة األ شا   ع شر لة والتددم 
ا 
والعمي واستمرار التعمية )ت ديق التعمية المستداشة(, شما يعو س باييلاب ع  اليعي  الدولية الئر

ا خطة التعمية المستداشة 
 
ع لا  والمياثيق الدولية , واي 2030تس  األشم المت د   ع ت ديدها ف

, وشلابهة الكيارث والمناطر  .46الناصة ب ماية األدليا , و  ظ السلم واألشخ الدوليي  
ا المدام األو , خاصة بود  -6

 
ا ال بر  ال الية ف

 
ا الملا  الصىحا ف

 
ا وخاصة ف

ا صهمية األشخ اي سا  
تأ ر

ا تاريخخخخخ الص ة الواشة شخ لهاية 
 
وس  2019الت ي  اللذري والكبب  ف ا حب 

و ئر األ  بسبب شناطر ت سر

                                                           
 .52أمينة دير, المرجع السابق, ص  40
 المتحدة االستئماني لألمن البشريصندوق األمم  41
 .45المرجع السابق, ص  عبد الحكيم الشربجي, 42
 صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري 43
 صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري 44
 صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري 45
 ريصندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البش 46
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   شثيو ل  ع  استمرار وبداا اي سا , شما يستللم شو  صياغة رؤية 
ً
 عالميا

ً
كيرولا, شما ش و تهديدا

اشج ال  شة لميا هت ,  ية, والومو ع  تطوير األب اث والبر لا  ة لميا هة هذا النر الذي تيا ه  البشر
لوالم التضاحر والت اتف شخ ص و تطوير الب يث وايبت ارا , وت ديث األشر الذي يتطلب شخ كاحة  و  ا

ا  الة اكتشاف 
 
ية خاصة ف الديالي   واتباع األخ ديا  الولمية السليمة لضما  شواشلة شتساوية لدو البشر

, وضما  وصيل  لداحة  و  الوالم و و  حر   . 47ع ج لهذا المرض اللوي  
ا شخ صهمي -6

ية, لما تنتج صهمية األشخ اي سا   ة األشخ ذات  ألل  شخ ال ا ا  األساسية للع س البشر
 ع  الم ير األساعا ل  

كب  
يسبب  شخ  طمئعا  وثدة بالع س, ولت ديق هذا األشخ  بد شخ البر

ا دد 
ية  مواا, والومو ع  تذليو كاحة الصووبا  الئر ا البشر

 
وهي اي سا  ك ر  حاعو وشؤثر ف
ا كاحة الدطاعا  ايد

 
تصا ية واي تماعية والسياسية, وضما   يا  كريمة ل , ت  و تيا ه  ف

 ع    الة الشوير بالنيف وال در وال رشا , ودم  
ً
ا س م وصشا , والومو صيضا

 
ل  سبو الويش ف

 . 48كاحة التهديدا  الداخلية والنار ية
7-  

 الخاتمة : 
ا األشخ يوتبر 

ة رصيعا شخ خ   هذه اليردة الب ثية ص  ش هيم األشخ اي سا    شخ صهم ال ا ا  األساسيا
ا بم هيش  الياس  يهدف  ع ا طمئعا  وعدم النيف, شما ينتج عع  ثدة 

لل ر   وذلت أل  األشخ اي سا  
اي سا  بع س  وبالملتم  الذي يويش حي , وتأشي   ال ر  شخ ال در, وال رشا  والنيف والوعف  ورصيعا 

ة ش هيم األشخ الديما 
لكع  غب  دا ر و ده ع  ت ديق صشخ األحرا ؛ األشر الذي  صل  ع  الرغم شخ صهميا

 ش   تطير الملتموا  وإ  يا  
ً
, وذلت أل  هذا األخب  يتعاسب طر يا ا

ر ش هيم األشخ اي سا    لتطيا
ً
كا  سببا

را   شما 
ا
ا كاحة  و  الوالم كايرهاب والمند

 
ا تؤثر ع  اي سا  ف

ة الئر اخلية والنار يا
ا
عياشو التهديد الد

 الومو ع  ي
ً
ستي ب شو  ديام الدو  بالتدخ   ال  شة ييداف تلت التهديدا  ودموها؛ بو وصيضا

ا هي اليداية خب  شخ الو ج  لذلت يتما ال رن 
ت ا يها دبو وديعها, لذلت حإ  صهم شوار لألشخ اي سا  

ها دبو ت ادمها  األشر الذي يعو س بالتاعا ع  
ّ
شع   صي  الن حا  ع  تلعب  صي  التهديدا  و ل

ا ب ا ة  ع رؤية  ديد , ولعر  شنتل ة 
ا الُملتم , لذلت صصبح األشخ اي سا  

 
والرصاعا  بي   األحرا  ف

, ويلب ص  ت ي  لدطة  ا
ا تويق تطبيق األشخ اي سا  

شخ الملتم  الدوعا لميا هة كاحة الت ديا  الئر
ا المدام األو  بأشخ األحر 

 
ا ذلت ها ايهتمام ف

 
 بأشخ الدولة, وإلتهاًا باألشخ اللماعا البداية ف

ً
ا , شرورا

 . ا  النارجر
 

  :قائمة المراجع 
: القرآن الكريم: 

ً
 أوال
 سير  البدر  -1
 سير  دريش.  -2

: المراجع العامة: 
ً
 ثانيا
ا  ال  ئي    وشش لة األهلية ال روب ش مي    براهيم ص مد -1

 
 . 2001 يعاير   143 الود  الدولية  السياسة شللة  حريدية  ف

,  ير صشيعة -2 , رسالة شا ستب  ا
ا  حري يا:  راسة  الة  و  الدر  ايحريفر

 
ا ف
, تثر التهديدا  البيئية  ع  واد  األشخ اي سا  

 . 2013/2014بس ر , الللائر,  – خيرص   ش مد  اشوة, السياسية والوليم ال دي  كلية
ا  المت د  األشم برلاشج -2

ا  اي سا  صشخ ت ديا  :2009للوام الوربية اي سالية التعمية تدرير ايلما  
 
 الوربية  البلدا  ف

و  للدو  ايدليما  الم تب  . 2009,  لبعا  الوربية بب 
و -3  . 1994, سبتمبر 141اليي س ي, الود  , اي تماعية للوليم الدولية المللة واألشخ, الس ا , كلب    سيعا  بب 

                                                           
, جامعة كربالء, مايو مركز الدراسات االستراتيجية, وأثره في الدراسات األمنية المعاصرة” األمن الصحي“تطور مفهوم , حسين باسم عبد االمير 47

2020. 
 .2020ارس م 31, للبحوث والدراسات المركز العربي, غير المناخ واألمن اإلنساني .. الطريق إلى العدالة المناخية, د. حنان أبو سكين 48
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ا ش ويم األشخ: شخ صشخ ا -4
 
ليسائو  ع صشخ األهداف, شللة  اشوة داصدى شرباح, الود  األو   ما  شعرص, ت ي   ف

2009 . 
ا الطبوة لألب اث  النليج شركل :الوالمية  تر مة السياسة عيلمة   سميث ستيف بيليس   ي  -5  . 2004, األوع   ر
, األشخ عبد باسم  سي    -6 ا  األشب 

ية بالتعمية وع دت  اي سا   اتيلية, األ سا , شركل ا و دي   البشر لدراسا  ا سبر
 . 24 اشوة كرب ا, الود 

, تطير ش هيم  -7 ا الدراسا  األشعية الموارص , شركل الدراسا  ” األشخ الصىحا “ سي   باسم عبد ا شب 
 
وصثره ف

اتيلية,  اشوة كرب ا, شايي   . 2020ا سبر
ا .. الطريق  ع الودالة ال -8

, غب  المعاخ واألشخ اي سا   ا  .  عا  صبي س ي    31, للب يث والدراسا  معاخية, المركل الور ر
 . 2020شارس 

ا   األشخ صشي    ش مد عرحة خديلة -9
ا  التطبيق و الم هيم : اي سا  

 
ا  الياد  ف  الوربية المملكة الرياض    الدوعا  و الور ر

 . 2009 األوع  الطبوة   األشعية للوليم الوربية لايف  اشوة السوي ية 
ا  , األشخييسف الديخ شىحا  خيلة -10

ا  وصبوا ه اي سا  
 
 ا دتصا ية للوليم  ششق الوام, شللة  اشوة الدوعا  الدالي  ف

,  , الود 28والداليلية, المللد ا
 . 2012الثا  

ا  اللديد  ا تلاها , دسيم سليم -11
 
ا   راسة األشعية الدراسا  ف

 
ا  األشخ ش هيم تطير ف

 
 شركل, الدولية الو دا  ف

اتيلية, ط والب يث للدراسا  ايشارا   . 2018, 1ا سبر
 ت ديق الس م ا  تماع  راسة  الة شرص بود ثير   -12

 
, 2011يعاير  25  ص ح  يخ الديخ, صهمية األشخ ا دتصا ى ف

 ت ديق –كلية ال دي  
 
 . 2014 صبريو 8-7, استدرار الملتم  "صشخ و   اشوة طعطا المؤتمر الولم " ور الدالي  ف

 الو دا  الدولية  الععرية والتطبيق   ار العهضة الوربية  الطبوة الثالية  الداهر ,   ص ح  يخ الديخ -13
 
,  راسا  ف

2014 . 
ي.  -14 ا لألشخ البشر

 صعدو  األشم المت د  ا ستئما  
ا  األشخ ب ري  طروب -15

 ش مد  اشوة السياسية  والوليم ال دي  كلية الم  ر  شللة األبوا   و الم اهيم:الغذا  
 .  2011 ليحمبر الساب ,  الود   بس ر   خيرص  
, ال در عبد -16 ا  ئر

ا  لألشخ الرئيسا  الت دي ال  يم الشر
, التعمية للملتم   الة  راسة اي سا   ا

ية اليمئ   وتثارها  البشر
ا  المؤتمر عمو وصورا  ب يث, المستداشة التعمية ع   . 2007شرص, البيئية لإل ار  السا س الور ر
 األشخ ع  السلطة ال لسطينية شخ المددشة التعموية ايص  ية النطط ب, الو اسا شي شصطف   ش مي  حداا -17

ا 
, كلية(, 2011-2005)اي سا    . 2013اليطعية,  العلاح الوليا,  اشوة الدراسا  رسالة شا ستب 
ا  األشخ,  ميم حرید  -18

ا  اي سا  
 
 كلية   دكتيراهشها   ال لعيو شددشة شذكر  المستداشة التعمية ديم و الويلمة ظو ف

 . 2003/2004   الللائر  اشوة   الدولية الو دا  و السياسية الوليم دسم   ايع م و السياسية الوليم
ا  الودوي, األشخ ع ا  ص مد ش مد.  -19

ا  اي سا ) راسة  دي  وشععيشة اي سا  
 
المتبا لة(,  والو دا  ..الم اهيم ف

,  اشوة صسييط,  . .  ا
 شركل ايع م األشئ 

ا  الدولیة السیاسة تطير سید سلیم  ش مد -20
 
و التاس  الدر  ف و ,  ار عشر , الداهر  ,التي یخخخخ  و للنشر  ال لر الوشر

2002 . 
, در  و ميلة شض   در  تركة :  ولیة دضایا الهلايمية  عيض ش مد -21 ا

  . 2007, عما , ال اشة  ار ت ر
ا  األشخ ش هيم لضا  الوبي   -21

  . 2006, سعة 1576اي سا   الود    دي  ير الم د ,المتم ال يار شللة ,اي سا  
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Sécurité Humaine et le risque de l’arme biologique, nucléaire et 

chimique: Vers une paix humaine durable pour protéger la vie 

 

Human Security and the risk of the biological, nuclear and 

chemical arena: Towards a lasting human peace to protect life 
 

Dr. Ziad LATTOUF 

Maitres de Conférences 

 Faculté de droit et sciences politiques,  

Université Oran 2. Algérie  
 

Résumé   
           L’étude a pour objectif de démontrer que la sécurité de l’homme était menacée 

face à l’ampleur de la fabrication des armes biologiques, nucléaires et chimiques. L’homme 

cherchait à se doter de telles armes. D’ailleurs ces armes avaient un sens pour ceux qu’ils 

les avaient inventés, tels que des politiques, des militaires et des chercheurs qui essayaient 

de les développés. Depuis l’existence de telles armes, les menaces portent préjudices à 

l’homme et menaceraient sa sécurité et risqueraient de portée atteinte à toute 

l’humanité. Bien que les politiques qui avaient poussés plusieurs pays dans le monde à 

opter pour la course vers l’armement, l’homme entre temps, cherchait des moyens pour 

concilier entre armement-désarmement et sécurité humaine et chercherait à trouver le 

moyen le plus efficace pour garantir une paix humaine face à des armes de destruction 

massive et de dessuassions qui pourraient menacer la sécurité humaine et l’existence 

même de la vie. 

Abstract  
The study aims to demonstrate that the security of man was threatened by the scale of 

the manufacture of biological, nuclear and chemical weapons. The man sought to acquire 

such weapons. Besides, these weapons made sense to those they invented them - such as 

politicians, militaries and researchers, who were trying to develop them. Since the 

existence of such weapons, threats have been detrimental to man and would threaten his 

security and could affect all mankind. Although the policies that had pushed several 

countries in the world to opt for the arms race, man in the meantime was looking for ways 

to reconcile armament-disarmament and human security and would seek to find the most 

effective way to guarantee human peace in the face of weapons of mass destruction and 

disuse that could threaten human security and the very existence of life. 

Keywords: Human security, Biological, chemical, nuclear weapons, conventions, treaties, 

United Nations, international community, lasting peace, protection of life. 
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Introduction: 
 

La sécurité de l’homme était menacée face à l’ampleur de la fabrication des armes biologiques1, 

nucléaires2 et chimiques3. L’homme cherchait à se doter de telles armes. D’ailleurs ces armes 

avaient un sens pour ceux qu’ils les avaient inventés et développés et que l’existence de telles 

armes porteraient préjudices à l’homme et menaceraient sa sécurité et risqueraient de portée 

atteinte à toute l’humanité. Bien que les politiques qui avaient poussés plusieurs pays dans le 

monde à opter pour la course vers l’armement, l’homme entre temps, cherchait des moyens 

pour  concilier  entre armement-désarmement et sécurité humaine et de trouver le moyen le plus 

efficace pour garantir une paix humaine face à des armes de dessuassions qui pourraient 

menacer la sécurité humaine et l’existence même de la vie. 

 

Pour répondre à toutes ces interrogations, j’aborderai dans chapitre premier, l’histoire 

des armes chimiques, biologiques et nucléaires. Et dans un deuxième chapitre, j’examinerai la 

question de l’approche du risque de l’utilisation de ces armes menaçant la sécurité humaine 

d’une part, et d’autre part, dans un troisième chapitre, je développerai la question de 

l’Implication de la communauté internationale dans le processus de sécurisation de l’homme 

face au risque de l’arme Chimiques, biologique et nucléaires. Puis, je terminerai par une 

conclusion. 
 

Chapitre I : Histoire des armes chimiques, biologiques et nucléaires. 
 

Section I: Histoire des armes chimiques. 
 

Depuis l’apparition des civilisations et notamment durant l’antiquité gréco-romaine, les 

armes chimiques avaient la forme de simples poisons tirés de plantes et ont été utilisées lors de 

différents conflits. Car,  la parution des poisons tirés de plantes sera développée au fil du temps 

en tant qu’arme terrible appelée autrefois « poison de guerre ». D’ailleurs, Nicolas Simon4 dans 

sa thèse intitulée « Le poison dans l’histoire: crimes et empoisonnements par les végétaux » 

souligne que :  
 

« Lorsque Christophe COLOMB décida d'entreprendre son périlleux voyage à travers l'océan, il ne 

se doutait sûrement pas qu'il allait ainsi permettre à l'un des poisons les plus anciens et les plus 

dangereux qui ait jamais existé sur cette terre d'être mis au grand jour […]les conquistadors 

                                                           
1 L’Organisation mondiale de santé définit  la pratique des armes biologiques par la formule suivante : «…les 

agents biologiques sont ceux dont les effets  sont fonction de leur aptitude à se multiplier dans l’organisme attaqué, 

et qui sont destinés à être utilisés en cas de guerre pour provoquer la mort ou la maladie chez l’homme, les 

animaux et les plantes », Santé publique et armes chimiques et biologiques, 1ère édition , 1970, Chapitre 4, p. 12. 

Document consulté le 26/10/2020 sur le lien suivant : https://www.who.int/csr/delibepidemics/biochem1stf/en/  
2 Voir, « Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires », 26/09/2020, Nations Unies. 

Document consulté le 26/10/2020 sur le lien suivant : https://www.un.org/fr/observances/nuclear-weapons-

elimination-day  
3 Voir, Traité d’interdiction des armes nucléaires ouvert à la signature le 20 septembre 2017 au siège des Nations 

Unies à New York. L’actualité mondiale, un regard humain, Onu info. Document consulté le 26/10/2020 sur le 

lien suivant : https://news.un.org/fr/story/2017/09/364372-le-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires-ouvert-la-

signature-lonu, également dans le même contexte, voir,  « Convention sur la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction », Genève, 3 septembre 1992, entrée en vigueur 

le 29 avril 1997, conformément au paragraphe 1 de l’art. XXI.  Chapitre XXVI, Désarmement, état au : 10/12/2020, 

Collection des traités, Nations Unies. Document consulté le 10/12/2020 sur le lien suivant : 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-3&chapter=26&clang=_fr  
4 Nicolas Simon. Le poison dans l’histoire: crimes et empoisonnements par les végétaux. Sciences 

pharmaceutiques. 2003. hal-01732872f, p. 6. Thèse en pharmacie consultée le 10/11/2020 sur le lien suivant : 

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732872/document  

https://www.who.int/csr/delibepidemics/biochem1stf/en/
https://www.un.org/fr/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://www.un.org/fr/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://news.un.org/fr/story/2017/09/364372-le-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires-ouvert-la-signature-lonu
https://news.un.org/fr/story/2017/09/364372-le-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires-ouvert-la-signature-lonu
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-3&chapter=26&clang=_fr
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732872/document
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espagnols allaient très vite faire la connaissance d'une arme terrible et jusqu'alors inconnue: le 

poison de guerre, auquel ils vont longtemps assimiler le curare » 

 

Autrefois, la civilisation gréco-romaine avait développé une variété d’armes chimiques en 

forme de poisons à l’ergot de seigle utilisés dans des puits5, D’ailleurs, M. Francis Grignon, 

sénateur et rapporteur de la commission des affaires économique et du plan, avait souligné dans 

son rapport :  
 

« qu'il s'agisse des puits empoisonnés à l'ergot de seigle utilisés par les Assyriens et les Perses au 

XIVe siècle avant Jésus-Christ, ou des gaz sulfureux poussés par le vent sur des cités assiégées 

pendant la guerre du Péloponnèse (428-424 avant J.C.), ou encore du " feu grégeois ", fumée 

toxique à base de pâte incendiaire inventée par le grec Kallinikos, qui resta pendant cinq siècles 

l'arme secrète de Byzance contre les Turcs6».   

   
Au moyen-âge, l’utilisation des armes chimiques prenaient plusieurs formes, tels que les 

vapeurs toxiques et somnifères la fin du 11ème siècle7, des barriques de chaux vive aveuglante 

catapultées par la flotte anglaise sur des vaisseaux français dans le 13ème siècle8. Ensuite, 

l’homme avait commencé à fabriquer des bombes, des grenades et des chiffons enflammés à 

l’arsenic (Berlin 1457), également, les indiens d’Amazonie fabriquaient des flèches 

empoisonnées par du Curare, les indiens de Hawaii fabriquaient des flèches empoisonnées par 

du Batracyotoxine de grenouille et l’Acotinine était fabriquée par les Maures en Espagne vers 

14839. D’ailleurs, l’utilisation d’autres armes chimiques par des engins différents à base de 

mercure, de soufre, des nitrates dans des objectifs encadrés par de nombreux accords et traités 

militaires. Et dans le 15ème siècle la fabrication des Boulets agglomérés pour empoisonnées les 

assaillants des hauts des murailles. Le lancement des bombes toxiques et des pots puants 

commençaient à êtres utilisées en grande quantité dans la guerre des trente ans.  
 

La renaissance était une période de la multiplication des fabrications chimiques et 

notamment l’enseignement tiré de l’ouvrage de l’auteur allemand Flemming « le parfait soldat 

allemand » (1726) qui traite la fabrication des engins développés à base de : « l'arsenic, 

orpiment, plomb, céruse, minium, vert-de-gris, antimoine avec adjonction de belladone, 

euphorbe, ellébore, aconit, noix vomique et venins… »10, De telles sortes, une variété d’armes 

chimiques pourraient être utilisée dans les guerres du 18ème siècle.  

  

A la fin du 18ème siècle, la priorité est donnée au canon et à la balistique, des chantiers de 

fabrications chimiques restent non réalisés, à titre d’exemple ; l’acide cyanhydrique est isolé, il 

                                                           
5 Voir, « Les armes chimiques dans l’histoire », In Non Prolifération Chimie Biologie Nucléaire, article publié sur 

le site de l’IRSN Institut de radioprotection et vde sécurité nucléaire, Document consulté le 10/11/2020 sur le lien 

suivant : https://non-proliferation.irsn.fr/chimie/CIAC/Pages/armes-chimiques-dans-histoire.aspx   

6 Voir, RAPPORT N° 253 - Projet de Loi relatif à l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur 

l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 

destruction. Rapporteur, M. Francis GRIGNON Sénateur, Commission des Affaires économiques et du Plan – 

Sénat, Session ordinaire de 1997-1998, Rapport n° 253 - 1997-1998. Document consulté le 10/11/2020 sur le lien 

suivant : https://www.senat.fr/rap/l97-253/l97-253_mono.html  

7 Idem. « Les armes chimiques dans l’histoire ». 
8 Op, Cit ;. RAPPORT N° 253 - Projet de Loi relatif à l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur 

l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 

destruction. 
9 Op, Cit ;. RAPPORT N° 253 - Projet de Loi relatif à l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur 

l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 

destruction. 
10 Voir, Lattes, Armand, Guerre et terrorisme chimiques, Article  consulté le 11/10/2020 sur le lien suivant : 

http://www2.cnrs.fr/sites/thema/fichier/guerreterro1.pdf  

https://non-proliferation.irsn.fr/chimie/CIAC/Pages/armes-chimiques-dans-histoire.aspx
https://www.senat.fr/rap/l97-253/l97-253_mono.html
http://www2.cnrs.fr/sites/thema/fichier/guerreterro1.pdf
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sera proposé attaché aux armes « empoisonnées »11. Un pharmacien allemand en 1813 le 

proposa de placer sur les fusils des baïonnettes par des pinceaux plongés dans HCN contre les 

troupes de Napoléon au moment de l’attaque.12     
 

Bien que, de nouvelles réalisations tel que la première bombe à gaz sternutatoire inventé par la 

France en 1830 et l’usage des gaz lacrymogènes. D’après M. Armand Lattes qui évoquait dans 

son article « Guerre et terrorisme chimiques », que :  
 

« Le développement de la synthèse organique au XIXème siècle marqua le début d'une guerre 

chimique sophistiquée, alors que des méthodes artisanales restaient encore en usage : citons par 

exemple le général Pélissier qui avait exterminé des tribus entières en Kabilie (1845) en enfumant 

les grottes où elles s'étaient réfugiées ». 

 

Cette méthode d’extermination a été contesté par l’opinion publique de l’époque et à 

conduit divers pays à déclencher des discussions pour interdire l’emploi des armes chimiques. 

D’ailleurs, les Britanniques refusèrent d’employer des gaz de combats contre les assiégés de 

Sébastopol « Guerre de Crimée » et l’état major allemand refusa la proposition d’un pharmacien 

qui avait proposé l’emploi d’obus à la vératrine durant la guerre de 1870. M. Armand Lattes 

souligne que :  
 

« Ce complexe d'alcaloïdes issus d'une plante liliacée, est très vénéneux, irritant, curarisant, 

tétanisant. Il agit au niveau musculaire et l'intoxication se traduit par des brûlures à la bouche et à 

la gorge ainsi que par toute une série d'affections pouvant aller jusqu'à l'étouffement et un 

collapsus ».  

 

Ce siècle marque l’utilisation des armes chimiques plus moderne, car durant la guerre de 

sécession des états unis (1861-1865) l’utilisation des obus au chlore contre les sudistes fut 

rejetée.  
 

A partir du 19ème siècle et notamment près d’Ypres en Belgique le 22 avril 1915, le 

grand chimiste allemand Fritz Haber déclenche la première attaque au chlore contre les troupes 

franco-algériennes13. Ensuite, de nouvelles attaques plus meurtrières le 31 mai 1915 sur le front 

russe en utilisant un mélange chlore-phosgène dans 12000 bouteilles de gaz, on dénombrera 

plus de 9000 victimes, dont 6000 morts14. Egalement, en juillet 1915 les allemands eurent tirés 

100 000 obus « T (Bromure de benzyle)» au canon de 155 en Argonne15. Ces actions suivies 

elles-mêmes des représailles par la France, car cette dernière avait utilisé des obus à phosgène 

à Verdun en mars 1916, ensuite, la France utilise en juillet 1916, des obus à l’acide 

cyanhydrique. En juillet 1917, l’utilisation du gaz moutarde ou bien de l’ypérite qui avait des 

effets néfastes sur le système respiratoire et s’attaque à la peau et provoque des brulures 

intolérables16. C’est malheureux de le dire, en 1918, un quart des projectiles étaient utilisés par 

les deux camps étaient des obus chimiques17. Le nombre des victimes avait dépassé un million 

de personne et l’utilisation des gaz toxiques pendant la première guerre mondiale était à 

                                                           
11 Op. Cit ; « Les armes chimiques dans l’histoire ». Egalement, RAPPORT N° 253 - Projet de Loi relatif à 

l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. 
12 Op. Cit ; Lattes, Armand. 
13 Op. Cit ; Lattes, Armand. 
14 Op, Cit ;; « Les armes chimiques dans l’histoire ». Egalement, RAPPORT N° 253 - Projet de Loi relatif à 

l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. 
15 Idem. 
16 Ibid. 
17Ibid. 



 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

156 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

l’origine de 100 000 morts au combat18. Ensuite en 1937, des épandages aériens d’ypérite furent 

utilisés par les forces Italiennes en Abyssinie touchant 15000 hommes morts au combat sans 

protection. D’ailleurs entre 1935 et 1939, l’utilisation par l’Allemagne du « Tabun » et du 

« Sarin » (produits neurotoxiques) et en 1943 le « Sorman » qui provoquent des blocages de la 

transmission de l’influx nerveux. Bien que les armes chimiques n’aient pas été utilisées pendant 

la deuxième guerre mondiale sur le théâtre de la guerre en Europe, par contre, les Japonais 

commettaient l’irréparable contre les Chinois et les Mandchouries. A partir de 1945, « des 

armes chimiques ont été employées au Vietnam, en Afghanistan par les Soviétiques, ainsi qu'en 

Irak contre les populations kurdes d'Halabja»19. Ces éléments historiques nous montrent que la 

sécurité humaine et notamment de la vie de l’homme est menacée face à une éventuelle 

utilisation de cette arme destructive.    

  

Section II : Histoire des armes biologiques. 
 

L’idée de se doter d’armes biologiques nous renvois à des siècles, la plupart des 

chercheurs et historiens identifient l’utilisation des armes biologiques dès le 14ème siècle av. JC 

au Moyen –Orient par les Hittites originaires d’Anatolie20. Car, dans cette période, « les hittites 

ont été affaiblis par une épidémie de tularémie, une infection bactérienne transmissible à 

l’homme »21. Ensuite, « dès l’an 300 av. JC, les Grecs polluaient les puits et autres sources 

d’eau potable de leurs ennemis, avec des cadavres d’animaux »22. Egalement, le vin fut la cible 

des empoisonneurs tels que les soldats espagnols avaient donnés aux français du vin contaminé 

avec du sang du lépreux23. Ensuite, l’invention des catapultes et des machines de siège allait 

déclencher une nouvelle ère technologique à la guerre biologique24. A partir du 14ème siècle la 

technique de la projection humaine devint une méthode de guerre, car il y’a eu la projection des 

cadavres de pestiférés, avec des trébuchets, à l’intérieur de la cité (siège de Caffa en 1346 

comptoir génois sur la cote de Crimée)25. Et en 1650, il y’a eu l’utilisation des « globes 

empoisonnées avec de la bave de chien enragé »26   
 

M. Jacques Van Helden dans son cours Les armes biologiques souligne que : « l’arme 

biologique remonte à l’antiquité en forme de flèches trempées dans le sang des malades », 

également en forme de « corps ou vêtements de malades propulsés dans les villes assiégés », 

ou bien du « vin mélangé à du sang du Lépreux »27.   

                                                           
18 Op. Cit ; « Les armes chimiques dans l’histoire ». Egalement, RAPPORT N° 253 - Projet de Loi relatif à 

l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. 
19 Idem. 
20 Ibidem. 
21 Voir, Yohan Demeure, Les armes biologiques existent depuis plus longtemps qu’on le croit !, In, Science Post. 

Site consulté le 30/10/2020 sur le lien suivant : Les armes biologiques existent depuis plus longtemps qu'on ne le 

croit ! (sciencepost.fr) 
22 Voir, Debord Thierry. Et al., « Les armes biologiques », In, Topique, 2002/4, N°. 81, pp. 93-101. 
23 Voir, Les abris de protection civile NBC protégeant en cas de catastrophe d’origine biologique. In, AMESIS. 

Document consulté le 02/11/2020 sur le lien suivant : https://www.amesis.net/les-termes-des-armes-biologiques/ 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Ibidem. 
27 Voir, Jacques Van Helden, « Les armes biologiques », Cours BIOL037, Université Libre de Bruxelles. 

Document consulté le 02/11/2020 sur le lien suivant : http://pedagogix-tagc.univ-

mrs.fr/courses/BI5U25_biologie_evolutive/pdf_files/armes_biologiques_dias.pdf  

https://sciencepost.fr/armes-biologiques-ont-ete-utilisees-tres-longtemps/
https://sciencepost.fr/armes-biologiques-ont-ete-utilisees-tres-longtemps/
https://www.amesis.net/les-termes-des-armes-biologiques/
http://pedagogix-tagc.univ-mrs.fr/courses/BI5U25_biologie_evolutive/pdf_files/armes_biologiques_dias.pdf
http://pedagogix-tagc.univ-mrs.fr/courses/BI5U25_biologie_evolutive/pdf_files/armes_biologiques_dias.pdf
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D’après l’encyclopédie Larousse qui définit l’arme biologique par la phrase suivante : « Arme 

de destruction massive utilisant des organismes vivants ou des germes infectieux qui entraînent 

la maladie ou la mort des êtres humains, des animaux ou des plantes »28.  
 

Les armes biologiques se composent d’agents infectieux qui sont des micro-organismes 

vecteurs de maladies, car les principaux agents infectieux sont les virus et les bactéries29. Les 

bactéries pénètrent dans l’organisme par voie respiratoire, digestive ou cutanée, elles sont 

sensibles aux antibiotiques, mais l’utilisation répétée d’un antibiotique favorise l’apparition de 

souches résistantes30. Par contre les virus sont beaucoup plus petite taille que les bactéries, ils 

ne peuvent se produire en dehors de la cellule qu’ils infectent et ils ne sont pas sensibles aux 

antibiotiques31. 
 

Dans le 18ème siècle, l’utilisation des maladies spécifiques tel que la variole, pour 

éliminer les indiens d’Amérique du nord, car les militaires leurs ont distribués des couvertures 

infectées de virus varioleux32. 
 

D’ailleurs, l’Allemagne a été accusée pendant la première guerre mondiale de 

commettre des atrocités en utilisant des armes bactériologiques telles que la peste à St 

Petersburg, le cholera en Italie et d’infecter 4500 mules en Mésopotamie avec le bacille de la 

morve33.  
 

Ensuite, il y’a eu l’ouverture de centre de recherche34 pour développer des armes biologiques 

au nord de la mer caspienne en 1929 par les Russes35. Les Japonais en 1931, ont créé trois 

centres de recherches spécialisés en guerre biologique et d’utiliser des expérimentations 

humaines sur des prisonniers, à partir de 1940, l’aviation japonaise avait largué des bombes à 

fragmentation ou en porcelaine remplies de bacille, en lâchant des puces infectées et du riz pour 

attirer les rongeurs36.  
 

Egalement, la Grande-Bretagne dans la même période s’est lancée dans 

l’expérimentation des armes biologiques par la construction des centres de recherches, elle 

expérimenta des dispositifs de dispersion de Bacillus antharsis sur l’ile de Gruinard, au nord 

ouest de l’Ecosse37. Malheureusement, des cas isolés qui s’ajoutent à l’utilisation des armes 

biologiques mais rarement, à titre d’exemple ; les Tchécoslovaques assassinèrent le 

commissaire général de la Gestapo en mai 1942 avec une grenade antichar raccordée à des 

ampoules pleines de toxine botulinique38, par contre d’après les historiens, l’utilisation des 

armes biologiques à des fins militaires pendants la seconde guerre mondiale n’avaient pas eu 

lieu.           
 

                                                           
28 Voir, Encyclopédie Larousse, Site consulté le 30/10/2020 sur le lien suivant : Encyclopédie Larousse en ligne - 

arme biologique  
29 Op, Cit; Encyclopédie Larousse. 
30 Op, Cit ; Jacques Van Helden. 
31 Idem. Les abris de protection civile NBC protégeant en cas de catastrophe d’origine biologique. 
32 Ibid. 
33 Op, Cit; Les abris de protection civile NBC protégeant en cas de catastrophe d’origine biologique. 
34 Ibid. 
35 Op, Cit ; Debord Thierry. Et al., « Les armes biologiques ». pp. 93-101. 
36 Idem.  pp. 93-101. 
37 Ibid.   
38 Ibid.  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/arme_biologique/22886
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/arme_biologique/22886
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A partir des années cinquante, les Américains ont étés accusés pendant la guerre de 

Corée d’avoir répandu le Cholera et des insectes infectés par la peste39. Ensuite, l’assassinat des 

deux exilés bulgares tués par des projectiles imprégnés de ricine, tirés d’un parapluie40. 

Egalement, une explosion d’un bâtiment militaire en mai 1979 qui a produit une épidémie 

inhabituelle de charbon pulmonaire survint à Sverdlosk en URSS41. Un des meilleurs exemples 

à présenter du risque biologiques au cours d’opérations militaires, c’est la guerre du Golfe 1991-

1992 et le cas de l’Irak est sa possession des armes biologiques et chimiques42. Nous 

reviendrons sur le cas de l’Irak après avoir présenté l’histoire des trois armes. Ces événements 

qui se sont déroulés nous interpellent afin de veiller à la sécurité humaine et de veiller au droit 

à la vie.  

 

Section III : Histoire des armes nucléaires. 
 

Depuis l’invention de la technologie militaire43 et sa variété, des armes à destruction 

massives tels que défini par le bureau des affaires de désarmements des nations Unies qui 

considère que: 
 

 « Les armes nucléaires sont les armes les plus dangereuses qui existent. Une seule d’entre elles 

peut détruire une ville entière, faire des millions de morts et mettre en péril l’environnement naturel 

et la vie des futures générations du fait de ses conséquences catastrophiques sur le long terme. Ces 

armes font courir des dangers du fait même de leur existence. Les armes nucléaires n’ont été 

utilisées que deux fois pendant une guerre – lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki 

en 1945 – mais il resterait environ 22 000 armes de ce type dans le monde aujourd’hui et il a été 

procédé à plus de 2 000 essais d’armes nucléaires à ce jour. Le désarmement est la meilleure 

protection contre ces dangers, mais jusqu’à présent la poursuite de cet objectif a été un défi d’une 

extrême difficulté »44  
 

Ces armes ont vus le jour ce dernier siècle et ne cessent de se développer pour faire face à des 

dangers connus et inconnus. 
 

Ces dangers avaient traduit des sentiments de peurs, d’angoisses et de frayeurs depuis la 

nuit des temps, l’homme à toujours cherchait un moyen pour se défendre et de se prémunir des 

agressions, d’ailleurs, MM. Jean Paul Pancracio et Emmanuel-Marie Peton dans leur ouvrage 

Un Mutant Juridique : L’agression internationale, avaient définis l’agression par des attaques 

sans discrimination :  
 

« a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé  ;b) des attaques 

dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés 

contre un objectif militaire déterminé; ou c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes 

ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit 

international humanitaire; et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à 

                                                           
39 Op, Cit ; Debord Thierry. Et al. « Les armes biologiques ». pp. 93-101. 
40  Idem. pp. 93-101. 
41  Idem. pp. 93-101. 
42 Op, Cit ; Debord Thierry. Et al., « Les armes biologiques ». pp. 93-101. 
43 Voir, « c) L’évolution de la technologie militaire : Les origines de l’aéronautique dans les Landes », Archives 

départementales des Landes, service éducatif. Document consulté le 25/10/2020 sur le lien suivant : 

https://archives.landes.fr/article.php?larub=73&titre=c-l-evolution-de-la-technologie-militaire-les-origines-de-l-

aeronautique-dans-les-landes  
44 Voir, « Armes de destruction massive », Bureau de désarmement des Nations Unies, Document consulté le 

25/10/2020 sur le lien suivant : https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armas-nucleares/  

https://archives.landes.fr/article.php?larub=73&titre=c-l-evolution-de-la-technologie-militaire-les-origines-de-l-aeronautique-dans-les-landes
https://archives.landes.fr/article.php?larub=73&titre=c-l-evolution-de-la-technologie-militaire-les-origines-de-l-aeronautique-dans-les-landes
https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armas-nucleares/
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frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère 

civil
45».  

 

Donc, l’arme nucléaire a une histoire particulière, c’est à partir de son invention et son 

utilisation, que le monde changea dans les rapports de forces, d’ailleurs, Hiroshima et Nagasaki 

souffrent toujours et la mémoire de l’humanité ne s’effacera jamais. 
 

C’est pourquoi l’armes chimiques, biologiques et nucléaires sont des armes utilisées à des 

fins militaires et sont considérés des armes de dessuassions « …pour se faire respecter sur la 

scène internationale. De ce fait c’est la loi du plus fort qui règne, et les efforts de ces derniers 

siècles pour instaurer des règles de bonne conduite en relations internationales sont 

anéantis46 ».  
 

D’ailleurs, la conscience humaine avec l’ouverture des centres de recherches, avait pour 

objectif de rendre service à l’humanité, tout en déposant des brevets d’inventions afin de 

protégé l’utilisation des armes chimiques, biologiques et nucléaires à des fins pacifique et non 

militaires. 
 

Malheureusement, jamais ces brevets ne seront respectés par les Etats Unis qui, car 

l’utilisation de cette arme nucléaires durant la seconde guerre mondiale lui offre la première 

place de la recherche  et de l’exploitation de l’énergie nucléaire47.   
   

D’ailleurs, l’homme au centre de l’utilisation de ces armes à des fins militaires ou bien 

civil cherchait à se protéger des attaques48 et des invasions49qui menaçaient sa sécurité, mais 

contre quelles menaces ? Et quelles sont ces moyens déployés pour veiller à sa sécurité et 

protéger sa vie ? Donc, il y a un risque qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine et à sa 

vie. 
 

Chapitre II : Question de l’approche du risque de l’utilisation des armes 

chimiques, biologiques et nucléaires. 
 

Le Secrétaire Général des Nations Unies avait souligné que : 

« Un réseau cohésif et coordonné d’activités et de ressources est nécessaire afin de gérer l’ensemble 

des risques biologiques. Un tel réseau contribuera à garantir le développement sûr et sécurisé des 

sciences et technologies dans le domaine biologique, dans l’intérêt de tous. »50 
 

                                                           
45Voir, MM. Jean Paul Pancracio et Emmanuel-Marie Peton, « Un  Mutant Juridique : L’agression 

internationale », In Cahiers de L’IRSEM n° 7, 2011. Document consulté le 25/10/2020 sur le lien suivant : 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Cahier%20n%C2%B07%20Mutant%20Juridique.pdf  
46 Voir, Sophie Lefeez, Les enjeux des armes nucléaires, p. 1.  Article consulté le 12/11/2020 sur le lien suivant : 

https://www.institutidrp.org/contributionsidrp/enjeux%20des%20armes%20nucleaires.pdf  
47 Voir, Rousseau, Jean-Claude, L’énergie nucléaire : une brève histoire, Encyclopédie de l’énergie. Article 

consulté le 25/ 11/2020 sur le lien suivant : https://www.encyclopedie-energie.org/histoire-de-lenergie-

nucleaire/#:~:text=L'histoire%20de%20l'%C3%A9nergie,la%20fluorescence%20de%20certains%20corps.&text

=Il%20n'est%20donc%20pas,eux%20m%C3%AAmes%20des%20rayons%20particuliers. 
48Voir, Règle 12 de la base de données sur le DIH coutumier. Document consulté le 25/10/2020 sur le lien 

suivant : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12  
49 Selon le dictionnaire Larousse l’invasion est une: « Action d’envahir un pays avec des forces armées… », 

Document consulté le 25/10/2020 sur le lien 

suivant :  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/invasion/44073#:~:text=Action%20d'envahir%20un%20

pays,des%20plages%20par%20les%20vacanciers. 
50 Voir, Que sont les armes biologiques et toxiques ?, Bureau des affaires de Désarmements, Nations Unies. Article 

consulté le 23/11/2020 sur le lien suivant : Que sont les armes biologiques et toxiques? – UNODA  

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Cahier%20nÂ°7%20Mutant%20Juridique.pdf
https://www.institutidrp.org/contributionsidrp/enjeux%20des%20armes%20nucleaires.pdf
https://www.encyclopedie-energie.org/histoire-de-lenergie-nucleaire/#:~:text=L'histoire%20de%20l'%C3%A9nergie,la%20fluorescence%20de%20certains%20corps.&text=Il%20n'est%20donc%20pas,eux%20m%C3%AAmes%20des%20rayons%20particuliers
https://www.encyclopedie-energie.org/histoire-de-lenergie-nucleaire/#:~:text=L'histoire%20de%20l'%C3%A9nergie,la%20fluorescence%20de%20certains%20corps.&text=Il%20n'est%20donc%20pas,eux%20m%C3%AAmes%20des%20rayons%20particuliers
https://www.encyclopedie-energie.org/histoire-de-lenergie-nucleaire/#:~:text=L'histoire%20de%20l'%C3%A9nergie,la%20fluorescence%20de%20certains%20corps.&text=Il%20n'est%20donc%20pas,eux%20m%C3%AAmes%20des%20rayons%20particuliers
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/invasion/44073#:~:text=Action%20d'envahir%20un%20pays,des%20plages%20par%20les%20vacanciers
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/invasion/44073#:~:text=Action%20d'envahir%20un%20pays,des%20plages%20par%20les%20vacanciers
https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/convention-sur-les-armes-bacteriologiques-biologiques-ou-a-toxines/que-sont-les-armes-biologiques-et-toxiques/
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Dans l’intérêt de tous, j’approuve la remarque du secrétaire général des nations unies 

quand il a évoqué la gestion de l’ensemble des risques biologiques, mais, j’ajoute à sa remarque 

la gestion des risques chimiques et nucléaires qui peuvent menacé à la fois la sécurité humaine 

et la vie humaine. 

 

Section I : Risque de menace au développement et à la paix. 
 

Le risque d’utilisation des armes chimiques, biologiques et nucléaires représente une 

menace directe au développement de la société internationale, au développement des pays et de 

la population mondiale d’une part, et d’autre part une menace à la paix qui est rattachée à la 

sécurité internationale et qui a un impact sur la sécurité humaine et le droit à la vie. 

 

Le développement en tant que concept onusien comporte de nombreux aspects en 

évolution, revenant au premier paragraphe de l’Agenda pour le développement qui stipule : 

« Le développement est l’une des grandes priorités de l’Organisations des Nations Unies. Le 

développement est une entreprise pluridimensionnelle qui vise à améliorer la qualité de la vie 

de tous les peuples »51.   

 

Cette Agenda pour le développement ouvre une large perspective pour promouvoir 

plusieurs concepts comme un vecteur de développement systématique en concert avec les 

éléments fondamentaux de l’humanité que nous partageons, tels que : la démocratie, les droits 

de l’homme et les libertés fondamentales et la transparence et la responsabilité dans la gestion 

des affaires publiques.  

 

D’ailleurs, si on se réfère au paragraphe 3 du même Agenda, il stipule que :  

 
« La paix et le développement sont étroitement interdépendants et s'épaulent mutuellement. Le 

développement devrait constituer une fin en soi. Le développement est indispensable pour assurer 

et maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur des Etats et entre ceux-ci. Il ne saurait y avoir de paix 

ni de sécurité sans développement. Les processus que visent l'Agenda pour le développement et 

l'Agenda pour la paix sont complémentaires. Afin que la paix et la stabilité soient durables, une 

action nationale et une coopération internationale efficace s'imposent pour faciliter l'amélioration 

des conditions de vie de chacun dans une liberté plus grande, dont l'élimination de la pauvreté est 

une composante essentielle »52.  

 

Donc, la paix et le développement vont de paires, ils évoluent dans l’unité, dans 

l’interdépendance, ils respectent mutuellement, la nécessité de l’indispensabilité des deux 

concepts dans l’évolution de la Communauté internationale dans la paix et la sécurité qui est le 

corolaire de la sécurité humaine sur le plan humanitaire.  

  

La logique des Nations Unies ne s’arrête pas ou la définition des concepts se limitent, 

bien au contraire, l’impossibilité de parvenir au « développement en l’absence de paix, de 

sécurité et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans leur 

ensemble »53 est une construction collective face aux défis de désarmements afin de veiller à la 

sécurité humaine dans un environnement de paix humaine.  
 

                                                           
51Agenda pour le développement, Annexe, , cinquante et unième session, Point 96, b de l’ordre  -Voir, Paragr. 1.  

du jour, Résolution adoptée par l’Assemblée générale, A/RES/51/240, 15 octobre 1997, p2, Résolution consultée 

 https://undocs.org/fr/A/RES/51/240:  n suivantplusieurs fois sur le lie 
52Agenda pour le développement, Annexe, , cinquante et unième session, Point 96, b de  -Paragr. 1.  Op, Cit,  

l’ordre du jour, Résolution adoptée par l’Assemblée générale, A/RES/51/240, 15 octobre 1997, Paragr. 3. 
53.Paragr. 4 Idem.  

https://undocs.org/fr/A/RES/51/240
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Section II : Risque de menace à la sécurité humaine. 
 

Le risque d’utilisations des armes chimiques, biologiques et nucléaires pourraient 

éventuellement menacés la sécurité humaine. Bien qu’aujourd’hui, nous vivons dans un monde 

ou l’insécurité règne, la perception de ce concept du fait : 

« Des crises prolongées, les conflits violents, les catastrophes naturelles, la pauvreté persistante, 

les épidémies et les récessions économiques sont autant d’épreuves qui compromettent les 

perspectives de paix, de stabilité et de développement durable. Ces crises sont complexes et 

entraînent diverses formes d’insécurité humaine.»54  

 

Quand Albert Einstein faisait le bilan de sa découverte de l’énergie atomique par la formule 

suivante : « Tout a changé … […] … La survie de l’humanité va nous imposer de modifier 

radicalement nos modes de pensée », l’humanité a été confronté à deux explosions nucléaires 

qui ont détruit Nagasaki et Hiroshima. D’ailleurs, le monde a survécu miraculeusement, et 

devait penser à éviter un autre désastre plus chaotique, « cinquante ans plus tard, notre mode 

de pensée doit connaitre une nouvelle évolution majeure : il nous faut passer de la sécurité 

nucléaire à la sécurité humaine »55. Telle est notre devise. 

 

Egalement, depuis la guerre froide dans le monde, le concept de la sécurité a eu plusieurs 

interprétations ; sécurité du territoire, protection d’intérêt nationaux face aux étrangers, et la 

sécurité du monde face aux armes chimiques, biologiques et nucléaires. D’ailleurs, ce concept 

« s’appliquait d’avantage aux états –nations qu’aux personnes »56 d’une part, et d’autre part, 

il s’appliquait à la sécurité de la vie quotidienne des personnes qui étaient oubliés. 

 

Donc, la menace de l’utilisation des ces armes, porteraient atteinte non seulement aux 

états-nations, mais également aux fondamentaux de la vie humaine, «…Pour beaucoup, la 

sécurité était synonyme de protection contre la maladie, la faim, le chômage, la criminalité, les 

conflagrations sociales, la répression politique et les catastrophes naturelles.»57           

La présence et l’utilisation de ces armes porterait atteintes à la paix humaine, car 

l’individu à un sentiment d’incertitude quotidien de crainte que ces armes exterminent 

l’humanité. Au surplus, elle menacerait le sentiment de sécurité humaine perçu par les hommes, 

femmes et enfants comme une sécurité collective, elle porterait atteinte à la satisfaction morale 

et mentale humaine. L’utilisation de ces armes provoqueraient des crises complexes et 

entraînent diverses formes d’insécurité humaine. « Lorsque plusieurs de ces crises se 

produisent en même temps, leurs effets peuvent se multiplier de manière exponentielle et 

envahir tous les aspects de la vie des personnes touchées, détruisant des communautés entières, 

dépassant les frontières nationales.»58 

La présence et l’utilisation de ces armes basculerait l’humanité dans la précarité, la 

pauvreté, la misère et la misère noire. Et provoquerait « le chômage, la drogue, la criminalité, 

                                                           
54 Voir, Qu’est ce que la sécurité humaine ?, Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité 

humaine. Article consulté le 23/11/2020 sur le lien suivant : Qu’est-ce que la sécurité humaine ? – Fonds 

d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine  
55 Voir, Les nouvelles dimensions de la sécurité humaine, Chapitre 2, p. 23. Rapport mondial sur le développement 

humain 1994, Publié pour le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Edition Economica, 

1994, ISBN 2-7178-2662-9. Rapport consulté le 12/10/2020 sur le lien suivant : hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf 

(undp.org) 
56 Idem. 
57 Op, Cit ; Les nouvelles dimensions de la sécurité humaine, Chapitre 2, p. 23. 
58 Op, Cit ; Qu’est ce que la sécurité humaine ? 

https://www.un.org/humansecurity/fr/what-is-human-security/
https://www.un.org/humansecurity/fr/what-is-human-security/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf
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la pollution et les violations des droits de l'homme. Leur intensité peut varier d'une région du 

monde à l'autre, mais partout, il s'agit de menaces tangibles et croissantes.»59 

Egalement, ces armes provoqueraient en conséquence des catastrophes humaines : 

 « La famine, la maladie, la pollution, le trafic de drogue, le terrorisme, les conflits ethniques et la 

désagrégation du tissu social ne sont plus des phénomènes isolés, circonscrits à l'intérieur des 

frontières nationales : leurs conséquences touchent l'ensemble de la planète.»60 

Face à ces menaces contre la sécurité humaine par les armes chimiques, biologiques et 

nucléaires, d’autres menaces sont annoncés par des spécialistes, tel que la propagation des virus 

et des bactéries, les effets néfastes de la radio activité et les mal formations congénitales.  

D’ailleurs, L’OMS (1969) et le glossaire de l’OTAN définissent un agent biologique 

comme : « un microorganisme qui provoque une maladie chez l’homme, les animaux ou les 

plantes, ou qui produit une détérioration des matériaux »61. Il faut souligner que cette définition 

comprend  d’après l’OMS : « les substances naturelles produites par ces organismes, à savoir 

les toxines ou les peptides biologiquement actifs… […] …la limite est floue entre agents de 

guerre biologique et agents chimiques.»62, Donc, le risque majeur reste toujours présent et lié 

à la prolifération des armements non conventionnels. Car, il y’a des pays qui ne respecte pas 

les engagements internationaux, car, le risque est présent et si c’est des groupes terroristes qui 

se doteraient de ces armes, je pense que c’est pire que le risque attribué aux états, déjà c’est des 

armes classés non conventionnel par la communauté internationale, tout en sachant qu’il y a 

tout un processus de désarmement et de la non prolifération des armes de destruction massives, 

soient chimiques, biologiques ou nucléaires. 

 

Section III : Risque de menace à la vie humaine. 
 

La présence même des armes chimiques, biologiques et nucléaires est une menace 

permanente, et risque de porter atteinte à la vie humaine dument protégé et garanti par les 

instruments internationaux des droits de l’homme prévu par l’art. 3 de la DUDH qui stipule 

que : « Tout individu à droit à la vie,… »63. 

 

Le droit à la vie est un droit fondamental et dans la même disposition il est rattaché à : 

« …la liberté d’expression et à la sureté de sa personne ». Le droit à la vie est un droit naturel, 

universel, inaliénable et rattaché à la personne humaine. Nul n’a le droit de disposer de la vie 

des autres. 

 

Egalement, la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à la vie 

dans son article 2 qui stipule : «1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi… »64. 

La pratique européenne en matière des droits de l’homme est bien avancée par rapport aux 

autres systèmes de protection régionaux, d’ailleurs, l’implication de la Cour européenne des 

                                                           
59 Op, Cit ; Les nouvelles dimensions de la sécurité humaine, Chapitre 2, p. 23. 
60 Op, Cit ; Qu’est ce que la sécurité humaine ? 
61 Op, Cit ; Les abris de protection civile NBC protégeant en cas de catastrophe d’origine biologique. 
62 Idem. 
63 Voir, Déclaration universelle des droits de l’homme ONU – 10 décembre 1948. 

 Document consulté le 22/11/2020 sur le lien suivant : 

https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/151028_declarationhumanrights_fr.pdf  
64 Voir, Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’amendée par les protocoles n°s 11 et 14, 

complétée par le protocole additionnel et les protocoles n°S 4, 6, 7, 13 et 19. Cour européenne des droits de 

l’homme, Conseil de l’Europe, Strasbourg. Document consulté le 21/11/2020 sur le lien suivant : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf 

https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/151028_declarationhumanrights_fr.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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droits de l’homme en tant que mécanisme qui veille au respect et à l’application des principes 

fondamentaux de la convention européenne des droits de l’homme et notamment le droit à la 

vie. 

 

D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme65, la pratique à 

travers l’interprétation à titre d’exemple l’art.2 qui souligne que :  

 
« Doit être guidée par le fait que l’objet et le but de la convention, en tant qu’instrument des êtres 

humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les 

exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, § 146) »66.  

 

Quand il s’agit de la nature des obligations positives de l’Etat découlant de l’art. 2, la Cour 

souligne que :  

 
« L’article 2 renferme deux obligations matérielles : l’obligation générale de protéger par la loi le 

droit à la vie et l’interdiction de donner la mort intentionnellement, limitée par les exceptions 

énumérées (Boso c. Italie (déc.)). Eu égard à son caractère fondamental, il renferme aussi 

l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur les allégations de violation de son volet 

matériel (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], § 229).»67 

 

En ce qui concerne l’applicabilité de l’art. 2, la Cour européenne des droits de l’homme dans 

sa pratique : 
 

« … a souligné à de nombreuses reprises que l’article 2 de la Convention peut entrer en jeu même 

lorsque la personne qui se dit victime d’une atteinte au droit à la vie n’est pas morte. En particulier, 

elle a dit que, dans des circonstances exceptionnelles dépendant d’éléments tels que le degré et le 

type de force utilisée, ainsi que la nature des blessures, l’usage de la force par des agents (Guide 

sur l’article 2 de la Convention – Droit à la vie Cour européenne des droits de l’homme 7/53 

Dernière mise à jour : 31.08.2020) de l’État sans entraîner la mort peut emporter violation de 

l’article 2 de la Convention si, par sa nature même, le comportement de ces derniers met gravement 

en péril la vie du requérant, même si celui-ci survit (Makaratzis c. Grèce [GC], § 55, Soare et autres 

c. Roumanie, §§ 108-109, et Trévalec c. Belgique, §§ 55-61). »68  
 

La Cour européenne des droits de l’homme à donné son interprétation sur la nature des 

obligations positives de l’art. 2 § 1 par la formule suivante :  

 

« …astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer de manière volontaire 

et régulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie 

des personnes relevant de sa juridiction (Centre de ressources juridiques au nom 

de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], § 130). Généralement parlant, cette 

obligation positive a deux volets : a) mettre en place un cadre réglementaire, et b) 

prendre préventivement des mesures d’ordre pratique. »69,    

 

Cette pratique juridique européenne en matière des droits de l’homme pourrait faire l’objet de 

jurisprudence en droit international des droits de l’homme, en droit africain des droits de 

                                                           
65 Voir, La Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe. Document consulté le 22/11/2020 sur le 

lien suivant : https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_FRA.pdf  
66 Voir, Guide sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à la vie, Mis à jour au 31 

aout 2020, Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg. p. 6. Document consulté le 22/11/2020 sur le lien 

suivant : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_FRA.pdf  
67 Idem, p. 6. 
68 Ibidem, pp. 6 et 7. 
69 Op, Cit ;, Guide sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à la vie, Mis à jour au 

31 aout 2020, Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg. p. 8. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_FRA.pdf
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l’homme, en droit interaméricain des droits de l’homme et pourrait également inspirer des 

juridictions nationales et étatiques en matière de protection de la vie des personnes contre la 

menace d’utilisation des armes chimiques, biologiques et nucellaires. 

 

C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme quand elle évoque la nature70 

des obligations positives de l’Etat par la phrase suivante : «…astreint l’Etat non seulement à 

s’abstenir de manière volontaire et régulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaire à la 

protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction… ». Ces obligations positifs ont 

été étendues71 en soulignant que : « La Cour considère que l’obligation positive que l’article 2 

fait peser sur l’Etat de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes 

relevant de sa juridiction s’appliquent dans le cadre de toute activités, qu’elle soit publique ou 

non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, d’où la Cour a jugé que l’article 2 imposait 

des obligations positives dans l’affaires suivantes ;  

 

« Les activités dangereuses, notamment les désastre industriels ou écologique (Öneryıldız c. 

Turquie [GC] ; Boudaïeva et autres c. Russie ; Kolyadenko et autres c. Russie ; Brincat et autres c. 

Malte ; M. Özel et autres c. Turquie) »
72.  

 

Cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pourrait éventuellement 

inspirer les Etats de suivre la même logique de protection de la vie humaine contre les menaces 

d’essais, d’expérimentations et d’utilisation des armes chimiques, biologiques et nucléaires. 

D’ailleurs, plusieurs textes régionaux de droits de l’homme œuvrent à la protection de la vie 

humaine et je citerai dans ce contexte le préambule de la Chartes africaine des droits de 

l’homme et des peuples qui dispose que : 

 

 « C’est notre commune volonté de ne plus retomber dans le mal absolu qui nous a fait dire que la 

liberté, l’égalité et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes 

des peuples africains et d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique, de 

coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions 

d’existences aux peuples d’Afriques, de favoriser la coopération internationale en tenant dument 

compte de la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ».73     

 

D’ailleurs, la Charte est un texte important qui consacre une grande promotion et 

protection des droits de l’homme et des peuples de 1981 et notamment dans son article 4 qui 

dispose que : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa 

vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de 

ce droit »74. Cette disposition pourrait éventuellement être combiné avec le fameux article 24 

                                                           
70 Op, Cit ;, Guide sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à la vie, Mis à jour au 

31 aout 2020, Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg. p. 8. 
71 Ibidem. 
72 Ibid. 
73 Préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée par la dix-huitième Conférence 

des Chefs d’Etat et du gouvernement le 26 juin 1981, tenue à Nairobi au Kenya. Entrée en vigueur le 26 octobre 

1986et bénéficie de quarante ratifications. Document consulté le 11/11/2020 sur le lien suivant : 

https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_human_people_rights_1981f.pdf  
74 Voir, Ziad Lattouf, « L’Ordre juridique Africain : Vers une meilleure protection de l’environnement en 

Afrique », Communication. Journée d’étude sur : « la problématique du développement durable », organisée par 

le laboratoire d’investissement et du développement durable, faculté de droit et sciences politiques, Université 

d’Oran, Algérie, le 16 avril 2013. Egalement, au 9ème Congrès des experts internationaux en partenariat avec 

l’OMECA, Paris/Unesco, les 27, 28 et 29/01/2014. Document consulté sur le lien suivant :https://l.21-

bal.com/pravo/606/index.html  

https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_human_people_rights_1981f.pdf
https://l.21-bal.com/pravo/606/index.html
https://l.21-bal.com/pravo/606/index.html
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qui consacre : « le développement des peuples africains par un environnement satisfaisant »75 

qui nous renvois à son tour aux droits de troisièmes générations tels que : « le droit des peuples 

au  développement », à la paix et un environnement satisfaisant », qui, doivent s’impliquer 

d’avantages conformément aux articles 60 et 66 du même texte de la Charte africaine pour une 

meilleure effectivité76. 

 

Chapitre III : Implication de la communauté internationale dans le processus 

de sécurisation de l’homme face au risque de l’arme Chimiques, biologique 

et nucléaires. 

 
La Communauté internationale avait mesuré l’ampleur de la menace Chimique, 

biologique et nucléaire. Des accusations ont été lancés contre tous les pays qui ont utilisés les 

armes Chimiques représentent une menace « permanente » et « opérationnelle », elles sont 

considérées comme des armes de destruction massive. On peut citer l’exemple de l’Irak dans le 

conflit qui l’oppose à l’Iran. Il était soupçonné d’avoir utilisé de « L’ypérite », plus connue sous 

le nom de « Gaz moutarde », également, l’Allemagne durant la première guerre mondiale avait 

utilisé la même arme chimique et en 1935 par l’Italie en Ethiopie et en 1979 -1980 l’Union 

soviétique avait utilisée le gaz irritants ou paralysants en Afghanistan.77 

 

D’ailleurs, le spectre de ces armes chimiques de produire des effets terrifiants, bien 

qu’ils peuvent êtres à la portée de tous les pays du monde et des organisations terroristes dans 

l’anonymat. Et le plus inquiétant les stocks des armes chimiques dans le monde et parmi les 

pays leaders dans le monde connues sont la Russie, les USA et la France.78 Donc, l’utilisation 

des ces armes chimiques constituent « des armes de destruction massives » qui peuvent êtres à 

la portée même de groupes terroristes. L’urgence face à une éventuelle utilisation des armes 

chimiques et leurs stockages avait poussé la communauté internationale à : «…l’absolue 

nécessité d’un véritable désarmement chimiques…».79   

 

D’après le rapport de M. Louis Longequeue, il souligne que : 

 
 « La dangerosité des armes biologiques constituent une panoplie quasi inépuisable d’agents 

mortels ou pouvant produire des effets incapacitants. On a ainsi dénombré près de 200 maladies 

différentes susceptibles d'être propagées par la guerre biologique ; et la liste n'est assurément pas 

exhaustive. »80. 

 

C’est pourquoi, la communauté internationale a eu la conscience de lutter contre la 

prolifération de ces armes non conventionnelles sous l’égide des Nations Unies afin de 

promouvoir la paix et la sécurité internationale d’une part, et d’autre part, l’élaboration des 

conventions interdisant la prolifération des armes chimiques, biologiques et nucléaires.  

 

                                                           
75 Op, Cit ;  Ziad Lattouf, « L’Ordre juridique Africain : Vers une meilleure protection de l’environnement en 

Afrique », p.1.  
76 Ibid. 
77 Voir, Louis Longequeue, Projet de loi adopté par l’assemblée nationale autorisant l'adhésion de la République 

française à une Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Seconde session ordinaire de 1983-1984, 

Commission des affaires étrangères, p. 7. Rapport n°384. Rapport consulté le 24/11/2020 sur le lien suivant : 

i1983_1984_0384.pdf (senat.fr)  
78 Idem, p. 8 
79 Idem, p. 9. 
80 Idem. p. 9. 

https://www.senat.fr/rap/1983-1984/i1983_1984_0384.pdf
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Section I : Le rôle des Nations Unies à promouvoir la paix et la sécurité 

internationales. 
 

La politique des Nations Unies en matière de promotion de la paix et de la sécurité 

internationale s’inscrit dans l’obligation normative et notamment l’alinéa 1 de l’Art. 1 de la 

Charte des Nations Unies qui prévoit que :   

 
« Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives 

efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression 

ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de 

la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de 

caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; »81 

 

Bien qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’Art. 9 du chapitre IV sous le titre : « Assemblée 

Générale » de la Charte des Nations Unies qui définit tout d’abord la composition de cette 

instance en stipulant que : « L’assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations 

Unies ». Ensuite, la caractéristique la plus importante de cette assemblée générale est d’aborder 

toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte des Nations Unies et en se 

référant au même texte et notamment l’article 10 du chapitre « fonctions et pouvoirs », 

l’assemblée générale se rapporte uniquement :  

«…aux pouvoirs et aux fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, 

et, sous réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des 

recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux 

Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité ». 

 

Le rôle de l’Assemblée générale est de formuler des recommandations aux différents 

organes prévus dans la Charte des Nations Unies. D’ailleurs, parmi les organes, les six grandes 

commissions perçu en tant que mécanismes subsidiaires de l’Assemblée générales des nations 

Unies, il appartient à la Première Commission de l’Assemblée générale de prendre en charge 

les questions de désarmement et de sécurité internationale. Cette Commission a été créée : 

 
 «… avec pour fonction de formuler des recommandations dans le domaine du désarmement. 

Chaque année, à l’issue de ses délibérations, elle transmet ses recommandations à l’Assemblée 

générale, dont elle est un organe subsidiaire, au même titre que les cinq autres Grandes 

Commissions »82. 

 

La saisine de la Première Commission par l’Assemblée Générale est en vertu des pouvoirs 

qui lui sont conférés par la Charte et à titre d’exemple, l’alinéa 1 de l’art. 11  de la Charte 

souligne que :  

 

« L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la 

paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la 

réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres 

de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de 

sécurité ». 

 

                                                           
81 Voir, la Charte des Nations Unies, Chapitre I : But et Principes, documents consultés le 22/11/2020 sur le lien 

suivant : https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-i/index.html  
82 Voir, « Première Commission : désarmement et sécurité internationale », Première Commission, Grandes 

Commissions, Assemblée générales des Nations Unies, site consulté le 02/12/2020 sur le lien 

suivant : https://www.un.org/fr/ga/first/  

https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-iv/index.html#Article12
https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/fr/ga/first/
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La création de cette Commission était dans le but d’étudier les problèmes soulevés par la 

découverte de l’énergie atomique et autres questions connexes83, également, elle «…traitera 

des problèmes soulevés par la découverte de l’énergie atomique et autres questions 

connexes »84.   

 

D’ailleurs, l’Assemblée générales des Nations Unies en vertu de l’Art. 96 de son 

règlement intérieur prévoit qu’elle : «…peut créer les commissions qu’elle juge nécessaires à 

l’exercice de ses fonctions »85. Chaque Commission reçoit les questions se rapportant à une 

même catégorie de sujet, car la Première Commission est chargé des questions de 

« désarmement et de sécurité internationale », elle est dirigée par un président élu trois mois 

avant l’ouverture de la session et trois vice-présidents et un rapporteur. L’élection du bureau de 

la Commission tient compte « d’une répartition équitable géographique »86.   

 

Ce qui nous intéresse, c’est le rôle important que joue cette Première Commission de 

veiller à la paix et la sécurité internationales conformément en principes onusiens et de travailler 

en étroite collaboration avec les organisations spécialisées, je citerais l’organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques (OIAC)87 dans le déclenchement des négociations de la 

Convention sur l’interdiction des armes chimiques en 1968 qui est arrivé tardivement après le 

deuxième guerre mondiale pour éviter une guerre nucléaire.  

 

Il est important de souligner que des efforts ont été déployés dans le passé pour 

débarrasser le monde des armes chimiques comme une première étape. Car, ces efforts 

s’inscrivaient dans les premiers accords de désarmement au niveau international.  

 

Le premier accord au niveau international limitant le recours aux armes chimiques en 

1675 (Accord signé entre la France et l’Allemagne à Strasbourg interdisant les balles 

empoisonnées)88, suivi d’un deuxième traité en 1874 qui n’est jamais entré en vigueur, ce fut la 

Déclaration de Bruxelles sur les lois et coutumes de la guerre. Ce traité avait pour objet : 

« l’interdiction de l’emploi de poisons ou d’armes empoisonnées, ainsi que le recours aux 

armes, projectiles ou matériel susceptibles de causer d’inutiles souffrances »89. Puis, un 

troisième accord intervient en vue de désarmement chimiques lors de la tenue de la Conférence 

de la paix organisée à la Haye en 1899 ou les parties contractantes déclarèrent : « [s’interdire] 

l’emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou 

délétères »90. Ensuite, un quatrième accord signé à La Haye en 1907 réitéra les interdictions 

                                                           
83 Voir,  Titre VIII. Résolution adoptées sur les rapports de la première Commission, Création d’une Commission 

chargée d’étudier les problèmes soulevés par la découverte de l’énergie Atomique. Résolution adoptée par 

l’Assemblée générale à la 1ère Session. Volume I : Résolution et décisions, 10 janvier – 14 février 1946 A/64,  

A/RES/ 1 (I) 24 janvier 1946 A/12, p. 9. Document consulté le 23/11/2020 sur le lien suivant : 

https://research.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/1  
84 Op, Cit. ; Titre VIII. Résolution adoptées sur les rapports de la première Commission, A/RES/ I (I) 24/01/1949, 

p. 9. 
85 Voir, Art. 96 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des Nations Unies. Titre XIII. Commissions. 

Document consulté le 23/11/2020 sur le lien suivant : https://www.un.org/fr/ga/about/ropga/ropga_cttees.shtml  
86 Op, Cit, Art. 103 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des Nations Unies. Titre XIII. Commissions.  
87 L’OIAC est une organisation internationale spécialisée basée sur un traité qui lui confère des responsabilités en 

matière de désarmement et de non-prolifération,  se compose de trois organes principaux ; la Conférence des Etats 

parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique. Pour plus d’information, veuillez, consulter le lien suivant : 

https://www.opcw.org/fr/propos/histoire  
88 Voir, « Connaitre le passé pour anticiper l’avenir », Histoire, OIAC. Document consulté le 23/11/2020 sur le 

site suivant : https://www.opcw.org/fr/propos/histoire  
89 Op, Cit; « Connaitre le passé pour anticiper l’avenir », Histoire, OIAC 
90 Idem. 

https://research.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/1
https://www.un.org/fr/ga/about/ropga/ropga_cttees.shtml
https://www.opcw.org/fr/propos/histoire
https://www.opcw.org/fr/propos/histoire
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précédentes d’employer du poison ou des armes empoisonnées91. Mais tous ces accords 

n’avaient pas pu stopper l’utilisation des armes chimiques, le recours à ces armes pendant la 

première guerre mondiale et notamment à Ypres (Belgique) en 1915, mais malheureusement, à 

la fin de la guerre, des désastres écologiques et humains dus à l’utilisation de :  
 

«…quelque 124 200 tonnes de chlore, de gaz moutarde et d’autres agents chimiques avaient été 

déversées et, parce qu’ils y avaient été exposés, plus de 90 000 soldats avaient connu une mort 

particulièrement douloureuse. Ils furent près d’un million à quitter le champ de batailles aveugles, 

défigurés ou atteints d’autres blessures invalidantes »92.  
 

Ces désastres ont causés par l’utilisation des armes chimiques avaient conduis au 

déclenchement des négociations pour conclure d’autres accords plus contraignant pour 

empêcher toute résurgence de ce type de guerre, fut l’adoption du protocole de Genève de 1925 

qui a pour objet « la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires 

et de moyens bactériologiques »93,  car, ce  

 

protocole prescrit l’interdiction de l’emploi d’armes chimiques et bactériologiques 

(biologiques) en période de guerre. Mais, ce protocole n’interdisait ni la mise au point, ni la 

fabrication, ni la possession d’armes chimiques d’une part, et d’autre part, il est entaché de 

réserves émise par les pays signataires. Ce processus incomplet avait conduit les États parties 

au protocole a réitérés les réserves qu’ils avaient émises, acceptant l’interdiction absolue de 

recourir aux armes chimiques et biologiques94. 

 

A partir de 1920, la découverte de puissants gaz neurotoxiques par quelques pays pour 

une éventuelle utilisation dans les conflits armés, mais, durant la deuxième guerre mondiale, 

l’Europe avait évité d’utiliser ces gaz et pendant la période de la guerre froide, l’Ex URSS et 

les USA stockèrent des quantités considérables d’armes chimiques95. 

 

C’est à l’occasion de la tenue de la Conférence de désarmement de Genève en 196896 que la 

communauté internationale commença à s’intéresser à la question des armes chimiques et 

biologiques. Des discussions ont eu lieu afin de conclure plusieurs conventions. 

 

Section II : Elaboration des conventions interdisant la prolifération des 

armes chimiques, biologiques et nucléaires. 
 

La première convention portait sur les « armes biologiques », ouverte à la signature en 

197297 d’une part, et d’autre part, elle obligeait les Etats parties à poursuivre leurs négociations 

                                                           
91 Idem. 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 Op, Cit; « Connaitre le passé pour anticiper l’avenir », Histoire, OIAC 
95 Idem. 
96 Voir, Titre III. - Résolution adoptée sur le rapport de la Commission spéciale de la dixième session 

extraordinaire. S-10/2. Document final.  Résolutions et Décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de 

sa dixième Session extraordinaire, 23 mai – 30 juin 1978, Demandée/convoquée par : Assemblée générale, 

Documents officiels : Dixième session extraordinaire. Supplément n° 4 (A/S-10/4), Nations Unies, New York 

1978. Document consulté plusieurs fois sur le lien suivant : https://undocs.org/fr/A/S-10/4     
97 Voir, Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Ouverte à la signature à Londres, Moscow et 

Washington  le 10 avril 1972. Recueil des Traités, Traités et accords internationaux enregistrés au secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies, vol. 1015, n°14860. Recueil consulté plusieurs fois sur le lien suivant : 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/v1015.pdf  

https://undocs.org/fr/A/S-10/4
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/v1015.pdf
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sur les armes chimiques dans l’espoir d’inscrire des mesures imposant leur destruction et 

l’interdiction de leur mise au point, fabrication et stockage98.  

 

Ensuite, à partir de 1980, l’idée d’une deuxième convention portait sur « l’interdiction 

des armes chimiques », fera l’objet d’un processus de négociations en vue d’aboutir à la tenue 

de la Conférence du désarmement et constitua un groupe de travail ad hoc sur les armes 

chimiques. Puis, il étudia la question d’une éventuelle interdiction d’armes chimiques avec 

l’adoption d’un texte provisoire révisé chaque année en vue de l’amélioration des négociations 

relative à la convention pour dénoncer l’utilisation des armes chimiques en Irak et soutenir un 

accord entre les USA et l’Ex URSS qui les engagent à détruire leurs stocks d’armes chimiques99. 

Puis, en 1992, la Conférence du désarmement adoptait officiellement un projet de convention, 

l’Assemblée générale des nations Unies demanda l’ouverture à la signature à Paris du 13 au 15 

janvier 1993100 dont, 130 pays signèrent la convention101 et entrée en vigueur depuis avril 1997. 

D’après le paragraphe 79 du rapport du groupe consultatif sur les priorités futures de l’OIAC 

souligne que : 

« Une question relativement nouvelle est la convergence entre la chimie et de la biologie. Cette 

convergence nécessite une interaction plus étroite en matière d'application de la Convention sur 

l'interdiction des armes chimiques et de la Convention sur les armes biologiques. La convergence 

des sciences ne débouche pas nécessairement sur la convergence des régimes, mais des échanges 

d'expérience et des études techniques conjointes pourraient faciliter la compréhension de ses 

répercussions sur l'application des deux traités, à l'interface entre chimie et biologie. Cela est 

particulièrement pertinent dans la mesure où les deux traités se recoupent en ce qui concerne 

l'interdiction des armes à toxines »102.     

Après la deuxième guerre mondiale, l’Assemblée générale des Nations Unies avait décidé de 

créer une Commission chargée d’étudier les problèmes soulevés par la découverte de l’énergie 

atomique103. Cette Commission était chargée d’adressée des rapports et des recommandations 

au Conseil de sécurité qui lui donne à son tour à la Commission des directives sur les questions 

intéressant la sécurité et dans ce cadre la Commission est responsable de ses travaux devant le 

Conseil de sécurité. 

Si on se réfère aux principes de bases des garanties de l’AIEA104, l’objectif tel qu’énoncé 

par cette agence qui a été créée dans le but « …de décourager la prolifération des armes 

                                                           
98 Op, Cit ; Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Ouverte à la signature à Londres, Moscow et 

Washington  le 10 avril 1972. 
99 Op, Cit ; Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Ouverte à la signature à Londres, Moscow et 

Washington  le 10 avril 1972. 
100 Voir, Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabri cation, du stockage et de l'emploi des armes 

chimiques et sur leur destruction (avec annexes). Ouverte la signa ture Paris le 13 janvier 1993, enregistrée d’office 

le 29 avril 1997. Recueil des Traités, Traités et accords internationaux enregistrés au secrétariat de l’Organisation 

des Nations Unies,  vol. 1975, n° 33757. Recueil consulté plusieurs fois sur le lien suivant : 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201975/volume-1975-I-33757-French.pdf  
101Op, Cit; « Connaitre le passé pour anticiper l’avenir », Histoire, OIAC. 
102 Voir, Rapport du groupe consultatif sur les futures priorités de l’Organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques,  Recommandations acceptés à l’unanimité par les membres du Groupes consultatif sur les futures 

priorités  de l’OIAC, Note du directeur général, secrétariat technique, Cabinet du directeur général, S/951/2011, 

25 juillet 2011, OIAC, p. 22. Rapport consulté le 24/11/2020 sur le lien suivant : 

http://www.cwc2013.info/RG2013-by-doc/1/S-951-2011-FR.pdf  
103 Op, Cit ; Titre VIII. Résolution adoptées sur les rapports de la première Commission, Création d’une 

Commission chargée d’étudier les problèmes soulevés par la découverte de l’énergie Atomique. Résolution 

adoptée par l’Assemblée générale à la 1ère Session. 
104 L’Agence international de l’énergie atomique a été fondée en 1957 en tant qu’organisation international « de 

l’Atom pour la paix » au sein du système de l’ONU. Son statut avait été approuvé le 23/10/1956 par la Conférence 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201975/volume-1975-I-33757-French.pdf
http://www.cwc2013.info/RG2013-by-doc/1/S-951-2011-FR.pdf
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nucléaires en détectant, à un stade précoce, l’utilisation abusive de matières ou de techniques 

nucléaires »105. Ce qui veut dire d’une part, que les Etats devraient honorés leurs obligations 

juridiques découlant des conventions et protocole tels que : la Convention de Vienne relative à 

la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires106, Protocole commun relatif à 

l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris107 et la Convention sur 

la réparation complémentaire des dommages nucléaires108 ; Et d’autre, part, d’encourager le 

désarmement pour veiller à la sécurité humaine tout en cherchant à promouvoir les pratiques 

pacifiques de l’énergie nucléaire et à limiter le développement de ses actions. 

C’est pourquoi la Communauté internationale s’est lancé dans le processus de 

désarmement dans le cadre de la Conférence du désarmement en tant « qu’instance 

multilatérale unique de la communauté internationale pour les négociations dans le domaine 

des désarmements »109.  

Si on revient un peu en arrière, l’Assemblée générale avait crée par la Résolution 502 (VI) 

du 11/01/1952, une Commission de désarmement composé de tous les Etats membres de 

L’Organisation des Nations Unies110.  Ensuite, les travaux de la Commission ont conduit 

l’Assemblée générale d’adopter le Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans 

l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau, signé à Moscow le 05 aout 

1963111. 
  
C’est à partir de la tenue de la première Conférence du désarmement en 1978, la 

Conférence avait considéré que « le désarmement est une nécessité pour la survie de l’humanité 

et pour l’élimination du danger de guerre nucléaire »112, elle avait fini par souligner que :  
 

«…les Etats membres de l’Organisations des Nations Unies réaffirment qu’ils sont solennellement 

déterminés à œuvrer au désarmement général […] à poursuivre collectivement leur effort en vue de renforcer la 

                                                           
sur le statut de l’AIEA qui s’est tenue au siège de l’ONU à Vienne en Autriche, il est entré en vigueur le 

29/07/1957. Elle rend un rapport annuel à l’Assemblée générale de l’ONU et chaque fois que demandé par le 

Conseil de sécurité. Son statut avait fait l’objet de trois modifications en vertu de la procédure prévue aux paragr. 

A et C de l’art. XVIII. Pour plus d’information, veuillez consulter le lien suivant : 

https://www.iaea.org/fr/laiea/statut  
105 Voir, « Les principes de bases des garanties de l’AIEA », Garanties et vérification, Agence internationale de 

l’énergie atomique. Document consulté le 02/12/2020 sur le lien suivant : https://www.iaea.org/fr/themes/les-

principes-de-base-des-garanties-de-laiea  
106 Voir, « Une introduction à la Conférence », Bureau des Affaires de Désarmements, Nations Unies. Document 

consulté le 02/12/2020 sur le lien suivant : https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-

geneve/conference-du-desarmement/an-introduction-to-the-conference/  
107 Voir, Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, 

Circulaire d’information, Agence internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/402, mai 1992. Document 

consulté le 13/12/2020 sur le lien suivant : https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc402_fr.pdf  
108 Voir, Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires Circulaire d’information, Agence 

internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/567, 24/07/ 1998. Document consulté le 13/12/2020 sur le lien 

suivant : https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc567_fr.pdf  
109 Voir, Une introduction à la Conférence, Bureau des affaires de désarmement, Nations Unies, Document 

consulter le 14/12/2020 sur le lien suivant : https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-

geneve/conference-du-desarmement/an-introduction-to-the-conference/  
110 OP, Cit ; Paragraphe 118. - Résolution adoptée sur le rapport de la Commission spéciale de la dixième session 

extraordinaire. S-10/2. Document final.  Résolutions et Décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de 

sa dixième Session extraordinaire, 23 mai – 30 juin 1978, Demandée/convoquée par : Assemblée générale, 

Documents officiels : Dixième session extraordinaire. 
111 Voir, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480+6964, 05 aout 1963. Traité consulté le 12/11/2019 sur le lien 

suivant : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20480/volume-480-I-6964-French.pdf  
112 Op, Cit ; Paragraphe 113. - Résolution adoptée sur le rapport de la Commission spéciale de la dixième session 

extraordinaire. S-10/2. Document final.  Résolutions et Décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de 

https://www.iaea.org/fr/laiea/statut
https://www.iaea.org/fr/themes/les-principes-de-base-des-garanties-de-laiea
https://www.iaea.org/fr/themes/les-principes-de-base-des-garanties-de-laiea
https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/conference-du-desarmement/an-introduction-to-the-conference/
https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/conference-du-desarmement/an-introduction-to-the-conference/
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc402_fr.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc567_fr.pdf
https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/conference-du-desarmement/an-introduction-to-the-conference/
https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/conference-du-desarmement/an-introduction-to-the-conference/
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20480/volume-480-I-6964-French.pdf
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paix et la sécurité internationale ; d’éliminer la menace de la guerre, en particulier de la guerre nucléaire ; de 

mettre en application des mesures pratiques visant à arrêter et à inverser la course aux armements […] ainsi 

libérées de façon à favoriser le bien-être de tous les peuples et à améliorer la situation économique des pays en 

développement »113. 

 

Ce qui a conduit la Communauté internationale à adopter de nouveaux mécanismes  ou 

d’organes nécessaires dans le domaine de désarmement appelés autrefois des « organes 

délibérants » qui regroupe le maximum d’Etats membres et des organes de « négociation » dont 

la composition est relativement limitée. 
 

La communauté internationale avait conclu un traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires114 (TNP) en 1968, il a été signé par un nombre important de pays pour objectif ; de 

réduire le risque que l’arme nucléaire se propage en portant atteinte à la vie, à l’écologie et à 

l’humanité. L’AIEA est chargée de sa mise en œuvre. 
 

Puis, le traité de Tlatelolco (1967) adopté par la résolution du 5 décembre 1967 n° 2286 

(XXII) et entré en vigueur le 25 avril 1969. Il est considéré un instrument évolutif et une source 

d’inspiration pour la création des zones exemptes d’armes nucléaires avait souligné dans son 

préambule que : «  les zones militairement dénucléarisées ne constitue pas une fin en soi, mais 

un moyen d’aboutir, à une étape ultérieure aux désarmements général et complet »115. Il est 

entré en vigueur entre les 33 Etats souverains de la région.  
 

Ce traité a été  suivi par le Sommet de la Havane tenu les 28 et 29 janvier 2014 du fait 

que la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes a proclamé une zone de paix 

et les engagements pris par les Etats de la région de continuer de promouvoir le désarmement 

nucléaire à titre prioritaire.  
 

D’autres traités ont suivi la réalisation des objectifs de non-prolifération et de 

désarmements nucléaires, je citerai les traités de Rarotonga116 (1985), de Bangkok117 (1995), 

de Pelindaba118 (1996), le traité portant création de zone exempte d’armes nucléaires en Asie 

centrale119 (2006), le traité sur l’antarctique et la déclaration de la Mongolie de son statut d’Etat 

                                                           
sa dixième Session extraordinaire, 23 mai – 30 juin 1978, Demandée/convoquée par : Assemblée générale, 

Documents officiels : Dixième session extraordinaire. 
113 Op, Cit,, Paragraphe 126. - Résolution adoptée sur le rapport de la Commission spéciale de la dixième session 

extraordinaire. S-10/2. Document final.  Résolutions et Décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de 

sa dixième Session extraordinaire, 23 mai – 30 juin 1978, Demandée/convoquée par : Assemblée générale, 

Documents officiels : Dixième session extraordinaire. 
114 Voir, Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968), United Nations Audiovisual Library of 

International Law, 2012, Document consulté le 13/12/2019 sur le lien suivant : 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/tnpt/tnpt_ph_f.pdf  
115 Voir, Traités visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine et dans les Caraïbes (Traité de 

Tlatelolco). A/RES/74/27 ; Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 12 décembre 2019, Soixante-

quatorzième session, Nations Unies, 18 décembre 2019.  
116 Voir, Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (avec annexes). Conclu à Rarotonga le 6 août 1985. 

Enregistrée le 02 janvier 1987. Recueil des Traités, Traités et accords internationaux enregistrés au secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies,  vol. 1445, n° 24592. Recueil consulté plusieurs fois sur le lien suivant : 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201445/volume-1445-I-24592-French.pdf  
117 Idem, Nations Unies Recueil des Traités, vol. 1981, n° 33873  
118 Op, Cit ; Nations Unies Recueil des Traités, 4 novembre 2010, A/50/426, annexe.  
119 Idem, Nations Unies Recueil des Traités, vol. 402, n° 5778.  

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/tnpt/tnpt_ph_f.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201445/volume-1445-I-24592-French.pdf
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exempt d’armes nucléaires120 (2010). Les Etats parties se sont réunis à New York, le 30 avril 

2010 et ils ont déclaré dans un esprit de consensus qu’ils sont :  

 
« …fermement convaincus que l’existence des armes nucléaires constitue en soi une menace à la 

survie de l’humanité, que leur utilisation aurait des conséquences catastrophiques pour la vie sur 

Terre et que seule leur élimination complète peut prémunir contre leur emploi ou la menace de 

leur emploi; […] rappelons que l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires 

constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies et un crime contre 

l’humanité […] »
121 

 

La spécifié du traité de Pelindaba qui a été signé au Caire le 11 avril 1996 est entré en 

vigueur le 15 juillet 2009 et est assortie de la déclaration du Caire adoptée à cette occasion tout 

en soulignant que : « la création de zones exemptes d’armes nucléaires, en particulier dans les 

régions de tension, comme le Moyen-Orient, renforce la paix et la sécurité aux niveau mondial 

et régional » et d’après le Président du Conseil de sécurité qui a déclaré le 12 avril 1996 que : 

«…la signature du traité constitue une contribution importante des pays d’Afrique au maintien 

de la paix et de la sécurité internationale ». C’est pourquoi il y eu par la suite, la tenu de quatre 

autres conférences, la première le 4 novembre 2010, la deuxième les 12 et 13 novembre 2012, 

la troisième les 29 et 30 mai 2014 et la quatrième les 14 et 15 mars 2018 à Addis Abeba. 

 

La force de l’Organisation des Nations Unies pour veiller à la sécurité humaine et à une 

paix humaine durable doit agir conformément à la Charte des Nations Unies. Elle doit jouer un 

rôle majeur et primordial dans le domaine du désarmement. Ce qui a conduit les travaux de la 

première Commission de l’Assemblée générale de se charger que des questions de désarmement 

et de questions connexes liées à la sécurité internationale.  

 

La question de la menace des armes nucléaires était parmi les sujets les plus importants 

depuis la création de l’Organisation des Nations Unies, car l’Assemblée générale avait attiré 

l’attention des Etats membres lors de la tenue de la dixième session extraordinaire de 

l’Assemblée par la phrase suivante : « Alarmée par la menace qui représentent l’existence 

d’armes nucléaires et la poursuite de la course aux armements pour la survie même de 

l’humanité […] », car, les dévastations infligées par toutes les guerres on marqués la mémoire 

collective et la conscience humaine, depuis, les Nations Unies considèrent que : 
 

 « […] le désarmement et la limitation des armements, notamment dans le domaine nucléaire, 

sont essentiel pour la prévention du danger de guerre nucléaire et le renforcement de la paix et 

de la sécurité internationale et pour le progrès économique et social de tous les peuples, facilitant 

ainsi l’instauration du nouvel ordre économique […] »122  

 

 

 D’ailleurs, l’Assemblée générale avait soulignée et décidée : « […] à établir les bases 

d’une stratégie internationale de désarmement […] jouer un rôle plus effectif, vise au 

                                                           
120 Voir, Conférence des Etats parties chargés d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

en 2010. Document final, vol de I à III [NPT/CONF.2010/50 (Vol I), NPT/CONF.2010/50 (Vol II) et  

NPT/CONF.2010/50 (Vol III). Document consulté plusieurs fois sur les liens suivants : https://www.auswaertiges-

amt.de/blob/207366/c34fd8a3b834d1fd9d0d7f4c8e71b0df/nvv-abschlussdokument-data.pdf, 

https://undocs.org/NPT/CONF.2010/50(vol.II), https://undocs.org/NPT/CONF.2010/50(vol.III),  
121 Voir, Deuxième Conférence des Etats parties chargés d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires en 2010. Document final, 5 mai 2010, NWFZM/CONF/2010/1. Document consulté le12/12/2020 sur le 

lien suivant :  https://undocs.org/pdf?symbol=fr/NWFZM/CONF.2010/1  
122 Op, Cit ; Titre VIII. Résolutions adoptées sur les rapports de la première Commission, Création d’une 

Commission chargée d’étudier les problèmes soulevés par la découverte de l’énergie Atomique. Résolution 

adoptée par l’Assemblée générale à la 1ère Session. 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207366/c34fd8a3b834d1fd9d0d7f4c8e71b0df/nvv-abschlussdokument-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207366/c34fd8a3b834d1fd9d0d7f4c8e71b0df/nvv-abschlussdokument-data.pdf
https://undocs.org/NPT/CONF.2010/50(vol.II)
https://undocs.org/NPT/CONF.2010/50(vol.III)
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/NWFZM/CONF.2010/1
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désarmement général et complet sous un contrôle international efficace »123, c’est dans cette 

perspective que le document final y compris le rapport de la Conférence et de la Commission 

du désarmement de la dixième session extraordinaire de l’assemblée générale a été entériné et 

confirmé par la tenue des 12ème et 15ème sessions extraordinaires par l’évaluation de 

l’application des décisions et recommandations et avait été adoptées par l’Assemblée générale 

dans le domaine de la limitation des armements et du désarmements124.   

 

Bien que, un gros travail qui s’est effectué au sein de l’Assemblée générales des Nations 

Unies pour objectif ; le maintien de la paix et la sécurité internationale D’une part, l’ONU 

recommande de prendre des mesures collectives efficaces et de promouvoir la promotion du 

multilatéralisme dans le domaine du désarmement et de la non prolifération125. Et d’autre part, 

elle souligne le renforcement et le développement du système des traités et d’accords sur la 

maitrise des armements, le désarmement et la non-prolifération126 qui offrent une plus grande 

sécurité à chaque pays et à toute la communauté internationale. D’ailleurs, la conscience de 

l’ONU est de veiller aux intérêts de la communauté internationale, de responsabiliser les Etats 

membres à contribuer à la détente internationale et au renforcement de la paix et de la sécurité 

internationale, le renforcement du système des traités et d’accords sur la maitrise d’armements, 

le désarmement et la non prolifération pour mieux maintenir la stabilité mondiale,  de la paix et 

de la sécurité internationale127.   
 

L’effort fournit par la communauté internationale dans le cadre Onusien, à partir de la 

création des zones exemptes d’armes nucléaires dans de multiples régions128, ensuite des 

arrangements ont vu le jour notamment des arrangements internationaux efficaces visant à 

garantir les Etats non dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces armes129, 

puis, la notion d’obligations en matière de désarmement nucléaire contractées à l’issue des 

conférences des Parties au Traités sur la non prolifération des armes nucléaires chargées 

d’examiner les traité en 1995, en 2000 et en 2010130. 
 

Les travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies notamment la résolution 72/31131 

pour objectif de faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire (04 

                                                           
123 Idem. 
124 Voir, Ordre du jour, Points 9 - 16. - Résolution adoptée sur le rapport de la Commission spéciale de la dixième 

session extraordinaire.  Résolutions et Décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de sa dixième Session 

extraordinaire, 31 mai – 25 juin 1988, Demandée/convoquée par : Assemblée générale, Documents officiels : 

Dixième session extraordinaire. Supplément n° 6 (A/S-15/6), Nations Unies, New York 1988. Document consulté 

plusieurs fois sur le lien suivant : https://undocs.org/fr/A/S-15/6  
125 Voir, Désarmement général et complet : promotion du multilatéralisme dans le domaine du désarmement et de 

la non-prolifération. A/RES/74/55 ; Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 12 décembre 2019, Soixante-

quatorzième session, Point 98 s) de l’ordre du jour. 19 décembre 2019.  
126 Voir, Désarmement général et complet. A/RES/74/66 ; Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 12 

décembre 2019, Soixante-quatorzième session, 20 décembre 2019. 
127 Op, Cit ; Désarmement général et complet. A/RES/74/66. 
128 Idem. 
129 Idem. 
130 Idem. 
131 Voir, Résolution adoptée le 04 décembre 2017, Soixante-douzième session, point 99 bb) de l’ordre du jour, 

Assemblée Générale, Nations Unies, A/RES/72/31, 11 décembre 2017. Résolution consulté le 11/11/20219 sur le 

lien suivant : https://undocs.org/fr/A/RES/72/31  

https://undocs.org/fr/A/S-15/6
https://undocs.org/fr/A/RES/72/31
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décembre 2017) et la résolution 73/48132 qui a adopté le Traité sur l’interdiction des armes 

nucléaires (05 décembre 2018) par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

 

D’ailleurs, les conséquences humaines des armes nucléaires ont fait l’objet de vives 

préoccupations comme éléments de destruction, de catastrophe et d’anéantissement de la vie. 

La solidarité de la communauté internationale face à la capacité de destruction immense, 

incontrôlable et qui pourrait frapper aveuglement sans distinction de buts soit militaire ou civil, 

car, le silence face à cette situation pourrait engendrer des conséquences inacceptables suite à 

ce qui s’est réalisé par le passé. 
 

La question du désarmement en 1978, avait souligné que : «…l’existence des armes 

nucléaires représentait la menace la plus grave qui pesait sur l’humanité et la survie de la 

civilisation »133, car, la survie de la civilisation est rattachée à la sécurité humaine, à la paix et 

aux droits de l’homme, ce qui conduit le Comité international de la Croix-Rouge et les 

organisations internationales humanitaires à s’attaquer aux conséquences catastrophiques des 

armes nucléaires le 26 novembre 2016 par l’adoption de la résolution du Conseil des délégués 

du mouvement international de la Croix-Rouge  et du croissant rouge sous l’appellation : « Vers 

l’élimination des armes nucléaires »134.  
 

L’effort consenti par la communauté internationale dans le cadre onusien se traduit par la 

tenue de plusieurs Conférences sur les incidences humanitaires des armes nucléaires organisées 

en Norvège en 2013, au Mexique et en Autriche en 2014135. La question était de savoir qu’aucun 

pays ou organisation internationale n’aurait la possibilité de répondre à la situation d’urgence 

humanitaire immédiate en cas d’une explosion nucléaire ou bien de lancer une campagne d’aide 

pour secourir les victimes136.  

 

D’ailleurs, depuis que la sécurité humaine en tant qu’action collective revendiquée par la 

communauté internationale et en vertu du Rapport mondial sur le développement humain 

1994137, M. Oscar Arias, prix Nobel de la Paix en 1987, dans sa contribution, il avait proposé 

un fonds mondial de militarisation, il souligne que : « Seule une coopération mondiale peut 

favoriser la sécurité à laquelle nous aspirons depuis si longtemps, mais qui nous échappe si 

souvent »138. Depuis, l’ONU adopte une stratégie de réduction du danger nucléaire et elle 

considère que l’emploi de cette arme représente « la menace la plus grave qui pèse sur 

l’humanité et la survie de la civilisation »139. Cette stratégie est perçue comme une priorité 

                                                           
132 Voir, Résolution adoptée le 05 décembre 2018, Soixante-treizième session, point 101 oo) de l’ordre du jour, 

Assemblée Générale, Nations Unies, A/RES/73/48, 12 décembre 2018. Résolution consulté le 11/11/20219 sur le 

lien suivant : https://undocs.org/fr/A/RES/73/48  
133 Op, Cit ; Résolution S-10/2. 
134 Voir, Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscow et 

Washington le 1er juillet 1968, Recueil des Traités, vol. 729, n° 10485. Nations Unies. Document consulté le 

22/10/2019 sur le lien suivant : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20729/volume-729-I-

10485-English.pdf   
135 Voir, Conséquence humanitaire des armes nucléaires, Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations 

Unies, soixante-quatorzième  session, A/RES/74/42, Point 98 ee) de l’ordre du jour, 19 décembre 2019. Document 

consulté le 22/11/2019 sur le lien suivant : https://undocs.org/fr/A/RES/74/42  
136 Idem. 
137 Voir, Rapport mondial sur le développement humain 1994. Publié par le programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), Economica, n° 217155D, mai 1994. Rapport consulté le 13/10/2019 sur le lien suivant : 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf  
138 Voir, Récolter les dividendes de la paix, op, cit ; Rapport mondial sur le développement humain 1994. p. 63. 
139 Voir, Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies sur le « Désarmement général et complet : 

réduction du danger nucléaire », le 12 décembre 2019,soixante-quatorzième session, A/RES/74/44. Document 

consulté le 26/12/2019 sur le lien suivant : https://undocs.org/fr/A/RES/74/44  

https://undocs.org/fr/A/RES/73/48
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20729/volume-729-I-10485-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20729/volume-729-I-10485-English.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/74/42
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_fr_complet_nostats.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/74/44


 األمن اإلنساني في ظل التحديات العالمية المعاصرة  

175 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 

 كتاب
 المؤتمر

 

2021 

absolue accordée au processus de désarmement nucléaire qui s’inspire du document final de la 

dixième session extraordinaire et par la communauté internationale140.  

 

Le chemin vers le désarmement nucléaire continue, bien que nous ayons déjà soulignés 

que la Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage 

des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction141 et la convention 

de 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 

armes chimiques et sur leur destruction142 établissent un cadre juridique interdisant totalement 

ces deux catégories d’armes, et pourraient faire objet d’une pratique et jurisprudence pour 

objectif la conclusion d’une « convention globale sur l’interdiction de la mise au point, de 

l’essai, de la fabrication, du stockage, du prêt, du transfert, de l’emploi ou de la menace 

d’emploi d’armes nucléaires »143. 

 

D’ailleurs, lors de la tenue de la cinquantième session de l’Assemblée générale des 

Nations Unies avec un grand succès, l’assemblée avait pu adoptée le 10 septembre 1996 par sa 

résolution le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires144mais, il est toujours ouvert 

à la signature depuis le 24 septembre 1996 jusqu'à son entré en vigueur. 

 

Dix mois après l’élection de M. Antonio Guterres en tant que secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies ou il a investi des efforts considérables pour aboutir à 

l’ouverture à la signature du Traité d’interdiction des armes nucléaires le 20 septembre 2017. 

Le secrétaire général de l’ONU a déclaré en saluant une : « étape historique » avec ce «  premier 

traité multilatéral de désarmement en plus de deux décennies ».  

 

Puis, il ajoute que : « Nous ne pouvons plus laisser ces armes apocalyptiques mettre en 

danger notre monde et le futur de nos enfants ». Il a fallut trois ans après et plus précisément le 

24 octobre 2020 qui coïncidait avec le 75ème anniversaire de la création de l’ONU, ce rêve s’est 

réalisé par la ratification du TIAN par un cinquantième Etat membre et ce qui rend la possibilité 

de son entré en vigueur après 90 jours conformément à son article XV.  

 

D’ailleurs, l’ICAN France145  à saluer cette avancée en soulignant que : « Désormais, 

selon le droit international, les armes nucléaires sont illégales »146. D’ailleurs, la résolution 

A/RES/74/68 adoptée le 12 décembre 2019 note que : «…tout emploi d’armes nucléaires 

constituerais une violation de la Charte des Nations Unies et un crime contre l’humanité… ». 

      

Section III : Domaines prioritaires définis par la Communauté 

internationale et le système des Nations Unies pour veiller à la sécurité 

humaine, la paix humaine et la protection de la vie. 

                                                           
140 Op, Cit ; Résolution S-10/2. 
141 Op, Cit ; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, n° 14860. 
142 Idem, vol. 1975, 33757. 
143 Voir, Désarmement nucléaire, Nations Unies, Assemblée générale, A/RES/74/45, 19 décembre 2019. 

Résolution consulté le 27/12/2019 sur le lien suivant : https://undocs.org/fr/A/RES/74/45  
144 Voir, Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies du Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires, cinquantième session, point 65 de l’ordre du jour, A/RES/50/245, 17 septembre 1996. 

Résolution consulté le 22/12/2019 sur le lien suivant : https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_50_245-

F.pdf  
145 ICAN France est le relais national de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel 

de la paix 2017. Document consulté le 29/12/2019 sur le lien suivant : https://www.ldh-france.org/wp-

content/uploads/2020/10/CP-ICAN-FRANCE.pdf  
146 Idem. 

https://undocs.org/fr/A/RES/74/45
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_50_245-F.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_50_245-F.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/10/CP-ICAN-FRANCE.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/10/CP-ICAN-FRANCE.pdf
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Face à la politique Onusienne de désarmement des trois armes : chimiques, biologiques 

et nucléaires, le système des Nations Unies a crée un groupe de travail inter-institutions sur la 

sécurité humaine, cette structure rassemble des représentants des trois piliers de l’ONU perçus 

en tant que domaines prioritaires tels que : « le développement, la paix et la sécurité et les droits 

de l’homme ». Egalement, Ce groupe de travail se compose d’experts ayant une bonne 

expérience dans la sécurité humaine. Au cours de notre développement, on a essayé de joindre 

la philosophie des Nations Unies pour mettre en lumière la sécurité humaine face aux risques 

des armes chimiques, biologiques et nucléaires. Car, le concept de sécurité humaine peut 

intervenir dans les domaines transversaux tels que définis par l’ONU et la communauté 

internationale comme domaine prioritaire.  

 

Pour atteindre les objectifs de l’approche de la sécurité humaine en tant que domaine 

prioritaire, les Nations Unies ont crée un fonds pour la sécurité humaine (UNTFHS),  il est 

chargé « de financer les activités menées par les organisations des nations unies pour 

démontrer la valeur ajoutée de l’approche de la sécurité humaine et étendre l’utilisation et la 

sensibilisation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système des nations unies »147. 

 

Le fait que les armes chimiques, biologiques et nucléaires menacent la sécurité humaine, la paix 

et la vie privé, les Nations Unies par leur fonds pour la sécurité peuvent encourager le 

désarmement et l’interdiction des armes chimiques, biologiques et nucléaires, accélérer le 

processus d’un monde exempt d’armes de destruction massives et la mise en œuvre des 

engagements en matière de désarmement pour éviter les conséquences humanitaires 

catastrophiques menaçant la sécurité humaine, la paix et vie. 

 

Conclusion : 
 

La volonté des Nations Unies et de la communauté internationale est de réaliser les 

objectifs découlant des obligations juridiques conventionnelles et en vertu de la résolution 

A/RES/74/63 adoptée le 12 décembre 2019 par l’Assemblée générale souligne que :  

 
«…qu’il importe que tous les Etats prennent de nouvelles mesures concrètes et efficaces en vue de 

l’élimination totale des armes nucléaires de façon à promouvoir la stabilité, la paix et la sécurité 

internationale, tout en respectant le principe d’une sécurité non diminuée et renforcée pour tous, »    

 

Egalement, les Nations Unies encouragent le multilatéralisme et l’universalisme pour 

rendre les conventions internationales plus contraignantes et d’inviter les Etats à participer 

activement à la réalisation des buts et objectifs de la Charte des Nations Unies, des instruments 

internationaux et régionaux de la protection des droits de l’homme dans le processus de 

développement d’une paix durable afin de veiller à la sécurité humaine et de  protéger la vie 

humaine.   

 

                                                           
147 Voir, Principes directeurs, Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine, neuvième 

révision, 1er mai 2016, 

https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-French-UNTFHS-Guidelines-9th-

Edition_2020-Annex-Revision.pdf 

 

https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-French-UNTFHS-Guidelines-9th-Edition_2020-Annex-Revision.pdf
https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-French-UNTFHS-Guidelines-9th-Edition_2020-Annex-Revision.pdf
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Il faut savoir que, tant que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires148 n’est 

pas encore entré en vigueur, la sécurité humaine, la paix et le droit à la vie seront menacés y 

compris d’autres conventions qui attendent l’application conformément au droit international.  

 

Egalement, il faudrait faire face à la persistance des armes chimiques, biologiques et 

nucléaires pour protéger la sécurité, la paix humaine et la vie dans un processus de 

développement des droits de l’homme par tous les moyens, soit un niveau mondial ou national, 

renforcer le multilatéralisme et la coopération entre les Etats membres de l’ONU. 

 

Egalement, de travailler sur la mémoire collective et de se rappeler des effets dévastateurs 

et catastrophiques des armes de destructions massives. 

 

Egalement, œuvrer pour la préservation des générations futures sur le plan international, 

régional et interne. 

 

Egalement, mettre en œuvre les nobles principes énoncés par la Charte des Nations Unies, 

de promouvoir « l’impératif éthique […] d’une liberté plus grande »149, « de sorte que tous les 

peuples puissent vivre à l’abri du besoin, à l’abri de la peur et dans la dignité »150. 

 

Egalement, de mettre en valeur la jurisprudence de la Cour internationale de justice et de 

son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, en date du 08 

juillet 1996 qui a souligner qu’il: « …existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de 

mener à termes les négociations conduisant au désarmement nucléaires sous tous ses aspects, 

assorti d’un contrôle international stricte et efficace »151.  

 

Egalement, d’atteindre l’objectif d’un monde exempt d’armes chimiques, biologiques et 

nucléaires pour éviter leur utilisation dans les quatre coins du globe terrestre et dans les 

atmosphères, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau152en vertu des obligations 

fondamentales prévus par l’article premier alinéa 1 du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires qui dispose que : « Chaque Etat s’engage à ne pas effectuer d’explosion 

expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et à empêcher 

toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle »153.   

 

Egalement, l’obligation des Etats à se conformer au droit international applicable, au droit 

international des droits de l’homme et du droit international humanitaire.    

 

Egalement, d’appuyer la proposition en cinq points du Secrétaire général sur le désarment 

nucléaires notamment la négociation de conventions relatives aux armes de destruction 

massives sur un cadre d’instruments distincts se renforçant mutuellement et appuyés par un ou 

des mécanismes puissants de vérification154.   

                                                           
148148 Op, Cit ; Résolution, A/RES/50/245. 
149 Op, Cit ; Résolution, A/RES/74/47. 
150 Idem. 
151 Op, Cit ; Résolution, A/RES/74/59. 
152 OP, Cit ; Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 480+6964, 05 aout 1963. 
153 Voir, Nations Unies, Assemblée générale, Résolution, A/RES/50/1027. Cinquantième session, points 8 et 65 

de l’ordre du jour. Document consulté le 03/01/2021 sur le lien suivant : 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_50_1027-F.pdf  
154 Op, Cit ; Résolution, A/RES/74/59. 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_50_1027-F.pdf
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Et pour conclure, il est nécessaire de respecter les résolutions, conventions et accords 

internationaux dans le cadre des Nations Unies et d’adopter un instrument universelle 

juridiquement contraignant sur le plan multilatéral pour garantir aux Etats non dotés d’armes 

de dissuasions massives contre la menace et l’emploi de ces armes en vue de leur élimination 

totale et définitive d’une part. Et d’autre part, d’encourager la tenue des Conférences 

internationales du désarmement à entamer des négociations sur un programme échelonné 

d’élimination définitive des armes chimiques, biologique et nucléaires assorti d’un programme 

ou calendrier précis155. 

 

                                                           
155 Ibidem. 
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