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ولـي العلمي االفتراضي 
َّ
 الـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان

 
 

 انعكاسات التطور التكنولوجي

 على حق االنسان في السالمة الجسدية
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 الكلمة االفتتاحية:

 

حق االنسان في السالمة أرحب بكل املشاركين واملؤطرين مللتقنا املوسوم بــ: " انعكاسات التطور التكنولوجي على 

 "الجسدية

على رأسهم رئيس املركز وطاقمه االداري والفني على الجهود املميزة املبذولة لتنظيم وانجاح فعليات هذا امللتقى 

 .الدولي، شاكرين لهم حسن التعاون واالهتمام

 املشاركةكما ال ننس ى في هذه املناسبة توجيه كل الشكر وبالغ االحترام الى الجامعات 

 .فلسطين –بيت لحم  –جامعة فلسطين األهلية  -

  ليبيا –جامعة الجفرة  -

  املغرب –املركز املتعدد التخصصات للبحث في حسن االداء والتنافسية جامعة محمد الخامس بالرباط  -

 وكذلك الى كل االساتذة واالكادميين املشاركين في انجاح فعليات هذا امللتقى سواء بصفتهم مؤطرين من

اللجنة العلمية والتنظيمية أو متدخلين بدراستهم القيمة الثراء موضوع امللتقى وذلك بتسليط الضوء على 

 .اشكاالته املتعددة ومحاوره املتفرعة

ان تأثير التطور التكنولوجي قد شمل كل مناحي الحياة االنسانية وقدم تسهيالت ال فتة سواء للدول او 

سف الشديد كانت متاحة لالستغالل في ارتكاب تصرفات ماسة باإلنسان االفراد لكن هذه التسهيالت ولل 

 .وبحقوقه االساسية وأهمها حقه في السالمة الجسدية



 كتاب المؤتمر (األول )الجزء على حق االنسان في السالمة الجسدية انعكاسات التطور التكنولوجي

  

 د
  

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

واملالحظ امتداد وتشعب هذه املمارسات غير القانونية لتشمل تكيفاتها وتفرعاتها مختلف شعب القانون، 

ذي يسعى الى تفكيك االشكالية الرئيسية وبلوغ اهدافه وهو ما يضفي االهمية البالغة ملوضوع ملتقنا الدولي ال

 :املتمثلة في

 تحديد نطاق التاثير السلبي للتطور التكنولوجي على حق االنسان في السالمة الجسدية •

الوقوف على الجهود املرصودة لحماية حق االنسان في السالمة الجسدية من التداعيات السلبية للتطور  •

 التكنولوجي

نجاعة مختلف الجهود الوطنية والدولية لحماية حق االنسان في السالمة الجسدية من التداعيات تقييم  •

 السلبية للتطور التكنولوجي

 بيان مجاالت التأثير االيجابي للتطور التكنولوجي حسب مقتضيات ضمان الحق في السالمة الجسدية •

حق االنسان في السالمة الجسدية من االنعكاسات  تقييم الجهود الدولية والوطنية املبذولة في سبيل حماية •

 .السلبية للتطور التكنولوجي ألجل توسيع مجاالت التأثير االيجابي للتكنولوجيا

وأخيرا اجدد ترحيبي بالجميع واعبر عن بالغ سروري باالعالن عن االفتتاح الرسمي لفعاليات هذا امللتقى 

 ي اثراء مجرياته وجدول جلساته وشكرا.العلمي الدولي الواعد وبمشاركتهم الفاعلة ف
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  :تقديم

تعتبر السالمة الجسدية أهم الحقوق الجوهرية لالنسان وباملقابل يعتبر التطور التكنولوجي مقياس التقدم 

بين الدول ألجل تغطية املصالح العامة للدولة وتلبية للمصالح الخاصة لالفراد، تحقيق لهذه املعادلة يتضح جليا 

الدولة في تنمية وتطوير مجاالت التقدم التكنولوجي يقابله التزامها بضمان حقوق االنسان في اسمى ان حق 

صورها فيما يتعلق منها بالسالمة الجسدية، االمر الذي يفترض بذلك الجهود الالزمة الجل تجنب اآلثار السلبية 

ثار االيجابية للتكنولوجيا لخدمة للتكنولوجيا على الحق في السالمة الجسدية، من خالل توسيع دائرة اال

 .االنسان وكفالة حقوقه

 :اشكالية المؤتمر

ضمن هذا النهج تبرز اشكالية املؤتمر التي مضمونها البحث عن سبل ووسائل واالليات الواجب اتخاذها من 

ومقتضيات  قبل الدول في سبيل تطويع التكنولوجيا تحقيق لفكرة املوازنة بين متطلبات التطورات التكنولوجية

 .الحفاظ على السالمة الجسدية

  ما هي السبل التي يمكن للدول من خاللها ان تسخر التطورات التكنولوجية لخدمة وضمان الحق في

 السالمة الجسدية، كحق من حقوق االنسان ؟

 :أهداف المؤتمر

 تحديد نطاق التاثير السلبي للتطور التكنولوجي على حق االنسان في السالمة الجسدية 

  الوقوف على الجهود املرصودة لحماية حق االنسان في السالمة الجسدية من التداعيات السلبية للتطور

 التكنولوجي

  تقييم نجاعة مختلف الجهود الوطنية والدولية لحماية حق االنسان في السالمة الجسدية من التدعيات

 السلبية للتطور التكنولوجي

  التكنولوجي حسب مقتضيات ضمان الحق في السالمة الجسدية بيان مجاالت التاثير االيجابي للتطور 

  تقييم الجهود الدولية والوطنية املبذولة في سبيل حماية حق االنسان في السالمة الجسدية من

 .االنعكاسات السلبية للتطور التكنولوجي الجل توسيع مجاالت التاثير االيجابي للتكنولوجيا
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 التوصيات:

 

بعمل خدمة مركزية مجانية تسمح للمستخدمين بإخطارهم بوجود مواد غير مشروعة  . من الضروري القيام1

 على مواقع معينة وأن يطلع مزودو الخدمة على هذه الخدمة أول بأول.

. أهمية تقنين نصوص جنائية تتناول موضوع االنترنيت في قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية بحيث يؤخذ في 2

 الخاصة، وضرورة أن يصدر املشرع قوانين تتصدى لظاهرة االعتداء على األطفال.االعتبار طبيعتها 

. ضرورة قيام الدول العربية بوضع قانون موحد خاص بجرائم االستغالل الجنس ي للطفال عبر شبكة 3

ي االنترنيت خاصة والجرائم الناشئة عن االنترنيت عامة على صورة اتفاقية موحدة، على غرار ما هو قائم ف

 النظام اإلقليمي األوروبي.

. ضرورة منع صغار السن من الدخول ملقاهي االنترنيت مع قيام السلطات املختصة بفرض الرقابة عليها وإلزام 4

أصحابها بمراعاة القيود التي يفرضها النظام القانوني والقوانين املعمول بها في الدولة خصوصا ما تعلق 

 حياء واآلداب العامة. بتداول وتوزيع املواد املخلة بال

. تشجيع الجامعات واملراكز البحثية على تنظيم العديد من الندوات واملؤتمرات التي تعالج تطور اإلجرام 5

 املعلوماتي وكيفية مكافحة الجريمة االلكترونية والحد من آثارها.

جيه التوعية األبناء لالستعمال . التوعية باآلليات االستخدام اآلمن لالنترنيت وتفعيل دور األسرة في مجال تو 6

األمثل لتقنية املعلومات وتجاوز سلبيات االستخدام ونشر الوعي الثقافي وتبصير املستخدم باآلثار السلبية 

 لذلك.

. عدم الدخول إلى املواقع املشبوهة وضرورة إنشاء هيئة وطنية تتولى مراقبة املواقع االلكترونية عبر شبكة 7

 ملواقع.االنترنيت لحجب هذه ا

. ضرورة تدريس مادة لتعليم أخالقيات استخدام االنترنيت الصحيحة للجيال الصاعدة في التعليم ما قبل 8

الجامعي وإنشاء أقسام جديدة بكليات الحقوق في مختلف الجامعات العربية لدراسة الحماية القانونية 
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  :ملخص

شهدت اإلنسانية مع مطلع األلفية الجديدة تقّدما تكنولوجيا هائال، مّس مختلف جوانب حياة االنسان، حيث ظهر  للر  

يسرميها أتبراا العلرل المتفرائلين بالتكنولوجيرات كمرا  أو (NBIC)علمي ما اصطلح عل  نعته بتكنولوجيات -التقنوحيّز الحقل 

تعرديل وتعزيرز مجمرل الخصرائف الفيزيائيرة واالدائيرة والعإلروية ل نسران،  . وقد عملت هره  التكنولوجيرات علر المتقا بة

، السريّما يري ظرل تنرامي والّطرب الت ميمري وتمّكنت بهلك من تجاوز الطب العالجي، واالتجا  نحو الطب التحسيني النّرانو 

الطابعات ثالثيرة األبعراد، هات  تكنولوجيات الز ا وتعاطي العقاقي  الصيدالنية، التي تعمل عل  تحسين المزاج، لل  جانب

 االستعماالت الواسعة يي مجال البيو طبي.

تردخل هها االم  أسال الحب  ألقالل عدد من  جال االخالق والقانون، حرول تطبيقرات تلرك التكنولوجيرات باعتبا هرا 

 تشري يتجل  هلرك االنتهراك يري انتهاك ِلَحّقِ الك امة اإلنسانية. حيث غي  مش وا يي السالمة الجسدية للعإلوية البش ية، و

يي سربيل تحقيرق االنسان، وقتل مفهول الحياة المقّدسة ييه، واالتجا  به لل  الغاء الفعالية اإلنسانية نحو الفعالية التّكنولوجية، 

تجاوزات من حيث النتائج اإليجابية وال بتسليط الإلوء عل  هها النوا من التكنولوجياتقمنا  الحالية؛ أهداف الو قة البحثية

 الخطي ة التي أإلحت تشكل تهديدا لمفهول الحق يي الك امة.

 علمي، الحق يي الك امة.-(، التقنوNBICتكنولوجيات ) :الكلمات المفتاحية

 

Abstract  

At the dawn of the new millennium, humanity witnessed tremendous 

technological advances, affecting various aspects of human life. Where what was 

termed as it appeared to the Field of the scientific Field : Technologies (NBIC). 

These thechnologies have modified and enhanced the over all physical, performance 

and organic properties of humans. And it was able to bypass therapeutic medicine 

and the abuse of trend towards improvement medicine and the growing thecniques of 

implantation and the abuse of pharmaceutical drugs, that improve mood, in addition 

to 3D printers are widely used in the Biomedical field.  

This matter asked the ink to the pens of a number of morals and lawmen. About 

those technological applications as a violation of the rights of human dignity.As this 

blatant violation of the human will is manifested in the killing of the concept of sacred 

life in it and the thendency with it to ablish human activity towards technological 

effectiveness. 

Keywords : Technologies (NBIC), Techno-scientific, The right to dignity. 
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  :مقدمة

لقد ع يت اإلنسانية تقدما هائال يي مختلف الميادين وشت  المجاالت، يت بع عل  ع ش هها التقدل 

-عصرررر  التّقررررّدل التقنررررومجرررراالت العلررررول وتنررررامي التقنيررررات، حترررر  أإلررررح  العصرررر  الررررّ اهن ينعررررت ب

النهوض برالقيل الماديرة التري كران يردين  ، هها األخي  كانت له نتائجه يي(Technosciences)علمي

والتي تكون  بها االنسان خاصة ما تعلّق منها بتحقيق السالمة العإلوية )االعتناء بالجسد وتحسين أدائه(،

د وجرود  يرتهد عملرت علر التري و التي كانرت تعرج بهرا حياتره، يي كثي  من االم اضعن ط يق تح ي   

 عالج تلك االم اض يعتبر  إلر با مرن التفكير  يري المسرتحيلالصحي والبيولوجي. يإل  وقت ق يب كان 

 وعمل إلد المشيئة الطبيعة؛ التي ينبغي االستسالل لها. 

بفإلررل الررهكاء اإلنسرراني وتحديرره المسررتم  ونإلرراله مررن أجررل البقرراء واالسررتم ا  يرري الوجررود،  لكررن

مرا كران ي فراهيل والقريل،و غبته الجامحة يي التح   والتطو ، جعله يقدل عل  قلرب مروازين كثير  مرن الم

البرراه ة، والترري ك سررتها التطبيقررات  والتقنيررة أإلررح  اليررول مررن الحقررائق العلميررةوحلمررا طوباويررا، محرراال 

أو كما  (NBIC)التكنولوجية عل  اختالف ألوانها، نهك  منها عل  سبيل المثال ال الحص : تكنولوجيات 

حرول تحسرين وأهردايها ، والتي صبّت أغلرب اهتماماتهرا يصطلح عليها البعض "بالتكنولوجيات المتقا بة"

 آليات األداء العإلوية والنفسية والعقلية ومحاولة تعزيزها لدى لنسان األلفية الجديدة.

مخاض هها النوا من التكنولوجيات، ت تّب عنه صدال النقاش األخالقي واحتدال التجراوز القرانوني 

يررق محا بررة ميكانيزمررات الشرريخوخة الستقصرراء حرراالت عررن ط  منهررا: هرروس ال غبررة يرري تحقيررق الخلررود

الّزيرادة يري ه مرون السرعادة عرن ط يرق تعراطي هها األخير  أدى الر  البحرث عرن تقنيرات  ،الشباب الّدائل

 نتيجرةالكمرال البيولروجي للر  تحقيرق الفيزيولوجيرا المحردودة  مرنالعقاقي  الصيدالنية، واالنتقال باإلنسان 

، ي لجيناته؛ يظه  عل  لث  هلك ما يمكن االصطالح عليه بـــ: لنسان تحت الطلبالتحكل يي الطقل الو اث

 .وجسد ويق ال غبة

مرن وتوجسراتهل لثرا ة مخراويهل -علر  وجره الخصروف–كل هها حتل عل  االخالقيين والحقروقيين 

 باتتالتي  مة،، وتهديدات التكنولوجيات المتقا بة ونتائجها الوخيعلمية وتجاوزاتها-تالعبات الثو ة التقنو

 يت بع-ال وحيسواء ما تعلق منها ببعد  العإلو  أو ببعد  – لجملة من حقوق االنسان هد ا خطي اتمثل 

 الحق يي الك امة. حق السالمة الجسدية واله  يتصل بشكل أو بآخ  ب :عل  ع ش هه  الحقوق

الّره   علمي الم يرب؛-والتطو  التقنو وعليه يحق لنا التساؤل عن أث  هها التقّدل التكنولوجي الهائل

التقردل التكنولروجي يمثرل تهديردا للحرق يري الك امرة   إل ب االنسان يي أخف حقوقه، بمعن : كيف برات

وماهي النتائج والتجاوزات األخالقيرة والقانونيرة التري خلّفهرا هرها التقردل التكنولروجي علر  البنيرة الجسردية 

 ل نسان العإلوية 

ت وغي هررا، سررتج   عمليررة البحررث بررالت كيز علرر  محررو ين أساسرريين، تسرراؤالل جابرة عررن هرره  ال

يتعلررق األول بالحررديث عررن التكنولوجيررات المتقا بررة، وأث هررا يرري تعزيررز قررد ات االنسرران وتحسررين أدائرره 

العإلو  والعقلي والنفسي، أما المحو  الثاني ييدو  حرول أثر  هره  التكنولوجيرات علر  حقروق االنسران؛ 

   االثا  ليجابية أو سلبية، أو ما يمكن ان نسميه بالنتائج والتجاوزات.سواء كانت هه

 

 ، وتعزيز قدرات االنسان(NBICتكنولوجيات): األول المحور

(، والتقا بررررررررررات l‘émergence(، تلررررررررررك االنبعاثررررررررررات )NBICتعكررررررررررس تكنولوجيررررررررررات )  

(Convergenceالمتكاملررة بررين آليررات التقرردل التقنررو ،)-عرردد مررن تكنولوجيررات  علمرري والترري شررهدتها
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العصرر  الررّ اهن، خاصررة مررا تعلررق منهررا بترر ميل الجسررد البشرر   ولصررالحه كاسررتعماالت الخاليررا الجهعيررة 

(Les Cellules Souchesهررها ،)  الرر  جانررب تعزيررز قد اترره وآليررات أدائرره العإلرروية والنفسررية

 .(1)الصيدالنية(  العقاقي تعاطي والعقلية )الهكاء االصطناعي، ش ائح السيليكون النانوية، و

وعليه يإّن غاية هها النوا من التكنولوجيات هي العمل عل  تعديل وتحسرين كرل الخصرائف المتعلقرة 

ترل اقحامهرا مرن أجرل التحسرين  يقرد، سواء من حيث األداء أو من حيث آلية التفكير  بإنسان األلفية الجديدة

والطبيرة، بحيرث يمكرن لواحردة مرن  والكيميائية والطاقويةيي مختلف المجاالت اإلنسانية والبيئية المستم  

  .(2)أن تطغ  عل  األخ ى وهلك تبعا للمجال اله  قد يتل اعتمادها ييه هه  التكنولوجيات 

مررن مختلررف  االنسررانتح يرر  يمهمررا تعررددت مجاالتهررا وتشررابكت تقنياتهررا يقررد ع يررت النررو  مررن أجررل 

يمرا كران عليهرا سروى  حياتره،الحتميات )الطبيعية والبيولوجية وحت  النفسرية( والتري كانرت تسريط  علر  

األقص  من و اء وجودها هو  له وتويي  تقنيات تحقيق هلك، ال سيما وأّن الهدف سبل ال احةالبحث عن 

 .الصحية والبيئية والصناعية خدمة مصلحة االنسان يي مختلف المستويات

 :(-Nanotechnologies –Nالعضوية )التكنولوجيات النانوية والحق في تدعيم القوة  -1

تعتب  عملية الخوض يي تدا س وبحث التكنولوجيات النانوية مرن أبر ز الد اسرات التري تمخإلرت 

أثا ت االهتمرال وكانرت بحاجرة الر  نروا مرن التواإلرع الفكر  ، واالنفتراح علمي، حيث -عن التقّدل التقنو

العقلي، خاصة وأنها لل تعد مجّ د يك ة كانت ت اود كتاب الخيال العلمي، ولنما أإلحت حقيقرة تملرك مرن 

. وامتثرراال لتقاليررد علميررة-والتأسرريس لررهاتها إلررمن حقررول التقنررو الحإلررو  التقنرري مررا يرر اهن علرر  وجودهررا

 تيرــولــفعمال بنصيحة "األبحاث االكاديمية، والتي تنّف عل  أهمية تحديد المفاهيل وتأسيس التعا يف، 

 ، القائلة: "لها ا دت محادثتي اإلبط مصطلحاتك". "م(1694-1778)

، هرها األخير  حسرب "Nano-الناانووعل  هلك سنقدل يي البداية علر  إلربط التصرو  لمصرطلح "

"، وعموما يمكن تع يفه بأنّه: "الحد األدن  من المساية بين القزممفهومه اإليتيمولوجي اإلغ يقي يعني: "

ه تررين، تتحررّدد يرري ثالثررة مجرراالت  ئيسررية هرري؛ النررانو ييزيرراء، والنررانو كيميرراء، والنررانو تكنولوجيررا، هرره  

لن التكنولوجيات النانوية  .(3)األخي ة يظه  تأثي ها بشكل جلي يي مجاالت الصحة وال ياإلة واإلنتاج" 

 .ييزيائي الّدقيق بجميع جزيئاته المتناهية يي الدقة والصغ ثيقة بالعالل الميك و هات صلة و

كما يصطلح عل  تسمية هها النوا من التكنولوجيا بــ: "علرل الصرغائ  وميدانره األجرزاء الردنيا مرن 

المادة، والتي تتعاط  مع المكونات اله ية المتناهية يي الصغ ، ينقلها أو يفصلها أو يجمعهرا بغي هرا مرن 

يا النانوية هي هلك العلل الره  . وعليه نستطيع القول: أن التكنولوج(4)مثيالتها بالت تيب اله  ي غب ييه" 

يختف بد اسة الظواه  المتناهيرة، وتعكرس برهلك جملرة مرن المشرا يع العلميرة والتطبيقيرة والواقعيرة هات 

 الصلة الوثيقة بالمقاسات الصغي ة وهات الّدقة المتناهية.

 Roco-روكاو مياايال"-كما يحلو للبعض نعتره–أبو التكنولوجيات النانوية عل  هها األساس أقدل 

Mihail(1870-1931م،")  :عل  تقسيل تطو  هها النوا من التكنولوجيا لل  أ بعة أجيال هي  

 المرواد بعرض ومثالهرا مسرتق ة، غير  تكرون بحيرث للسلوك، سلبية بنية يأخه :(ل االولـيــالج) 1-1

بالنسرربة لرربعض المررواد الترري تنفرر د  الشررأن هررو كمررا العإلررو ، األداء لتحسررين لإلررايتها يررتل الترري النانويررة

بخصائف مميزة لها كــرـ: طرالء الفإلرة النرانو  الره  يمكرن اسرتعماله كمإلراد حيرو  للجر اثيل، يمعظرل 

  (5)لهها الجيل  تنتمي، م(2010)التطبيقات النانوية التي تل تطوي ها منه 
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تبعرررا للوسرررط البيئررري خررره بنيرررة ليجابيرررة تسرررع  نحرررو تغييررر  السرررلوك يأ)الجاااـيل الـــانـاااـي(:  1-2

)اإليكولوجــيا بنوعيها: الإلحلة والعميقة( كتعزيز خاليا معينة باستعمال المخد ات، والتي من شرأنها ان 

تجعل بعرض الخاليرا النشرطة التري لهرا القرد ة علر  أداء مهامهرا، بط يقرة احت اييرة تفروق األداء الطبيعري 

ن العالجررات الترري تسررتهدف بعررض األو ال العرراد ، وخيرر  دليررل علرر  هلررك مررا تجسررد  بعررض األنررواا مرر

 والخاليا الس طانية.

يظه  يي تقنيات األنظمة النانوية والتي من شأنها أن تصنع أنظمة للقيراس )الجـيل الـــالث(:  1-3

المتناهي يي الصرغ  المفتر ض )ز اعرة مرا يمكرن تسرميته بال قاقرات والشر ائح الدقيقرة مرن أجرل تحسرين 

حكل ييه(، واالعمال ماتزال جا ية عل  قدل وساق من أجل تطوي  هرها الجيرل منره األداء والقد ة عل  الت

 . (6)( م2010مطلع سنة )

توايررق هررها الجيررل مررع الجزيئررات النانويررة غيرر  المتجانسررة )يكررل جررز ء ي)الجااـيل الـااـرا  (:  1-4 

ييره االحتر اف الفرائق نانو  يمتلك نظال بنية محددة وتلعرب أدوا ا مختلفرة(، هرها الجيرل يمكرن أن يتجلر  

علمي، ألنه يي هه  الم حلة ستحصرل المواجهرة برين الكائنرات اةدميرة والكائنرات اةليرة مرن -للتقدل التقنو

خالل تنامي تقنيات التحكل، والتي ستتل عل  مستوى الجهاز العصبي، وقد كان هها الحلل الطوباو  عل  

 -أو كما يحلو للبعض تسرميتها–(، وتمثل التكنولوجيا النانوية م2020-م2015أمل التحقق مع مشا ف )

"التقانرة النانويرة" م اترب الصرردا ة يري انتراج العينررات الكيميائيرة خاصرة مرا تعلررق منهرا بمجراالت الصررحة 

 .(7)والصناعات الصيدالنية 

من ثل يإّن التكنولوجيات النانوية تسع  نحو يتح آمال علمية يائقة نحو تحقيق التعالي العإلو  والعصبي 

لد  الكائنات البش ية مما يمكنها من اخت اق مختلف االم اض واالوبئة التي كانرت الر  وقرت غير  بعيرد 

 حكل. تشكل تهديدا حقيقيا للوجود البش   السيما مع تنامي تقنيات التعزيز والت

 :(-Biotechnologies –B) ال يوتكنولوجيا وسياسة الترميم واإلصالح -2

التكنولوجيا نتيجة التزاوج اله  حصل بين العلل البيولروجي ومجمروا التقنيرات ظه  هها النوا من        

الحيوية الجديدة، لل  جانب تطو  بعض العلول كــ: علول األحيراء والهندسرة الو اثيرة، للر  جانرب أبحراث 

-قنرو، التري جعلرت مالحقرة التقرّدل الت(8)الجينول البش   واكتشاف الخاليا الجهعيرة وغي هرا مرن التقنيرات 

علمرري صرروب اهتمامهررا وأولرر  أولوياتهررا، وهررها ألجررل تعزيررز قررد ات االنسرران العإلرروية وتح يرر   مررن 

ال تخر ج عرن كونهرا مرن المعطيرات الطبيعيرة التري  -الق يب والتي كانت باألمس–االم اض المستعصية 

لعقرل ومشركالت يجب االستسالل لها، باعتبا ها حتمية بيولوجية، نهك  منها عل  سبيل المثرال: مشركالت ا

 التشوهات الجنينية.

 يي هها المجال يمكن التمييز بين مستويات التكنولوجيا الحيوية عل  النحو اةتــي:

ترر تبط بشرركل مباشرر  بعمليررات التحسررين الز اعرري والزيررادة يرري مرر دود  )التكنولوجيااا الخضاارا (: 2-1 

  المحاصيل الز اعية اإلنتاجية، كــ: عمليات االيتسال والتهجين والتطوي  وتعقيل سالالت األنواا الز اعية 

 تتصل بمجال الصحة كمكايحة األو ال الس طانية.)التكنولوجيا الحمرا (:  2-1

تحيل ال  مجراالت الصرناعات اإللكت ونيرة والتري تكرون لهرا عالقرة مباشر ة (: )التكنولوجيا ال يضا  3- 2

 بميدان علول الّدماغ.

البيئة، وتشمل: معالجة الملوثات وعمليرات ال سركلة باتصال مباش  عل  )التكنولوجيا الصفرا (:  2-4  

 والتدوي  لمختلف النفايات العإلوية وغي  العإلوية.
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بالتّدخل التقني واستخدال التنوا الو اثي للكائنات البح ية، مرن أجرل  تتعلق (:زرقا )التكنولوجيا ال 2-5 

حمايتها والحفاظ عليها من االنق اض، خاصة أمال حّدة ص ف النفايات الصرناعية هات الطرابع الصرحي، 

 . (9)والتي أإلحت تشكل تهديدا خطي ا يي هد  الث وة البح ية 

لكن أكث  استعماالت البيوتكنولوجيا لنّما يتصل بمجالين هرامين علر  عالقرة مباشر ة بالعإلروية الحيرة     

ل نسان هما: المجال الّطبي والمجال البيولوجي، والعلرة المباشر ة يري هلرك لنمرا ت جرع للر  السرعي الرّدائل 

يكانيزمررات الشرريخوخة، نحررو تفسرري  وتشررخيف أسررباب االمرر اض وتحقيررق حلررل لطالررة العمرر ، بمحا بررة م

 وتحسين نوعية الحياة عن ط يق التخلّف من منغصاتها. 

وحتّ  يمكن تحقيق هلك يإنّه يتل اللجوء لل  عدد من التقنيات الحيوية، نهك  منها عل  سبيل المثال         

يري بلرو ة ال الحص : العالج الخلو  والمعّد أساسا مرن الخاليرا الجهعيرة، وهرو األمر  الره  سراعد كثير ا 

أنواا جديدة للطب الحيرو ، منهرا: الطرب الت ميمري، والطرب اإلعالئري والتحسريني، للر  جانرب اسرتخدال 

المررواد الحيويررة هات الطبيعررة النانويررة للحررّد مررن السرركتة الدماغيررة، والشررلل النصررفي، حيررث يشرري  يرري هررها 

( مرر يض 30000"، للرر  وجررود أكثرر  مررن )مMantovani(1896-1988)–مانتوفانـااـي السررياق "

مصاب بال عاش، هها األخي  يتل عالجره عرن ط يرق اللجروء للر  التقنيرات الحيويرة والمتمثلرة أساسرا يري 

ز ا شبكة سلكية من ال قاقات، والتري ال يزيرد حجمهرا عرن شرع ة لنسران علر  مسرتوى الرّدماغ، دون أن 

"، مررن خررالل اسررتبدال رـمااـياــزهــالنغفررل المجهررودات المإلررنية الترري بررهلها األطبرراء للحررّد مررن لصررابات "

"، والعمرل علرر  اجر اء تجررا ب Télomérase-التيلاوميرازاالنسرجة المصرابة والتالفررة، وكربح لنررزيل "

 .(10)عالجية لمقاومة ميكانيزمات الشيخوخة 

(، والتي تتيح انتاج األنسجة الحية حيث ترتل العمليرة عرن 3Dمن هنا ظه ت الطباعة ثالثية األبعاد )     

أنبوبرررة الحبررر  مرررع الخاليرررا البشررر ية والمرررواد الحيويرررة، تمامرررا مثلمرررا نطبّقررره علررر  أو اق  ط يرررق تعبئرررة

"، يي الواليات  Micheal Mecalpine–مايكل مكال ين (، تمكنت "2013". يفي سنة )الكوالجين"

المتحردة االم يكيررة، مرن طباعررة أهن للكت ونيرة، تصررل قرد ة الترر دد ييهرا أكثرر  مرن مليررون مر ة مررن األهن 

العاديررررة، وتعنبرررر  هرررره  الطباعررررة مررررن أكثرررر  الطموحررررات الترررري تسررررتهو  يكرررر  التقرررردميين الحيررررويين 

"Bioprogressistes حيرث يعملررون علر  بررهل قصررا ى الجهرود لتحقيررق هررها الحلرل ليغرردو حقيقررة ،"

  .(11)علمية تتجاوز طوباوية الخيال العلمي 

والرتخلف مرن الترالف، وبرهلك تحرول  يقد ظه ت تقنيات ز ا األعإلراء ولصرالح المعطروب منهرا       

ال  مج د آلة هكية يمكرن اصرالح قطرع غيرا   كلمرا -" سابقارونيه ديكارت كما أشا  لل  هلك "–االنسان 

أصرابها عطررب مررا أو اسررتبدالها بررأخ ى هات جررودة عاليررة، وهرره  الحررال تظهرر  بشرركل واإلررح وجلرري حررق 

 وأسباب المعاناة. الم ضاالنسان يي السالمة الجسدية والعيش بك امة بعيدا عن منغصات 

 (:-Informatique –I) المعلوماتيةتكنولوجيات -3

تكنولوجيرا المعلوماتيرة تشرمل مجمرل التقنيرات السرمعية والبصر ية والوسرائط المتعرددة لمختلررف  لنّ         
مصاد  التواصل، وتبادل المعلومات عب  شبكات األنت نيت، لل  جانب شربكات التخرزين ومعالجرة ونقرل 

 القصرري ة، لررهلك ينبرروءاتالمعلومررات بجميررع أشرركالها: الصررو ، أشرر طة الفيررديو، والموسرريق  وال سررائل 
"، برل لّن جاااز كم ياوتر يقاوم  كال هاعم العملياات اإللكترونياةالسنوات القادمة سيصبح االنسران مجرّ د "

 .web" (12)أنّه سيصبح مج د موقع ويب "-في عصر السي ورغ–البعض كاد يجزل 

للتقردميين الحيررويين، "، يمثرل الشر يك الشر عي Google–جوجاال علر  هرها األسراس يرإّن المحر ك "   
حيث ت تكز الجهود عل  تطوي  تقنيات الهكاء االصطناعي، وتعزيز تقنية "نظا ات جوجرل الزجاجيرة"، 
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"، حيرث يرتل وإلرع RDR Mindهه  األخي ة تعمل باستعمال األصبع والصوت، وتشرتغل تبعرا لنظرال "
ة السرف  للر  األمراكن التري ي غرب النظا ة عل  الجبين، ثل تبدأ أجهزة استشعا  الب مجيات يي العمل بغير

 . (13)ييها الف د 

يعنرري السررف  والقيررال برر حالت وجرروالت للرر  مختلررف بقرراا األ ض دون الحاجررة للرر   االمرر  الرره        
تهك ة، ودون الحاجة لل  تغيي  المكان، مما يثبت أّن اإلنسان أإلح  يعريش برين أحإلران الق يرة الكونيرة 

 .يي حلمه القائل بأّن العالل ما هو لال ق ية كونية سابقا" ماكلوهانالتي تحّدث عنها "

هه  العملية تكون يي حاجة لل  وجود عدد كبي  من البيانات الخاصة باإلنسان، والتي ستكون مخاض     

( الجديدة، يالجانب اإللكت ونرـي يعكرس الكرل الهائرل مرن المعلومرات NBICتقّدل التكنولوجيات المتقا بة )

كانت عامة أو خاصة، وهها يؤّكرد لمكانيرة الرتحكل يري ا سرال أو اسرتقبال كميرات إلرخمة  المنتظمة سواء

(، يسراو  Zeta-Octet-زيتاا ووكتاـي1"، مثال لردينا: )الّديجيتالجدا من المعلومات والبيانات ال قمية "

(Octet 2110،)  (14)مليا  من الصو  متوسطة الحجل 2أ  ما يعادل. 

هرها الحجرل الكبير  مرن البيانرات ال قميرة، سريط ح بمرا ال يتر ك مجراال للشرّك، كما يمكن أن نتصو        

مشكلة حادة يت بع علر  ع شرها: مشركلة التخرزين، والتري تثير  عرددا مرن التسراؤالت منهرا: مراهي نوعيرة 

المعلومات التري ينبغري تخزينهرا  ومراهي المعراني التري قرد تقرّدمها لنرا  أيرن تظهر  المنرايع التري يمكرن أن 

ل عليها من و اء هلك  زيادة عل  هلك يإّن المعلومات التي يج   استخالصها من البيانات ال قمية نحص

 تعكس حجل التنوا اله  ال حدود له، والمتعا ف عليه أّن هها الحجرل الكبير  مرن البيانرات يرتل تحليلره مرن

 ،"valeur-ةالقيم، variété -، التنوعvitesse -، السرعةvolume -(: "الحجمV) خالل سلسلة

يالحجل ي تبط بكمية البيانات ال قمية التي يتل تخزينها، أما السر عة يلهرا عالقرة اتصرال بصرو ة البيانرات 

المت اكمة يي كل ثانية ، والماليين منها يي حاجة للمعالجة التحليلية بالقد  الكايي، السيما وأنها كثي ا مرا 

 .(15)فيديو والموسيق  وال سائل النصية تكون مشف ة، االم  اله  يعكس تنوعها بين: الصو  واش طة ال

لل  التطبيق عب  شبكات االنت نيت هات التديق العالي، حت  ماسة العمليات والب مجيات يي حاجة تلك    

فيليا  "وهري الفكر ة التري وجردت لهرا صردى واسرع يري توجهرات يتحقق التواصل بشكل يعرال وايجرابي، 

أنه يي كثير  مرن األحيران مرا يكرون يري اتصرال بيق  واله  Philippe Colin +(1975 ،- ،)كولين 

الحاجرة الر  السرف  برل يكتفري يقرط  مع أصدقائه يي اليابان، يتواصل معهل ويعر ف مرا يردو  حرولهل دون

 . (16)" نظارات جوجل الزجاجيةاعتماد تقنية "ب

وهها لن دّل عل  شيء يإنما يدل عل  م كزية تكنولوجيا االعرالل واالتصرال يري تعزيرز كفراءات          

التواصل بغض النظ  عن المساية، واالم  ال يقتص  عل  الجانب التطبيقي لحياة االنسان يي السف  دون 

العإلروية مرن قد امتد للر  التعر ف علر  عمرل -خاصة البص ية منها–تهك ة، بل لن أث  هه  التكنولوجيا 

الّداخل كالتصروي  باألشرعة واسرتعمال تقنيرات الر نين المغناطيسري، والتري سراعدت كثير ا يري التشرخيف 

  من األم اض الخطي ة القاتلة. االم  اله  يحيل تعزيز ك امته من خالل سرعية الر  الحفراظ المبك  لكثي

 الحفراظ علر  سرالمة جسرد  عل  حياته، يينعكس معره حقره يري الحيراة والره  يظهر  مرن خرالل سرعيه يري

 .خاصة ما اتصل منها بأداء الدماغ واله  يك س الحق الطبيعي يي ح ية التفكي  واالبداا

 (:-Sciences Cognitive-C)العلوم المعرفية، علوم الّدماغ تكنولوجيات -4

المشتغلون بها، تإلل  ها صوديدة التشعب والتداخل يهي كما يتتتميز العلول المع يية بكونها علوما ش    

تحت جناحيها: علماء النفس، علماء البيولوجيا المختصين بد اسة االعصاب، هها لل  جانب علماء اللغرة 

يستهان به من الفالسفة و جال االخالق والقانون. مرا ينبغري اإلشرادة  والب مجيات لل  جانب عدد كبي  ال

 .(17) اسة المخ البش   به أن هها النوا من العلول يجد خصوبته العلمية يي د
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يعتب  االهتمال بالهكاء االصطناعي واحدا من العوامل ال ئيسية التي أّدت لل  بلرو ة هرها النروا مرن       

العلول، ويري زمرن ال وبروت ينبغري أن يجر   الحرديث عرن العالقرة المعقرة التري تجمرع برين الرهكاء وبرين 

آالت تعمررل معالجررة المعلومررات ويررق ب مجيررات  العلررول المع ييررة، يالبشرر  ال يخ جررون عررن كررونهل مجرر د

معينة، حيث تتل العملية لما بإصردا  األوامر  أو بتنفيره النرواهي، واالمر  هنرا متعلرق بتقرديل تفسري  علمري 

 .  (18)مقبول ييما يخف السلوكيات الهكية سواء ل نسان أو اةلة 

ء االصرطناعي، والره  يمكرن مالحظتره عل  هلك، ت تبط علول الدماغ ا تباطرا وثيقرا بمرا يسرم  بالرهكا   

الهكيرررة مرررن قبيرررل: الهواترررف الهكيرررة علررر  تعررردد أجيالهرررا،  واةالتبشررركل واإلرررح يررري إلرررخامة التقنيرررات 

والحواسيب الشخصية عل  اختالف تطو اتها. هه  اةالت ال تخ ج عن كونها مج د دماغ  قمي، كترب 

ي امرتالك الروعي ز ليس ميكانيكيا، لنّما هو تميرز يرله التفّوق عل  الدماغ البش   والتميز عنه، هها التماي

عل  هلك يكون الدماغ مجّ د آلة كبقية اةالت التي لها قابلية التطروي  ولمكانيرة التعرديل . واالد اك الهاتي

لريس لالّ آلرة -مرثال–والتحسين، ييتجلر  برهلك التهجرين ه  النوعيرة الجديردة، برين االنسران واةلرة، يالقلرب 

برأّن الرهكاء والرهاك ة  مغطاة باألنسجة البيولوجية، بل لّن أحالمهرل الطوباويرة جعلرتهل يرههبون حرد التأكيرد

 .USB( (19)(سيصبحان يي المستقبل الق يب كـــ: مفتاح 

تحقيررق حلررل الخلررود  بإمكانيررة" القائلررة Ray Kurzwelراي كيرزوياال مررن هنررا جرراءت أط وحررة "  

والرتخلف مرن المرروت، عرن ط يررق الترداخل بررين التكنولوجيرات اةليررة والحيويرة المتقا بررة، والتري تعكررس 

جنون العظمة، و غبة التجاوز لكل ما هو محدود ونسبي لد  كل الباحثين والعلماء التقدميين اله  يطغ  

 .(20)ةالت عليهل سلوك الثقة المتزايدة، والتفاؤل الالمحدود يي زمن ا

مرن المبرر  ات التري يررتل االعتمرراد عليهرا يرري التأسريس لتفرروق الرردماغ اةلري علرر  الرّدماغ البشرر  ، تلررك    

" وبين بطل العالل يري Deep Blueدي   لو المنايسة التي تمت لقامتها بين: جهاز الكمبيوت  المسم  "

ثانية جانب الس عة التي تميز ، يفري الشط نج، حيث تفق الجهاز عل  االنسان، هها من جهة، ومن جهة 

ي ( صفحة من النصروف ويري وقرت وجيرز، يعملره يتميرز بالدقرة يرمليون200مقدو   معالجة أزيد من )

يرري الوقررت، هررها بالقيرراس الرر  العمررل الرره  يمكررن أن يقررول برره  الختصررا األداء والسرر عة يرري المعالجررة وا

 .(21)االنسان االدمي 

الدماغ تحديا كبي ا يي مسراعدة االنسران علر  أداء عملره بدقرة واتقران، مرع تمثل تكنولوجيات علول        

الس عة والدقة واالقتصراد يري الجهرد والوقرت، ولريس أدل علر  هلرك مرن االهتمرال الره   اود الكثير  مرن 

العلماء والباحثين خاصة أولئك المشتغلين بمجاالت الهكاء االصطناعي وكيمياء الّدماغ البش  ، وهها من 

الكشف عن المزيد من االس ا  عنه، ومرن ثرل العمرل علر  تقليرد نشراطه عرن ط يرق اختر اا اةالت  أجل

كية المساعدة والمعرززة تكنولوجيرا، الهكية ، والتي تعمل عل  محاكاته وتقليد ، يقد ظه ت ال وبوتات اله

 وجدت من أجل االنسان لتك س له حق العيش الك يل وتحقيق ال ياهية.

 

 ، النتائج وخطورة التجاوزات:(NBICتكنولوجيات): لـانيا المحور

  النتائج تعزيز لحقوق االنسان واالعتنا   جسدم:– 1

لقد كان للتفوق العلمي والتقني للتكنولوجيات المتقا بة األث  البا ز يي تحسين واعرالء البنراء الجسرد     

ل نسان، يإها كانت مختلف الدسراتي  الوطنيرة والمواثيرق العالميرة تكر س ثقايرة حرق االنسران يري السرالمة 

 ادين مختلف التكنولوجيات ال اهنية.الجسدية والعقلية والنفسية، هي الثقاية التي يمكن أن نلمسها يي مي

يمكن ان نلمرس ايجابياتهرا يري الحقرل الطبري والبيولروجي، يقرد -مثال–يفي مجال التكنولوجيات النانوية    

سرواء تعلرق االمر  –ساهمت كثي ا يي تغيي  القواعد الطبية المتع المتعلقة بتشخيف االمر اض وعالجهرا 
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الترري يررتل صرربغها  النانويررةالعمليررات الج احيررة الدقيقررة، وبعمليررات التصرروي  باألشررعة، ياألغلفررة  بررإج اء

(، ناانومتر120األغلفة حروالي ) بالههب، تُعتمد يي تدمي  مجمل الخاليا الس طانية، حيث يبلغ طول تلك

لتصرق آليرا (، يعنرد حقنهرا يري الجسرل تمارة170ث تكون أصغ  من حجرل الخليرة السر طانية حروالي )يبح

بالخاليا المصابة، ييتل تع يإلها ألشعة الليز  تحت الحم اء، ت تفع معها د جة ح ا ة الههب، ومن ثمة 

 . (22)تحت ق تلك الخاليا وتموت 

" يري Thomas Kennyتوماا  كيناي "-حسرب مرا يقر  –وتلتقي التقانة النانوية بالتقنيرة الحيويرة     

، ومررن ثررل العمررل الررتخلف مررن (ADN)االقرردال علرر  اعتمرراد  مررن أجررل تحديررد خررواف الحمررض النرروو  

.  مرن ناحيرة أخر ى (23)الجينات هات التشوهات الم إلية، وخي  مجال للبحث ييها هرو الهندسرة الجينيرة 

الحرديث عرن " والره  يمثرل برديال للمإلرادات الحيويرة، حيرث يمكرن ال يوتيا يقد تل لدخرال مرا يسرم  بـرـ "

(، يي لدخال نانويات الفإلة، والتري تكرون قراد ة علر  قترل هانج  اتجالمجهودات التي قامت بها جامعة )

( تتل العملية عن ط يق احداث ثقرب يري الجردا  الخلرو  البكتير   أو جرـومة ميكرو ية 650أزيد من )

، (24)داخررل الخاليررا يتمرروت  مجمرل الخاليررا المصررابة بررالفي وس، يسرراعد هررها العمررل علر  تررديق المرراء للرر 

وعليه يأّن هها التزاوج اله  حصل بين النانو والبيو سوف يحل كثي ا من مشركالت البكتي يرا التري تعمرل 

 عل  مقاومة المإلادات الحيوية.

إريا  حسرب –وييما يخف النتائج اإليجابية التري تخرف تكنولوجيرا المعلوماتيرة يإنره يمكرن أن نلمسرها    

"االعرالء  ميكانيزمات الشيخوخة والعمل عل  لطالة العم  عرن ط يرق مرا يسرم  بــرـ:يي مقاومة -إلسون

االد اكي الجه   ألّن العملية تتل عل   قاقة " سليكون داخل حواسيب نانوية يتل ز عها داخل الجمجمة 

سردية ، يعكس الحق يي السرالمة الج)NBIC(. لن األث  اإليجابي لتكنولوجيات (25)يتزيد من قد ة األداء 

وحق ال عاية الصحية هات الجودة العالية بهلك تحولت األنظا  من الطب العالجري للر  الطرب التحسريني 

 خاصة يي ظل تبلو  تقنيات الز ا الدقيق وانتشا  الطابعات ثالثية االبعاد.

  التجاوزات الخطيرة، هدر ِلحق الكرامة:– 2

لّن التجاوزات الخطي ة التي خلفها التقدل التكنولوجي، السيما ما تعلق منها بالتدخل التقنري يري الجسرد     

البش  ، جعل حقوق االنسان عل  المحك، يقد أصبح مهددا يي وجود العإلو  والنفسي والعقلري، حيرث 

جميرع التحروالت الفيزيائيرة  أإلح  يج   النظ  لليه عل  أنه النمروهج الثراني ليشرياء الماديرة التري تقبرل

 والكيميائية، المعمول بها يي عالل األشياء المادية.

يفي ظل الحديث عن التماثل القائل بين االنسان والكمبيوت  جعل مفهول الهوية اإلنسانية يتهاوى، يقرد      

ة الجديردة معرّدل " لل  لشكالية  ئيسية تدو  حول طبيعة الهوية: يما دال لنسان االلفيرراي كيرزويلأشا  "

ومتغي  باستم ا : من يكون  وما نوا الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها   هل هو مج د نمرط   ومراها لرو 

 . (26)أنه مج د نسخة لنمط: يهل تكون هويته األصل أل النسخة  

كما أن مختلف المما سات من قبيل: يك ة مسح المخ وتقنيات التجميرد وخفرض د جرات الحر ا ة للر      

أقص  مداها، وتقنيات التحميل والتعديل يي الطقل الو اثي، كلها تعمل عل  تك يس ثقاية البقاء لنما تكون 

، وهو مرا (27)يئ ان تجا ب ليقوى، وتفتح الباب واسعا لالستغالل والهيمنة وتحويل الإلعفاء لل  مج د 

يثل انتهاكا صا خا لحق الحياة واحت ال الك امة بغض النظ  عن طبيعية الحياة ونوعيتها لدى أ  لنسران 

يزمن الوصاية قد ولّ ، خاصة مع انتشا  قيل ما بعد الحداثة يأتي يي مقدمتها: االستقالل الهاتي، والح ية 

 الشخصية.

سابقة يي تسلط التقنية علر  حيراة االنسران، ولمكانيرة تصرنيع ال وبوترات تزداد خطو ة التكنولوجيات ال   

 Stephen-ساتيقن هوكينا " و"Elon Mosk-إيلياون موسا القاتلرة، االمر  الره  جعرل كرل مرن: "
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Howoking"(، والتي كان م2015ء ع يإلة يي جويلية من عال )ا"، يقدمون عل  امإل يل قايت" و

والتكنولوجية،  ييها أزيد من ألف باحث من مختلف التخصصات العلميةلها ييما بعد صدى واسع، شا ك 

قل أخطررا  التقرردل التكنولرروجي، كــــررـ: اخطرر  الصرروا يخ العرراب ة للحرردود، الطررائ ات دون اتنرراولوا ييهررا تفرر

طيررا ، وغي هررا يقررول "سررتيفن هوكينررغ": "خلررق الررهكاء االصررطناعي سرريكون حرردثا عظيمررا يرري تررا يخ 

داخرل ومسرلحا كن أن يكون شيئا أخي ا؛ لماها شريئا أخير ا  ألّن الجميرع سريكون مجهرزا اإلنسانية، لكن يم

 .(28)المخاب " 

  :خاتمة 

ما يمكن الوصول لليه يي خاتمة هه  الو قة البحثية: أن التقردل التكنولروجي الره  شرهدته اإلنسرانية مرع    

االنسران يري مختلرف المجرالت، وشرت  بدايات الق ن الماإلري كران لره أثر   الواإلرح يري النهروض بحيراة 

الميادين العلمية النظ ية منها والتطبيقية، كما أنه ساعد  كثي ا يي تحقيق أحالمه والتخلف مرن االخطرا  

التي كانت تهدد وجرود؛ يرتخلف مرن االمر اض وعبر  القرا ات وغرزى الفإلراء الخرا جي، وأثبرت تفوقره 

 وتحإل  .

د وجررود  القيمرري وتنتهررك جسرردته وتقتررل الحيرراة ييرره؛ ومررع هلررك ظهرر ت مشرركالت أخطرر  أإلررحت تهررد   

يالتكنولوجيا يي بداياتها اغ ت االنسان بانها قا ب النجاة من االم اض واالوبئرة والحر وب، ولكنهرا يري 

ظل استفحال قوتها أإلحت الكابوس اله  يهدد وجود ، هها االم  عّجرل بظهر  البيوايتيقرا، والتري يعر ف 

داخرل الحقرل العلمري، كران هرديها هرو  د االعتبرا  لهرها االنسران الره  أإلراا  عنها بأنهرا انفجرا  أخالقري

علمرري، يالبيوايتيقررا جرراءت ألجررل اسررت جاا الحقرروق -بوصررلة حقوقرره يرري ظررل الرر كض و اء التقرردل التقنررو

 ووإلع حد للتجاوزات التكنولوجية التي كانت آثا ها واإلحة يي مختلف المجاالت.
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 نظيفة بيئة في والحق الجسد وسالمة الحياة في اإلنسان حق

Nuclear radiation and human rights 

The human right to life and body integrity and the right to a 
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  :ملخص

 فت  وكتذا والصتناةة، الطت،، مجتاال  وفت  الطاقتة، توليتد فت  الستتعماالت  للبشر، منفعة ذا النووية الطاقة استعمال يعد   
 للبيئتتة أضتترار متت  الطاقتتة هتتذ  تخلفتت  لمتتا وذلتت  أيضتتا، البشتترية إليتت  وصتتل  متتا أستتو  تعتبتتر أنهتتا غيتتر الحربتت ، المجتتال

 استتتعماالتها، تخلفهتتا التتت  الخطيتتر  النوويتتة اإلشتتعاةا  أو النوويتتة النفايتتا  ختت ل متت  وذلتت  ستتوا ، حتتدا ةلتت  واإلنستتا 
 ست مة الحيتا ، فت  كحقت  لإلنسا ، أساسية بحقوق تمس االستعماال  هذ  شأ  م  إذ ةسكرية، غير أو ةسكرية ألغراض
 ويظهتر الجستد  األثتر_ ، فت  تكمت  بيولوجيتة أثتار مت  النوويتة اإلشعاةا  تخلف  لما وذال  نظيفة، بيئة ف  الحق الجسد،
_  البيضتا ، بالميتا  العيتو  وإصتابة والتد  الجلتد سترطا  مثتل الخطيتر  األمتراض ببعض يصا، حيث اإلنسا  ةل  غالبا  
 لألمتت  العامتتة الجمعيتة أكدتتت  متا هتتذا ، المتعاقبتة األجيتتال ةلت  أثتتار  وتظهتر التتوراث  األثتر هتتو لإلشتعاةا  الثتتان  واألثتر
 ةتا  القتائ  الحتر، قتانو  إطتار فت  لهتا قترارا فت  الحيتا  حتق واضت  وبشكل ينته  النوو  الس ح استعمال بأ " المتحد 
 ." الحيا  حق حماية بهدف وذال  مشروةة غير أسلحة النووية األسلحة أ  ةل  نص ، 1961

 

Abstract  

   Using nuclear energy is considered as beneficial to humanity; for its uses in power 
generation, medicine, industry, and in warefare. However, it is also the worst to what 
humanity has reached because of the fact of its effects on both environment and 
humans. i.e. Nuclear wastes and dangerous nuclear radiation that result from its 
uses. So, Using nuclear energy for military or non- military purposes will violate many 
fundamental human rights: right to life, body integrity, the right to have a clean 
environment. These are due to nuclear radiation which cause biological effects; such 
as, effects on human body leading to skin and blood cancer and eyes’ infection by 
white waters; and heredity which affects the coming generation of people. 

   The UNO has already insisted on the fact that using nuclear weapons violates 

totally the right to life in its resolution about War Law of 1961 which indicated that 

nuclear weapons are illegal weapons and in the aim of preserving the right to life 
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 :مقدمة

 خطترا تشتكل كونهتا ، البشترية إليت  وصتل  التت  أستوئها و االختراةتا  أه  م  النووية الطاقة تعتبر   
 لتذا متدمر بتل خطر س ح بأن  النوو  الس ح يوصف لذا.  الحر، أو العسكر  مجال ف  خاصة حقيقيا
 .الشامل الدمار أسلحة بأنها النووية األسلحة توصف

 خطيتر  نوويتة إشتعاةا  تستر، إلت  تتدد  قتد ، نووية كارثة وقوع أو النوو  الس ح استعمال فإ  لذا 
 إلت  معت  يتدد  التذ  األمتر ، الطاقتة لتوليتد إنشتائها ةلت  المصتان  تعمتل أو النوو  الس ح منها يتكو 
 ، الملوثة المناطق ف  العيش استحالة أو ، اإلنسا  ه   ةن  ينج  قد ، خطير بيئ  تلويث حدوث إمكانية
 ست مة وحتق ، الحيتا  كحتق ، ووطنية ، وإقليمية ، دولية بحماية حظي  لإلنسا  أساسية لحقوق وانتهاكا
 يطترح الذ  اإلشكال فا  لذا ، نظيفة وبيئة ، نق  بهوا  التمت  ف  اإلنسا  وحق ، التنقل وحرية ، الجسد
 :هو المداخلة هذ  ف  للمعالجة نفس 

 لحمايتة المشتعة المتواد استتعماال  ومخلفتا  النوويتة اإلشتعاةا  م  الدول  القانو  تعامل مدى أ  إل  
 متت  خاليتتة نظيفتتة ببيئتتة التمتتت  فتت  اإلنستتا  وحتتق الجستتد، ستت مة وحتتق الحيتتا ، حتتق) اإلنستتا  حقتتوق

    ؟ اإلنسا  حقوق ةل  اإلشعاةا  هذ  آثار م  الجزائر  المشرع موقف هو وما ؟( النووية اإلشعاةا 

 النحتو ةلت  الموضتوع مباحتث تشتكل محتاور، ثت ث ةلت  دراستتنا ف  سنعتمد اإلشكال هذا ولمعالجة   
 :التال 

 النووية اإلشعاعات ماهية: األول المبحث     

 الحياة في الحق وعلى الجسد سالمة في الحق على اوتأثيرا النووية اإلشعاعات: الثاني المبحث      

 .النووي باإلشعاع التلوث من البيئة حماية حق: الثالث المبحث      

 النووية اإلشعاعات ماهية: األول المبحث     

  تهديدا  تشكل بل ، بكاملها البشرية للحيا  تهديدا  تشكل والت  الخطير  األسلحة م  النوو  الس ح يعد   
 يج، وخيمة آثار إل  تدد  ،والت  نووية إشعاةا  تسر، إل  استعمالها يدد  إذ ، برمتها للحيا  حقيقيا
 مشتروع مجتال فت  ةشوائ  بشكل مركبات  ناتج م  جز  أو الس ح، هذا استعمال فا  لذا .مسبقا تجنبها

 .ل  حدود ال ضررا يحدث قد حرب  أو صناة ، مجال أوف  مشروع، غير أو

 :النووية اإلشعاعات مفهوم: األول المطلب

 المطل،، هذا م  األول الفرع إطار ف  وذال  النوو  لإلشعاع العلم  المفهو  المطل، هذا ف  سنعالج   
 .النوو  لإلشعاع القانون  المفهو  المطل، هذا م  الثان  الفرع ف  سندرس فحي 

 :العلمي المفهوم :األول الفرع

 تفقتد وفيت  العناصتر، مستتقر  غيتر التذر  فت  تحدث فيزيائية ظاهر "  بأنها النووية اإلشعاةا  تعرف   
 " ذات  العنصر م  آخر نظير وإل  آخر ةنصر إل  العنصر ذر  وتتحول جسيماتها بعض الذرية النوا 

 بسترةة تتحتر  جستيما  أو كهرومغناطيستية موجا  صور  ف  متحركة طاقة"  بأنها أيضا وتعرف   
 بشتتحنة مشتتحونة ذرى إلتت  فتحولهتتا األجستتا  لتتذرى الطبيعيتتة الحالتتة تغييتتر ةلتت  القتتدر  ولهتتا جتتدا ةاليتتة

 ." كهربائية
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 ةناصتر ةلت  يتدثر بمتا ةلميتا، بهتا المستموح الحدود ة  اإلشعاة  النشاط معدل ف  الزياد " أنها كما  
  1.اإلنسا  بحيا  ويضر ، وتربة وهوا  ما  م  الطبيعة

 بقتدر العلميتة الناحية م  النوو  اإلشعاع مفهو  إل  بدقة يشير أن  ، األخير التعريف ةل  والم حظة   
 ةت  يترتت، ومتا البيئت  للمحتيط كملوث النوو  اإلشعاع يحدثها الت  الضار  اآلثار تبيي  صاحب  يحاول
 .المسدولية م  ذل 

 ةد  ف  والسب، مستقر  غير ذر  م  المنبعثة الموجا  تل "  بأنها الفقها  م  البعض ةرفها حي  ف    
  2".الطاقة ف  التواز  يفقدها بحيث منها نيترونا  استخراج أو إضافة إل  يرج  استقرارها

 فت  نتوا  ةت  الصتادر  المتحركتة الطاقتة تلت  هتو النتوو  اإلشتعاع أ  لنا يتض  ، سبق ما مجموع وم 
 مكوناتهتا فت  خلت  فتحتدث ستبيلها تعتترض التت  األجستا  اختتراق ةلت  القتدر  لهتا ، استتقرار ةد  حالة

   3.األجسا  لهذ  النوو  اإلشعاع اختراق نتيجة والكيماوية البيولوجية العمليا  بها فتختل ، الطبيعية

 :القانون  المفهو : الثان  الفرع  

 اإلشتعاةا : " أنت  ةلت  النتوو  اإلشتعاع 1960 ستنة الصتادر 59 رقت  المصر  القانو  ةرف لقد    
 وستائر والمعالجتا  والمفاة  " اكس" كأجهز  اآلال  م  أو اإلشعاة  النشاط ذا  المواد م  المنبعثة

 .األخرى اإلشعاةا 

 فت  الجزائتر فت  البيئتة لهتا تتعترض التت  الملوثتا  كأحتد النوو  اإلشعاع الجزائر  القانو  وةرف    
 2005 أفريل 11 ف  الصادر  118 05- رق  الرئاس  المرسو  م  الثانية الفقر  م ( 2) الثانية الماد 
  : المدبنة اإلشعاةا "  جا  حيث

 غيتر أو مباشتر  بصتفة لت  المعارضتة المتاد  تتأبي  إلت  يتدد  قد جسيم  أو كهرومغناطيس  إشعاع كل 
   ".4مباشر 

 يدد  جسم  أو كهرومغناطيس  إشعاع كل أن  ةل  النوو  لإلشعاع القانون  المفهو  تحديد يمك  ومن 
 ةنت  وينتتج والكيماويتة، الفيزيائيتة تركيبتهتا فت  خلت  يحتدث ممتا إشتعاةيا لت  المعرضتة المتاد  تأبي  إل 

 .المطاف نهاية ف  اإلنسا  صحة ةل  وتدثر ، المختلفة البيئة بعناصر أضرار

 :النووية اإلشعاعات مصدر: الثاني المطلب  

 الكتو  جزئيتا  وانصهار الكونية التغيرا  ة  ناجما طبيعيا مصدرا يكو  قد األشعة هذ  مصدر إ     
 األسلحة م  أو النوو  للوقود المستعملة كالمصان  ، صناةية مصادر ة  ينتج كما ، البعض بعضها م 

 .النووية
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  . 28-27 ص ،2008 الجزائر، والتوزيع، للنشر
. د القاهرة، والتصدير، والتوزيع للنشر سيناء ابن مكتبة ،"جديد عام ميالد انتظار في: تشرنوبيل كارثة" الحاجزي، ضياء 2

  . 26ص س،
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 الصادرة ،27 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة في الصادر ،118-05 رقم الرئاسي المرسوم: ذلك في أنظر 4
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 :الكونية األشعة: األول الفرع

 غيتر الحتاال  مت  كثيتر فت  وهت  ، فيهتا لإلنستا  دختل ال الختارج  الفضتا  مت  صتادر  أشتعة وه    
 تشتكل قتد البنفستجية فتوق ضتوئية أشتعة تحمتل والت  الكسوف أو الخسوف ة  الناجمة تل  سوا  ضار 
 . مجرتنا وخارج داخل م  الشمس ة  الناجمة تل  أو المباشر، النظر حالة ف  الردية وانعدا  خل 

 الموقتت  وبتتاخت ف البحتتر ستتط  ةتت  المكتتا  ارتفتتاع بتتاخت ف الكونيتتة اإلشتتعاةا  كميتتة وتختلتتف   
 كلمتا فنجتد ةنت ، ارتفعنا كلما وتزداد ،5البحر سط  م  القريبة األماك  ف  مقدارها يقل حيث الجغراف ،
 .   مرا  ث ث الكونية األشعة مقدار تضاةف قد  آالف ةشر  بمقدار ةن  ارتفعنا

 الغتت ف فت  ويتكتو  الكونيتة، األشتعة مت  واقيتا حتاجزا يعتبتر الجتو  الغت ف أ  إلت  اإلشتار  وتجتدر  
 متث  المشت  الكربتو  يتكتو  حيتث مكوناتهتا، مت  أخترى متواد تفاةتل نتيجتة المشعة المواد بعض الجو 
 .النيتروجي  م  الكونية األشعة تفاةل نتيجة

  :الصناعية األشعة: الثاني الفرع   

 فتت  ستوا  المشتتعة النظتائر مت  تعاملتت  خت ل اإلنستا  تصتتي، التت  الضتار  اإلشتتعاةا  أكثتر وهت       
 التت  المناج  ف  والعاملي  النووية المفاة   ف  العاملي  وتعرض والزراةة الصناةة و الط، مجاال 
 .للخطر واليورانيو  الراديو  مثل المشعة العناصر منها يستخرج

 التجتار، إجترا  مت  النتوو  الناد  دول ف  يحدث ما النوو  للتلوث المسببة الرئيسية العوامل وم     
 .لها التدميرية القو  لزياد  الذرية األسلحة تطوير دف األخير  العالمية الحر، بعد وخاصة

 والذ  التجار، إجرا  مناطق ف  المش  الذرى الغبار م  كبير  كميا  انتشار إل  التجار، أد  وقد    
 مثتل المشتعة النظتائر بعتض ةلت  يحتتوى والتذ  العليتا الجتو طبقتا  إلت (  المشت  الغبتار) الريتاح حملت 

 فتتتر  اإلشتتعاة  نشتتاطها يستتتمر والتتت  النظتتائر متت  وغيرهتتا ، والكربتتو  ، واالستتترونجيو  ، الستتيزيو 
 6.التجار، موق  ة  البعيد  المناطق م  كثير فوق ليتساقط الزم  م  طويلة

 :الحياة في الحق وعلى الجسد سالمة في الحق على وتأثيراتها النووية اإلشعاعات : الثاني المبحث

 أهت  مت  واةتبارهمتا ، الحيتا  فت  والحتق الجسد س مة حق ةل  واإلقليمية الدولية المواثيق نص  لقد   
 1948 لعتا  العتالم  اإلةت   نتص إذ الدوليتة االتفاقيا  جمي  شملتها لذا ، تحتر  أ  يج، الت  الحقوق
 وكتتذا ، 07 ، 06 المتتادتي  فتت  والسياستتية المدنيتتة للحقتتوق التتدول  العهتتد وكتتذا ، 03 المتتاد  فتت  ةليهتتا

 اإلنستتا  للحقتتوق اإلفريقتت  الميثتتاق وكتتذا ، 03 ، 02المتتادتي  فتت  اإلنستتا  لحقتتوق األوربيتتة االتفاقيتتة
 .04 مادت  ف  والشعو،

 :الحياة في والحق النووية اإلشعاعات: األول المطلب 

 والتذ  الحيتا  فت  الحق م  تتماش  ال وخيمة وآثار وةناصر مكونا  ةل  تحتو  النووية الطاقة أ     
 الحتق هذا ينته  الذ  النوو  الس ح خاصة ، تسلب  بل اإلنسا  بها يتمت  أ  يج، الت  الحقوق أه  يعد

 هتذا النتهتا  مباشتر ستببا نوويتة إشتعاةا  مت  النتوو  الست ح ناتج يعد إذ مباشر، غير أو مباشر بشكل
 المصتابة لألجيتال وراثيتا انتقتل أو كالسرطا  خطير  أمراضا سب، إذا مباشر غير سببا يصب  وقد الحق

 ةلت  النتوو  الست ح وتتأثيرا  السالفة الدولية الوثائق ف  الحق هذا لدراسة سنتعرض فإننا لذا باإلشعاع

                                                           

  5. 30ص السابق، المرجع سعيدان، علي / د 
  6. 30ص السابق، المرجع سعيدان، علي / د  
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 الستتلمية لألغتتراض النوويتتة والطاقتتة الستت ح هتتذا تجريتت، أو استتتخدا  بتتي  التعتتارض نبتتي  و الحتتق هتتذا
 7.الحيا  حق بحماية االلتزا  وضرور 

 :الحياة في الحق: األول الفرع

 هتذ  ومت  شتعوبا أ  أفترادا كتانوا ستوا  بشتر  كتائ  كتل بهتا يتمتت  التت  الحقتوق مت  الحيتا  حتق يعتبر 
 ببقيتة للتمتت  ضتمانا يعتد وحمايتت  بت  والتمتت  األخترى اإلنستا  حقتوق مقدمتة فت  الحق هذا يأت  الزاوية
 إ  ، المخالفتتة وبمفهتتو  يجعتتل التتذ  األمتتر ، واإلقليميتتة الدوليتتة المواثيتتق شتتملتها التتت  األختترى الحقتتوق
 واالقتصتتتادية ، والسياستتية المدنيتتتة)  برمتهتتا اإلنستتتا  لحقتتوق انتهاكتتا يعتتتد وستتلب  الحتتتق بهتتذا المستتاس

 كتل مت  حمايتت  وجت، الحقتوق أهت  هتو الحتق هتذا أ  والةتبتار ، لهتا إةداما بل 8(والثقافية واالجتماةية
 .المخاطر

 الحتق فترد لكل " 3 الماد  نص ف  جا  إذ الحيا  ف  بالحق اإلنسا  لحقوق العالم  اإلة   اهت  فلقد    
 بنصها الحيا  بحق والمدنية السياسية للحقوق الدولية االتفاقية اهتم  كما ، "9شخص  وس مة ، الحيا  ف 
 هتذا يحمت  أ  القتانو  وةلت  ، إنستا  لكتل مت ز  حتق الحيتا  ف  الحق"  األول  فقرتها ف  6 الماد  ف 

   10. ..".تعسفا حق  م  أحد حرما  يجوز وال ، الحق

  ةلت  02 مادتهتا فت  اإلنستا  لحقتوق األوربية االتفاقية بنص الحق هذا اإلقليمية االتفاقيا  ةالج  كما  
 اإلنسا  لحقوق اإلفريق  الميثاق أيضا تضمن  كما  11، " ...القانو  يحمي  الحيا  ف  إنسا  كل حق أ " 

 حرمانت  يجوز وال...  حيات  احترا  حق  وم  اإلنسا ، حرمة انتها  يجوز ال"  04 مادت  ف  والشعو،
  12". تعسفا الحق هذا م 

 اةتتدا  يعتد النتوو  الس ح استعمال وأ  ، الستمرار  نظيفة بيئة ظل ف  إال يتحقق ال الذ  الحق هذا   
 حتر، أ  فت  الست ح استتعمال مت  الغاية ف  والمتمثلة استعمال  م  الغاية يتجاوز لكون  الحق هذا ةل 
 يشتاركوا لت  البشر م  كثيرا حقوق انتها  إل  يدد  قد استعمال  أ  الةتبار وذل  ، بالحر، الفوز وه 
 الحتتر، وقتتانو  يتماشتت  ال التتذ  األمتتر ، الشتتامل والهتت   التتدمار إلتت  يتتدد  إنتت  بتتل ، الحتتر، هتتذ  فتت 

    . وغايت 

 العدائيتة األةمتال فت  تعستفية بطريقتة الحيتا  مت  الحرمتا  ةتد  ف  الحق ينطبق المبدأ، حيث وم  إن    
 الخاصتتة القواةتتد بواستتطة تحديتتد  يتعتتذر الحيتتا  متت  التعستتف  الحرمتتا  هتتو متتا اختبتتار أ  غيتتر. أيضتتا

 13.العدائية األةمال تسيير لتنظي  المصم  المسل ، النزاع ف  المنطبق القانو  وه  المنطبقة،

 :الحياة في الحق على النووية اإلشعاعات أثر: الثاني الفرع

 الحيتا  فت  الحتق م  الس ح هذا استخدا  بتعارض النوو  الس ح الستخدا  المناهضة الدول دفع  قد   
 ال والسياستية المدنيتة للحقتوق التدول  العهتد ف  ةلي  المنصوص الحق هذا أ  النووية الدول رأ  بينما ،

                                                           
 الدولية والوكاالت المتحدة األمم منظمة إطار في اإلنسان لحقوق الدولية الحماية"  الوفاء، أبو أحمد/  الدكتور 7

  . 159ص ،2008 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار الثالثة، الطبعة ،"المتخصصة
 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"اإلنسان لحقوق الدولي القانون في مدخل"  ،هللا سعد عمر/  الدكتور أنظر 8

  . 140ص ،1993
  9. 1948 سنة ديسمبر، في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 3 المادة أنظر 
  10. 1966 سنة المتحدة، األمم عن الصادر ،والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد من 6 المادة أنظر 
  11. 1950 سنة أوروبا، دول مجلس عن الصادرة ،اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من 2 المادة أنظر 
  12. 1981 سنة اإلفريقية، الوحدة منظمة عن الصادر ،والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق من 4 المادة أنظر 
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 حقتوق يعتالج وإنمتا ، النوويتة األستلحة مشتروةية العهتد يعتالج وال ، واألسلحة الحرو، حالة ةل  يطبق
 ستستر  العهتد يوفرهتا التت  الحمايتة أ  ةلت  الدوليتة التدول العتدل محكمتة وأكتد  ، السل  وق  اإلنسا 
 القانو  أحكا  إل  الرجوع ويج، من  التحلل يجوز ال التزا  الحيا  ف  الحق أل  ، الحر، حالة ف  أيضا

 تعستفيا حرمتا  يشتكل النتوو  الست ح استتخدا  كتا  إذا ما لمعرفة المسلحة النزاةا  أوقا  ف  السار 
 . الحيا  ف  الحق م 

 إل  استخدام  وج  وإ  حت  المدنيي  م  الحيا  حق سل، إل  يدد  النوو  الس ح استخدا  إ  الواق    
 المعنيتة اللجنتة قتدم  ولقتد ، أضترار  احتتوا  يمك  ال النطاق واسعة آثار  أل  ، محدد  ةسكرية أهداف
 تدكتتد ةامتتة م حظتتا  والسياستتية المدنيتتة للحقتتوق التتدول  العهتتد لتطبيتتق دراستتتها ةنتتد اإلنستتا  بحقتتوق
 وحيتاز  صتناةة كتو  فت  الم حظا  هذ  تتمثل ، الحيا  ف  الحق م  النووية األسلحة استخدا  تعارض
 هتتذا مثتتل واةتبتتار ، استتتخدامها حظتتر وطالبتت  ، الحيتتا  فتت  الفتترد لحتتق تهديتتدد أكبتتر النوويتتة األستتلحة
 المنازةتا  فت  اإلنسا  لحقوق الدول  القانو  قواةد تطبيق إطار ف _ ، اإلنسانية ضد جريمة التصرف
 . _المسلحة

 يتعتتدى بتتل ، الدولتتة تلتت  فتت  كتتائ  كتتل مصتترع إلتت  يتتدد  دولتتة أ  ضتتد النوويتتة األستتلحة استتتخدا  إ   
 النتوو  الست ح فتإ  وةليت  ، الحيتا  فت  الحق م  يتعارض فهو ، مداها تقدير يستحيل أبعاد إل  حدودها
 بالمتدنيي  يتعلتق ففيمتا ، ستوا  حتد ةلت  معتا المقتاتلي  أو للمتدنيي  بالنستبة ستوا  الحيتا  فت  الحتق ينته 

 ، الحيتا  فت  نستب  بحق فيتمتعو  المقاتلي  أما ، األوقا  جمي  ف  الحق هذا له  تكفل بحصانة يتمتعو 
  14. النووية التجار، ةل  ينطبق الحك  ونفس للحر، المشروع الهدف يتجاوز النوو  الس ح واستخدا 

 إطتار فت  قترارا المتحتد  لألمت  العامة الجمعية 1961 ةا  ف  اتخذ  إذ المتحد  األم  هذا أكد  ولقد   
 الحيتا  حتق حمايتة بهتدف وذلت  مشروةة غير أسلحة النووية األسلحة أ  ةل  نص القائ ، الحر، قانو 
 ": في  جا 

 ونصتتت ، المتحتتتد ، األمتتت  ميثتتتاق روح متتت  النوويتتتة والحراريتتتة النوويتتتة األستتتلحة استتتتخدا  تعتتتارض -1
 .الميثاق لهذا صريحة مخالفة وهو ومقاصد ،

 ، لإلنستانية أالمتا ويحدث الحر، نطاق اتساع إل  النووية والحرارية النووية األسلحة استخدا  يدد  -2
 مبتتاد  متت  يتعتتارض كمتتا العتتا  التتدول  القتتانو  أحكتتا  متت  يتعتتارض ولتتذا تمييتتز، دو  للمدنيتتة وتتتدميرا
 .اإلنسانية

 فحست،، أةتدا  جملتة أو ةدو ضد موجهة حربا النووية والحرارية النووية األسلحة استخدا  يعتبر ال -3
 ستوف – الحتر، فت  طرفتا ليست  وهت  – العتال  شتعو، أل  ةامتة، البشترية ضد موجهة حر، ولكنها
 .األسلحة هذ  ألضرار تتعرض

 لمباد  ومخالفة المتحد  األم  ميثاق ألحكا  انتهاكا النووية والحرارية النووية األسلحة استخدا  يعتبر -4
 15.والبشرية اإلنسانية ضد وجريمة اإلنسانية

 حقتتوق ينتهتت  ستت حا النتتوو  الستت ح واةتبتتر  االتجتتا  نفتتس اتختتذ  الدوليتتة العتتدل محكمتتة أ  كمتتا   
 1996 تمتوز /يوليتو 8 فت  أصتدرت  التت  االستشار  رأيها ف  وذل  ، المسلحة النزاةا  أثنا  اإلنسا 
 األستلحة باستتخدا  التهديتد شترةية" حتول الترأ  هتذا المتحتد  لألم  العامة الجمعية طل، إطار ف  وذال 

                                                           
 الدولي، القانون في الماجيستر شهادة لنيل مذكرة ،"العام الدولي القانون في النووية األسلحة استخدام" كريم، ناتوري 14

  . 25-24 ص ص ،2007 ،2006 الجزائر، وزو، تيزي معمري، مولود جامعة
  www.maktoobblog.com الرابطة على اإللكتروني الموقع أنظر 15

http://www.maktoobblog.com/


 نظيفة بيئة في والحق الجسد وسالمة الحياة في اإلنسان حق

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  17

 ، السار  ألتعاهد  القانو  المحكمة م  اقاضي 14 دراسة وبعد ، فيها جا  والت " استخدامها أو النووية
 ،تحلتيله  نهايتة وفت  النوويتة، لألسلحة الدول باستخدا  المتعلقة والممارسا  ، العرفية القواةد ة  فض 
   ..."16اإلنسان  الدول  القانو  وأحكا  مباد  م  يتناف  النووية األسلحة استخدا " أ  ، ةل  اجمعوا

 طبيعة فم  الحاال ، ةمو  ف  محرما ةم  استخدامها م  تجعل النووية األسلحة خصائص أ " ... و  
 حيتا  تهتدد نهتاوأ المستتهدف، وغيتر المستتهدف بي  البر  ، وغير البر   بي  تميز ال انهأ األسلحة هذ 

   17".األجل طويلة إشعاةا  م  منها ينبعث بما التالية األجيال

 استتخدامها لهتا يتدد  التت  النتتائج ذا  إلت  يتدد  قتد سلمية ألغراض النووية الطاقة استعمال أ  كما   
 لحقتوق واالنتهاكتا  المختاطر أستو  العتال  ويشتهد شتهد إذ ،(  ةسكرية أغراض)  سلمية غير ألغراض
 النوويتتة للطاقتتة المختتاطر ذا  االستتتعماال  هتتذ  جتترا  الحيتتا  فتت  وحقتت  والصتتحة البيئتتة فتت  اإلنستتا 
 ، الستابق الستوفيت  باالتحاد 1986 سنة" تشرنوبيل" حادثة وف  ان  إذ ، سلمية غير أو سلمية ألغراض

 ، متترا كيلتو 160 بطتول تمتتد وقاتلتة خطيتر  نووية إشعاةا  بتسر، بالبيئة األضرار أسو  العال  شهد
 ،(الستابق) السوفيت  االتحاد غر، لدول الرياح حملتها باإلشعاع محملة وسحابة مترا كيلو 48 وةرض

 اإلصتابا  مت  وكثيتر الوفيتا  ةشترا  إلت  أدى بتل ، التدول تلت  لستكا  الرةت، لتحمتل أوربا دول م 
 فت  تكمت  الحتديث العصتر فت  أخترى كارثتة العتال  شتهد كمتا ،18 إصتابة 300 بحتوال  تتراوح الجسدية
 أدى والتذ  ، 2011 متارس 11 ف  اليابا  اجتاح الذ  والفيضا  الزلزال وبعد إذ ،" فوكوشيما" كارثة
 نوويتة إشعاةا  تسري، إل  ذل  أدى ، النووية الطاقة للتوليد مصان  انفجار ف  تمثل  نووية كارثة إل 

 متت  الستتكا  متت  كثيتتر إثرهتتا وهجتتر ، والبيئتتة اإلنستتا  ةلتت  مباشتتر خطتترا وشتتكل  المعقتتول الحتتد فاقتت 
 لتستر، وذل  ، النوو  المفاةل موق  م  كل  150 فاق  لمسافا  البقا  م  ومنعوا وممتلكاته  منازله 

 .19 الحدود لهذ  اإلشعاةا 

 ستلمية غيتر ألغتراض النتوو  الست ح استتخدا  إطتار وفت  ، هتذ  ةت  سابقة كارثة ف  العال  شهد كما  
 ، الضتحايا ةتدد تقتدير الصتع، م  كا  إذ ، األضرار أسو  ،" نكزاك " و" هورشيما" تفجير ف  وذال 

 75 وأ  ،" هورشيما" تفجير جرا  الف100 وإصابة المدينة سكا  م  ألف 140 ة  يزيد ما صرع إذ
   20.المدنيي  م  اآلالف وفقد ، خطير  إصابا " نكازاك " ف  أصيبوا ألف 75و قتلوا، ألف

 قتلتتوا، 8000 وأ  ،" هيروشتتيما" فتت  أصتتيبوا 000.86، قتلتتوا 68. 000 أ  يعتبتتر متت  وهنتتا     
 14 و هورشيما ف  ألف 200 إل  وصل القنبلتي  ف  الوفيا  تقدير لك  نجزاك ، ف  أصيبوا 21.000

 .195021 سنة نكزاك  ف  ألف

                                                           

  16. 136ص ،2000 سنة األردن، األولى، الطبعة ،"النووية لألسلحة القانوني الوضع"  ،الجندي غسان/  الدكتور 
 بشأن الجديد األمريكي المبدأ حول النووية، واألسلحة العسكري التدخل"  زونيوس، وشتيفاني مولر هارالد أنظر، 17

 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز عالمية، دراسات مجلة علي، عباس عدنان ترجمة ،"النووي السالح استخدام
  . 50ص ،2007 ،64 العدد اإلستراتيجية،

 الخيارات مجلة ،"اإلنسان وصحة والغذاء البيئة على النووي اإلشعاع مخاطر"  الحسنين، العزيز عبد يوسف/  أنظر 18
 ص ص ،2001 لبنان، بيروت، المستقبل، دراسات ومركز ، العربية الوحيدة دراسات مركز األوسط، الشرق في النووية

441-442 .  
  ar.wiq ipodia.orj الرابطة على اإللكتروني الموقع أنظر 19
 لإلشعاعات المستخدمة األخرى العسكرية والخيارات النووية األسلحة"  مجاهدة، مصطفى رياض/  الدكتور أنظر 20

 بيروت، المستقبل، دراسات مركز العربية، الوحدة دراسات مركز األوسط، الشرق في النووي الخيار مجلة ،" النووية
  . 296ص ،2001 لبنان،

 والكيميائية الننووية األسلحة انتشار منع"  مجلة دين، وجاناثان وب، يجوري وجر دريسكول، وليم فورسبرج، راندال 21
 والثقافة المعرفة لنشر المصرية الجمعية هدارة، رمضان سيد/  د ترجمة " االنتشار منع وسائل في مقدمة والبيولوجية

  . 55ص ،1991 األولى، الطبعة مصر، القاهرة، العلمية،
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 دمتر هيروشتيما ففت  ، المنطقتة فت  المبتان  لتدمار نتيجتة القاتلتة الفوريتة اإلصتابا  أغلت، نتجت  ولقد   
 كيلومتر 5.2 مدى حت  انهمكا م  الخشبية المنشئا  وانتزة  ، جزئيا أو كام  تدميرا منزل 60.000

 وفت  ، الحجتار  أو التترا، مت  أكتوا  إلت  الطتو، مت  المبنيتة المنتازل وتحولت  ، االنفجتار مركز حول
 والزجتتاج واألبتتوا، الحتتوائط وتنتتاثر  شتتديدا تتتدميرا المبتتان  دمتتر  متتتر كيلتتو 8 قطرهتتا نصتتف دائتتر 

 22.يقابل  ما لكل ومدمر  ساحقة الهوا  ف  المحتويا  وباق  األثاث وقط  واألحجار

 احتتتراق إلتت  أد  ستتاةا  ستت  استتتمر  ناريتتة ةاصتتفة حتتدوث إلتت " هيروشتتيما" قنبلتتة انفجتتار أدى   
 يزيتد متا إلت  سترةت  وصتل  ةاصتف ريت  توليتد ذل  وصاح، ، المدينة م  مرب  كيلومتر 12 مساحة
  .الجها  جمي  م  المدينة ةل  يه، وكا  ، ساةتي  مرور بعد الساةة ف  مترا كيلو 50 ة 

 األفتتراد متت  %80 يتتتمك  ولتت  ، اإلطفتتا  مراكتتز فتت  الحرائتتق مقاومتتة آال  متت %  70 وتعطلتت    
 استتحالة إلت  تحطمت  الت  األنابي، ف  الميا  ضغط هبوط أدى كما ، للطوار  االستجابة ف  المختصي 
 مركتتز متت  متتتر كيلتتو 5.2 متتدى فتت  منهتتا كتتا  متتا مقاومتتة أصتت  يستتتحيل كتتا  وأ  ، الحرائتتق مقاومتتة
 23.االنفجار

 الت  الحروق نتيجة أغلبها وكا  ، 24اإلشعاة  والتلوث والحروق العصف قو  نتيجة اإلصابا  حدث   
 إصتابا  معالجتة يمكت  ول  ، شديدا احتراقا العرا  ف  فوجئ م  أحترق فقد ، الوفا  حاال  أغل، سبب 
 مت  المحتترقي  نسبة كان  األول اليو  ومند ، االنفجار مركز م  متري  كيلو مساحة ف  المباشر التلوث
 م  العالية النسبة وأما ، أرباع ث ثة إل  النسبة هذ  زاد  أسبوةي  مرور وبعد ، النصف تعادل الوفيا 
 يو  هيروشيما ف  45.000 وتوف  ، أسابي  ث ثة مرور بعد حدث  فقد اإلشعاة  للتلوث نتيجة الوفيا 
 والجتتروح والرضتتوض بتتالحروق اإلصتتابة نتيجتتة ، التاليتتة األربتت  األستتابي  ختت ل 20.000 ، االنفجتتار
 وقلتة ، والعت ج اإلنقاذ وسائل بأغل، لحق الذ  الدمار الخسائر، نسبة ضاةف ومما اإلشعاة ، والتلوث
  25.لذل  نتيجة واإلمدادا  األدوا 

 آثتار ببحث واألطبا  والمهندسي  الطبيعة ةلما  م  جماةة كلف  شهر بمد  هيروشيما قنبلة انفجار بعد  
 أما " مورس  فيلي،" الدكتور تقرير ف  ،وجا  1945 سبتمبر 8 ف  أبحاثها فبدأ  الذرية القنبلة ونتائج
 مرةت، شت   انهتأ بتل...  جديتد ست ح مت  أكثتر الذريتة القنبلتة أ )  الكتونجرس مت  مشكلة خاصة لجنة
 معاونتة يمكتنه  لت  هيروشتيما فت  شتخص 330 ةتدده  البتال  األطبتا  مت  طبيبتا وستتو  فمائتتا  للغاية

 قتتل تتدريبه  وأتمتوا حتديثا تخرجوا والذي  ، 2400 ةدده  البال  والممرضا  والمتطوةو  ، الجرح 
 خمستة ةتددها البتال  مت  مستشف  وأربعي  أثني  ودمر  واحد  لحظة ف  شخص 1800 م  أكثر منه 

 رجالهتا مت  أربتاع ث ثتة فقد أو قتل مدفعية موق  وث ثي  ث ثة حوال  هيروشيما ف  كا  كما ، وأربعي 
 ثمانيتة مت  جند  آالف خمسة م  حرب  أركا  وهيئة األةل  القائد وقتل الحربية المنشآ  جمي  ودمر 
 القتوا والحريتق الضتغط جهتة مت  حتتفه  يلقوا ل  الذي  فهدال  ، شام  دمارا القنبلة هذ  وأحدث  ، آالف
 العت ج وستائل تتوفير تعتذر بعتد الثانيتة المشتكلة ه  الميا  مشكلة وكان  الذرى، اإلشعاع آثار م  حتفه 
   " .26 الكهربائية والمنشئا  الكاب   تدمير نتيجة الكهربائية القوى توزي  أختل كما ، الطب 

 يقتل أ  المحتمتل ومت  األخترى، السترطانية األمتراض مت  زائتد  نستبة وجتود أيضتا الفحتوص وبين    
  .لإلشعاع تعرضوا م  بي  العمر متوسط

                                                           
 القاهرة، الشعب، دار مؤسسة الثانية، الطبعة ،"النووية الطاقة واستخدام الدولي القانون"  بنونة، خيرة محمود/  الدكتور 22

  . 18ص ،1971 سنة مصر،
  23. 18ص نفسه، المرجع بنونة، خيرة محمود / د 
  24. 18ص نفسه، المرجع بنونة، خيرة محمود / د 
  25. 19ص نفسه، المرجع بنونة، خيرة محمود / د 
  26. الهامش من نقال 19ص نفسه، المرجع بنونة، خيرة محمود / د 
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 ممتا ، ذهنيتا تخلفتا يعتانو  أطفتاال وضع  الحمل وق  لإلشعاع تعرض  ال ت  الحوامل أ  لوحظ كما   
 .والبدنية العقلية الناحيتي  م  القادمة األجيال ةل  سيئ تأثير لها وراثية أضرارا يسب، اإلشعاع أ  يدكد

 أقتتروا الهيدروجينيتتة القنبلتتة تفجيتتر آثتتار لدراستتة المشتتكلة اللجتتا  تقتتارير فتتا  الهيدروجينيتتة القنبلتتة أمتتا   
 تجربتة أ  التقتارير هتذ  فت  وجتا  ، مربت  ميتل ألف بمائة تقدر مساحة فوق الذر  الغبار سقوط احتمال
 مت  متي  تستعي  حتوال  بعتد ةلت  يابانيتا صتيادا وةشتري  ث ثتة ةرض  األمريكية الهيدروجينية القنبلة
 دلتت  كمتتا ، المختلفتتة تأثيراتتت  متت  أغلتتبه  وقاستت  أحتتده  فمتتا  ، اإلشتتعاة  الغبتتار إلتت  االنفجتتار مكتتا 

 والنباتتا  للحيوانتا  ووراثية حاد  إشعاةية أمراضا سبب  التجار، هذ  أ  اليابانية الحكومة إحصائيا 
 ،" هتاوا " وجتزر" متوز فور" وبي  الجديد  وغينيا اليابا  بي  المنطقة ف  الهاد  المحيط أسما  وأ  ،

 . االنفجار حدوث تاريخ م  شهور ثمانية حت  كذل  واستمر  إشعاةية بمواد تلوث 

 هتذا وجتا  الزراةيتة، والمنتجتا  النباتتا  تلوث بدورها سبب  الت  األمطار تلوث االنفجار سب، كما   
 27.للدراسة المشكلة الدولية اللجنة تقارير ف 

 نظيفتة ببيئتة التمتت  فت  اإلنستا  حتق ةلت  أثتر  بيئيتة أضترارا النووية التجار، وإثر العال  شهد كما   
 أختترى حقتتوق ةلتت  بتتذل  وتتتدثر الستتني  آلالف تستتتمر والتتت  النوويتتة باإلشتتعاةا  البيئتتا  تلتت  لتلتتوث
 طريتق ةت  اإلنستا  لجست  النتوو  اإلشتعاع انتقتال ةنتد ،وذلت  الجستد وست مة الحيتا  ف  كحق  لإلنسا 
 أقصت ) ، الجزائريتة الصتحرا  فت  الفرنستية النوويتة التجتار، ، التجتار، هذ  وم  ، الغذا  أو الهوا 

 ، التفجيتتر مواقتت  إ  تمنراستت ، بواليتتة اكتتر ةتتي  وكتتذا ، حمتتود منطقتتة رقتتا  فتت (  الجزائتتر  الجنتتو،
 وانعتدم  ، المشت  الغبتار مت  طبقتة تغطيهتا مهجتور  مواقت  ظلت  ،" برقا  حمودية" منطقة وخصوصا

 هتذ  ةلت  الحيتا  استتحالة إلت  أدى ممتا النتوو  اإلشتعاع مستتويا  بها ارتفع  و الحيا  مظاهر كل فيها
  28.الجزائرية األرض م  المناطق

 القتتوا  رحيتتل بعتتد إذ ، المشتتعة النفايتتا  لتتدف  موضتتعا التفجيتتر لمنتتاطق المجتتاور  المنتتاطق أصتتبح _ 
 آال  بواستتطة جتتدا ةميقتتة حفتتر وضتتع  ، الجزائريتتة بالصتتحرا  النوويتتة التجتتار، قواةتتد متت  الفرنستتية
 كيماوية مواد م  والنفايا  الثقيلة األشغال تنفيذ ف  المستعملة واآلال  المعدا  كل لها وكدس  الضخمة

 التت  المنتاطق أ  ةلمنتا إذا خصوصتا ،29 الطبيعتة ةلت  خطتر تشتكل  مشتعة ومواد وبكتيرية وبيولوجية
 ومتدى الستط  مت  القريبتة الجوفيتة الميتا  مت  هائلتة كميتا  ةلت  تحتتو  المشتعة النفايا  هذ  بها دفن 

 الشتر، فت  الستعمالها الجوفية الميا  هذ  استغ ل ةند المجاور  المناطق سكا  صحة ةل  ذل  خطور 
   .الزراةية المحاصيل ور 

 :الجسد سالمة في والحق النووية اإلشعاعات: الثاني المطلب

 :الجسد سالمة في الحق :األول الفرع

 لكتل"  3 المتاد  نتص فت  جتا  إذ ، الجستد ست مة فت  بالحق اإلنسا  لحقوق العالم  اإلة   اهت  لقد   
 بتالحق والمدنيتة السياستية للحقوق الدولية االتفاقية اهتم  كما ،30"شخص  وس مة ، الحيا  ف  الحق فرد
 الحاطتة أو القاستية للمعاملتة وال للتعتذي، احتد إخضتاع يجتوز ال"  7 المتاد  فت  بنصتها الجسد س مة ف 

                                                           

  27. 20ص نفسه، المرجع بنونة، خيرة محمود / د 
   النووية التجارب واقع" أمقل عين بلدية" ديهكال الطيب كذلك وأنظر  ،48ص السابق، المرجع سعيدان، علي / د أنظر 28

 ،2004 سنة الجزائر، والثقافة االتصال وزارة واألدب، الفنون ترقية صندوق طبعة ،"أكر منطقة في وخلفياتها الفرنسية
  . 73ص

  29. 48ص السابق، المرجع سعيدان، علي / د كذلك وأنظر ،105ص نفسه، المرجع ديهكال، الطيب 
  30. ذكره السابق ،1948 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 3 المادة أنظر 



 نظيفة بيئة في والحق الجسد وسالمة الحياة في اإلنسان حق

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  20

 رضتتا  دو  أحتتد ةلت  ةلميتتة أو طبيتة تجربتتة أيتة إجتترا  يجتوز ال ، الخصتتوص وجت  وةلتت  ، بالكرامتة
  31".الحر

 ال"  ةل  3 مادتها ف  اإلنسا  لحقوق األوربية االتفاقية بنص الحق هذا اإلقليمية االتفاقية ةالج  كما   
 والشتعو، اإلنستا  لحقتوق اإلفريقت  الميثاق أيضا تضمن  كما ،  "...32للتعذي، إنسا  أ  إخضاع يجوز
 البدنيتتة شخصتت  وستت مة حياتتت  احتتترا  حقتت  ومتت  ، اإلنستتا  حرمتتة انتهتتا  يجتتوز ال"  04 مادتتت  فتت 

  33. "تعسفا الحق هذا م  حرمان  يجوز وال والمعنوية

 ، العتدو ستلطة أو سلطته  قبل م  األشخاص وتعذي، القو  باستعمال فقط يكو  ال الحق هذا انتها  إ   
 مت  والحرمتا  ، واألشتوا  بتاإلبر والتوخز ، الجلتد و ، الكهربائ  الصعق ف  يكم  البدائ  التعذي، ذل 
 قصتد للجست  ستامة متواد بإدختال الجستد حرمت  انتهتا  التعتذي، اليو  يشمل بل ، بالميا  والتعذي، األكل

 متا إ  بهت ، اإلضترار قصتد لت  األشخاص تعريض أو ، النووية اإلشعاةا  خاصة اإلضرار أو التعذي،
  . بالخطر  والموصوفة اإلشعاع هذا يخلفها الت  واآلثار األضرار تل  هذا يدكد

 :اإلنسان جسم على النووية اإلشعاعات أثر: الثاني الفرع

 الجست  لجزيئتا  المكونتة للبتذرا  ضتررا يحدث النووية اإلشعاةا  إل  ح  كائ  أ  يتعرض ةندما   
 .بالخطر اإلنسا  حيا  مهدد  األنسجة هذ  دمار إل  يددى مما البشرى

 :منها ةوامل ةد  ةل  اإلشعاةا  هذ  م  الناتجة الخطور  درجة وتعتمد   

 .منها الناتجة الطاقة وكمية اإلشعاع نوع -1
 .لإلشعاع التعرض وزم  -2

 . البيولوجية اآلثار م  نوةا  اإلشعاةا  ولهذ    

 سترطا  مثتل الخطيتر  األمتراض بتبعض يصا، حيث اإلنسا  ةل  غالبا   ويظهر الجسد  األثر -1
 .البيضا  بالميا  العيو  وإصابة والد  الجلد

 ذلت  ويظهتر. المتعاقبتة األجيتال ةلت  أثتار  وتظهتر التوراث  األثتر هو لإلشعاةا  الثان  واألثر -2
 ستبتمبر فت " نجتازاك " و" هيروشيما" ةل  النوويتي  القنبلتي  إلقا  بعد اليابانيي  ةل  بوضوح
1945. 

 أمراضتا لهت  ستب، أإلشتعاع ألضترار أحيا  بقوا م  تعرض األرواح ف  الخسائر إل  وباإلضافة إذ     
" ناجازاك " و" هيروشيما" ف  حيا بق  م  فحص م  اتض  إذا ، وراثية وأضرارا ، أجسامه  ف  آجلة
 المرضت  نستبة زاد  وقتد – التد  سترطا  – اللوكيميتا مترض تستب، اإلشتعاع م  الكبير  الجرةا  أ 
 األةتتوا  فتت  القمتتة إلتت  ووصتتل  ، 1948 ةتتا  فتت  لإلشتتعاع تعرضتتوا التتذي  األحيتتا  بتتي  المتترض بهتتذا

 لت  التذي  اليابتا  ستكا  بتي  العادية النسبة م  أةل  بقي  ولكنها ، ذل  بعد تضا ل  ث  1952- 1950
 كتانوا مت  بتي  المرضت  نستبة وكانت  الصتغير  األةمتار وخاصتة األةمتار جمي  ف  لإلشعاع يتعرضوا

 فت  كتانوا مت  بتي  النستبة كانت  كما أبعد مسافة ةل  كانوا م  بي  النسبة ضعف متر كيلو 11 بعد ةل 

                                                           

  31. ذكره السابق والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد من 7 المادة أنظر 
  32. ذكره السابق اإلنسان، لحقوق األوروبية االتفاقية من 3 المادة أنظر 
  33. ذكره السابق والشعوب، اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق من 4 المادة أنظر 
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 مركتز مت  متترا كيلتو 10 إلت  2 مت  بعتد ةلت  كتانوا مت  بي  النسبة أضعاف ةشر  متر كيلو 11 مدى
  34.االنفجار

 جستدية أضترار إلت " برقتا  حمتود" منطقتة ف  الفرنسية النووية التجار، اثر" رقا " سكا  تعرض كما
 إلتت  إلتتيه  انتقلتت  أو ، بستتطا  كعمتتال أو ، قصتترا ، النوويتتة لإلشتتعاةا  تعرضتتوا ممتت  الكثيتتر جعلتت 
 انهتأ ذلت  مت  األستوأ بتل ، الحركتة ةلت  قتادري  غيتر ومشتوهي  معتوقي  ، الريتاح طريتق ةت  مناطقه 
 النقا، كشف فرنسية ةسكرية وثائق تشير حيث الوراثة، طريق ة  ألبنائه  اإلشعاةا  هذ  أثار انتقل 
 فعتل ردود طبيعيتة معرفة إل  ذل  وق  تسع  كان  الفرنسية األركا  قياد  أ  التسعينا  ايةنه ف  ةنها
  35.اإلشعاةية المواد م  ةالية نسبة تسود  مناخ ف  اإلنسا  جس 

 المعتقلتي )  والمستاجي  والعجتز ، واألطفتال الحوامتل النسا  منه  بشرية فئا  التجربة تح  وض  إذ   
 الفرنستية النوويتة التجتار، فت  متخصص فرنس  باحث ةن  كشفة ما حس، حج  ةدد بل (  الجزائريي 

 36.تجار، كفئرا  استعملوا جزائر  ألف 42 يزيد ما

 التفجيتتر لحتتظ أمتتروره  حيتتث ، التجتتار، لهتتذ  المنطقتة ستتكا  إخضتتاع الفرنستت  المستتتعمر تعمتتد كمتا   
 ) ) ةتت  ةبتتار  وهتت  ، أةنتتاقه  فتت  بوضتتعها ألزمتتوه  ق ئتتد ةلتتيه  ووزةتتوا مستتاكنه  متت  بتتالخروج

clichés الستكا  ةلت  بالكشتف الفرنستيو  األطبتا  وقتا  ، لهتا تعرضتوا التت  اإلشتعاةا  شتد  لقيتاس 
 أستترى فرنستتا أخضتتع  كمتتا ، النتتوو  اإلشتتعاع درجتتا  لمعرفتتة متتنه  األحيتتا  التفجيتترا  بعتتد مباشتتر 
 200 حتوال  وكتانوا ةلتيه  النتوو  اإلشتعاع تتأثير متدى لمعرفتة النوويتة للتجار، مجاهدي  م  الحر،
  37.مجاهد

 ، جستد  وست مة الحيا  ف  اإلنسا  حق ةل  خطرا واستعماالتها النووية الطاقة م  يجعل الذ  األمر   
 العهتد ضتمن  والتذ  ، جستد  ست مة فت  اإلنستا  حتق انتهتا  إلت  يتدد  قتانون  غير بشكل استعمالها و

 أو القاستية العقوبتة أو للتعتذي، أحتد إخضتاع يجتوز ال"  07 المتاد  فت  والسياسية المدنية للحقوق الدول 
 ةل  ةلمية أو طبية تجربة أية إجرا  يجوز ال ، الخصوص وج  وةل .  بالكرامة الحاطة أو ال إنسانية

  38". الحر رضا  دو  أحد

 :النووي باإلشعاع التلوث من البيئة حماية حق :الثالث المبحث

 :البيئة حماية في الحق: األول المطلب

 :البيئة تعريف: األول الفرع

 متا كتل م  حقيقية حماية المجال هذا يتطل، إذ ، برمتها الحيا  الستمرار حيو  مجال أه  البيئة تعتبر   
 ، فيهتتا والمتتتوفر  للحيتتا  الضتترورية والعناصتتر ةليهتتا تعتمتتد التتت  الطبيعتتة القواةتتد تغييتتر ةلتت  يتتدثر قتتد

                                                           

  34. 19ص السابق، المرجع بنونة، خيري  محمود / د 

  35. 43ص السابق، المرجع سعيدان، علي أنظر 
: الموقع على الرابطة كذلك وأنظر ،45ص نفسه، المرجع سعيدان، علي أنظر 36

http://bwahab2505.maktoobblog.com  
 الفرنسية النووية التجارب " الندوات، سلسلة ،" والبيئة اإلنسان على النووية التفجيرات تأثيرات"  بلعمري، محمد. د 37
 الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز ،9029 السلسلة الرقم ،" وشهادات وبحوث دراسات الجزائر، في

  . 150ص ،2000 سنة الجزائر، ،1954 نوفمبر أول وثورة
  38. ذكره السابق والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد من 07 المادة أنظر 

http://bwahab2505.maktoobblog.com/
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 والكائنتا  النباتا  وكذا ، الهوا  ةامة بصفة أو األخرى والغازا  الكربو  كسيد أو وثان  كاألكسوجي 
 . اإلنسا  فيها بما ، األخرى الحية

 في  تعيش الذ  الوسط : » ةا  بشكل وتعن  الحيا  في  تعج الذ  اإلطار لمفهومها وفقا تعتبر الت  هذ    
 وستطا   كتا  أو ، والتربتة والهتوا  كالمتا  طبيعيتا   وستطا   كتا  ستوا    ، ونبتا  وحيتوا  إنستا  م  األحيا 
 مباشر  بصفة ويتحك  يتدخل هذا كل أل  وغيرها، والطرق واآلثار كالمنشآ  ذات  اإلنسا  م  مصنوةا  

  39.» اإلنسا  حيا  ف  مباشر  غير أو

 الكائنتا  هتذ  فتإ  ، اإلنستا  مقتدمتها وف  ، الحية الكائنا  حيا  الستمرار ضرور  الهوا  أ  وطالما  
 أكثتر الهتوا  استنشتاق ة  يمس  أ  يمك  ال فاإلنسا  ، نقية هوائية بيئة ف  إال العيش لها يمك  ال الحية
 متت  العديتتد لإلنستتا  يستتب، المشتتعة بتتالمواد الهتتوا  تلتتوث فتتإ  وةليتت  ، األحتتوال أحستت  فتت  دقتتائق 5 متت 

 يكو  وبذل  ، لجسم  الهوا  م مسة بسب، الجلد وسرطا  الرئة سرطا  اإلط ق ةل  أهمها األمراض
  40.جسد  بس مة والمساس فنائ  إل  تدد  الت  األسبا، أه  أحد النووية باإلشعاةا  الهوا  تلوث

 معداتتت  وتطتتوير كبتترى، مصتتان  وبنتتا  تكنولوجيتتة، وستتائل ةلتت  واةتمتتاد  اإلنستتا  تطتتور فتتإ  لتتذا   
 التذ  األمتر. تهديتدا أكثتر فيها يعيش الت  البيئة م  جعل والسيطر ، العسكر ، التفوق لغرض العسكرية
 .الدول  المجتم  أولويا  أه  احد البيئة يجعل

 يتض  ما وهو ، الداخل  النطاق ف  االهتما  وكذا ، الدول  النطاق ف  االهتما  ةل  البيئة بذل  لتحوز   
 م  وحق ، لإلنسا  الحديثة الحقوق م  حقا البيئة واةتبار ، البيئة لحماية دولية اتفاقيا  وض  خ ل م 

 بمتا اإلنستا  بحقتوق ل هتمتا  تشتريعات  فت  الجزائر  المشرع توج  خ ل م  وكذا ، المشتركة الحقوق
 .نظيفة بيئة ف  حق  فيها

 :نظيفة ببيئة التمتع حق وانتهاك النووية اإلشعاعات: الثاني الفرع

 تلتوث يحتدث مشتعة مواد استعمال أو ، تجريبها أو النووية األسلحة أو ، النووية الطاقة استعماال  إ    
 للحشترا  تنتقتل حيتث الغذائيتة والسلستلة التدور  بتذال  وتتخلتل ، المشتعة بتالمواد والغتذا  الما  و الهوا 

 النشتتتاط يستتتمر المشتتعة النظتتائر واغلتت، اإلنستتا  إلتت  تصتتل وأخيتترا   والحيوانتتا  والطيتتور والنباتتتا 
 .البيئة ةناصر بكافة التلوث إضرار م  يضاةف الذ  األمر الزم  م  طويلة فتر  لها اإلشعاة 

 الناتجة المناخية النواتج م  يعتبر ،إذ مباشر غير أو مباشر بشكل البيئة ةل  أثر النووية لإلشعاةا  و  
 : البيئ  التلوث ة 

 ..H2o م  وتفاةلهاco2 so4 بالمركبا  الجو تلوث نتيجة الحمضية األمطار -

 . ركامية واندفاةا  ترابية ةواصف م  الطينية والنواتج األمطار -

 . المصان  ودخا  البترول وآبار الغابا  حرائق ة  الناتجة السودا  األمطار -

 ة  ناتجة غبارية سحابا  ة  ةبار  وهو الذر  بالغبار يسم  ما النووية األسلحة استعمال ة  ينج    
 41.ميل ألف بمائة تقدر شاسعة بمناطق اإلضرار إل  السحابة هذ  تدد  قد ، النووية التفجيرا 

                                                           
 العربية، النهضة دار ،" البيئي التلوث منازعات في المدنية المسؤولية لقواعد استقراء"  سعد، محمود أحمد/  الدكتور 39

  . 39ص ،1993 القاهرة،
 للطباعة العربية النهضة دار ،" الجنائي القانون نطاق في النووية باإلشعاعات التلوث"  قشقوش، حامد هدى/  الدكتور 40

 . 126-125 ص ،1997 طبعة مصر، القاهرة، والتوزيع، وللنشر
  41. 21-20 ص السابق، المرجع بنونة، خيري محمود / د 
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 : إل  تدد  إذ ، فيها للحيا  تهديدا وتشكل البيئة ةل  تدثر المخلفا  هذ  إ    

 بالتصتحر إصتابتها بعتد صتالحة غير األصل ف  للزراةة الصالحة األراض  تصب  إذ :التصحر -1
 والضتتغط ، والحرائتتق العصتتف بستتب، الطبيعتتة، قواةتتد فتت  يغيتتر التتذ  البيئتت  التلتتوث نتيجتتة

 ةامتل ةانت  التت  المنتاطق فت  الرمليتة الكثبتا  حركت  ف  تغيرا  ةن  ينج  مما ، والعواصف
  42.الذر  العصف ظاهر  بسب، الهوائية التعرية

 تاما إت فا مخلفة إشعاةية مركبا  تتفاةل إذ البيئ  التلوث مخلفا  م  الحرائق تعد إذ :الحرائق -2
 43.الحرار  اإلشعاع ة  ناتجة وه  والنباتية، الزراةية للمحاصيل

 العتيش مت  ويجعل المناخ تغيير ف  يدثر أ  شأن  م  والذ  : األوزون بطبقة واإلضرار التأثير -3
 والتت  األزو  بطبقتة اإلضترار ةت  تنتتج قد الت  الغازا  نتيجة ممكنة غير األرض ف  والحيا 
 .وجودها  ف  والتنفس استنشاقها اإلنسا  يستطي  ال سامة غازا  تعتبر

 : النووية اإلشعاعات من البيئة لحماية القانونية األطر: الثالث الفرع

 :الدولية األطر: أوال 

 ةليها للحفاظ الدولية الجهود جمي  تتضافر أ  يج، لإلنسانية مشتركا   تراثا   باةتبارها البيئة موارد إ     
 .بها المحدقة األخطار م  وحمايتها

 الدوليتتة االتفاقيتا  متت  العديتد وأبرمتت  الدوليتة، المتتدتمرا  مت  العديتتد ةقتد  فقتتد ذلت  متت  وانط قتا      
 :ه  بالبيئة اهتم  الت  الدولية والمدتمرا  االتفاقيا  أه  إ  البيئة، لحماية واإلقليمية

 .1987 لعا  مونتلاير مدتمر و للبيئة المتحد  األم  رةاية تح  1985 لعا  فينا :أوال

 .1989 مارس 12 ف  ةلي  التوقي  ت  الذ  البيئة لحماية العالم  اإلة   :ثانيا

 .1992 ةا " رو جان  ريد " مدتمر :ثالثا

 .والطبيع  الثقاف  التراث بحماية المتعلقة 1972 باريس اتفاقية :رابعا

 .والفضا  الجو ف  النووية التجار، حظر بشأ  1963 لعا " موسكو" اتفاقية :خامسا

 منهتا كتل جتا  إذ 44 الحتدود ةبتر المتدى بعيد الهوا  بتلوث المتعلقة 1963 لعا " جنيف" اتفاقية :سادسا
 :المباد  هذ  بي  وم  البيئة، حماية دف ومتعدد  جديد  بمباد 

 ، التداف  الملتوث ومبتدأ ، والحظتر المنت  ومبتدأ ، التمييتز ةتد  ومبتدأ ، التدول  والتضتام  التعتاو  مبدأ  
 ومبتتدأ ، البيئتتة حمايتتة فتت  الفرديتتة المصتتلحة ومبتتدأ ، المعنيتتة الدولتتة مصتتال  بتتي  التتتواز  إقامتتة ومبتتدأ

 45. الحيطة ومبدأ ، المسدولية

                                                           
 المدى في والبيئة الصحة على اإلشعاعي التلوث ومخاطر الفرنسية النووية التجارب"  ،العبودي الكاظم عبد / د أنظر 42

 السابق، المرجع ،" وشهادات وبحوث دراسات الجزائر، في الفرنسية النووية التجارب"  الندوات، سلسلة ،" والبعيد القريب
  . 93ص

 الجغبير ماضي / ود الساكت منيب / د كذلك وأنظر ،18-17 ص ص السابق، المرجع بنونة، خيري محمود / د أنظر 43
 ص ص ،1991 األردن، ،" النووية – البيولوجية – الكيمياوية الشامل، الدمار أسلحة"  صباريني، غالب والصيدالني

81-82 .  
 مصر، اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،" التلوث من البيئة لحماية الدستورية األسس"  ،البازي الرزاق عبد داوود  44

  . الهامش من 130ص ،2007 سنة
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 نظيفتة ببيئتة بتالتمت  اإلنستا  بحتق والثقافيتة واالجتماةيتة االقتصتادية للحقتوق التدول  العهتد ضم  لقد   
 البدنيتتة الصتتحة متت  ممكتت  مستتتوى بتتأةل  بتتالتمت  إنستتا  كتتل حتتق ةلتت "  بنصتتها 12 مادتهتتا فتت  وذالتت 
 المواليد م  الوفيا  نسبة خفض ةل  للعمل ضرور  هو ما بكل القيا  ف  الدول واج، وةل  ، والعقلية
 م  والوقاية والصناةية، البيئية الحيا  جوان، شت  وتحسي  ، للطفل الصحية التنمية اجل وم  واألطفال
  الخدمتة تتأمي  نهاشتأ مت  ظتروف وخلتق ، وحصترها ومعالجتهتا والمهنيتة والستارية المعدية األمراض
 46.المرض حالة ف  الطبية والعناية

 تلويتث يعتبتر إذ جستد ، ست مة فت  وحقت  الحيتا ، فت  اإلنستا  حق جوهر يعد البيئة حماية حق فإ  لذا  
 المقابتل ف  وانتهاكا سليمة بيئة ظل . ف  بحيات  بالتمت  اإلنسا  بحق إضرارا ذل  ف  المساهمة أو البيئة
 .جسد  س مة ف  لحق 

 تهديتد مصتادر مت  وغيتر  التلتوث ةت  الناتجتة األخطتار مت  اإلنستانية والصتحة البيئتة ةل  الحفاظ إ   
 قانونية جزا ا  هنا  أ  بمعن . البيئ  الدول  القانو  قواةد ةل  اإللزام  الطاب  إضفا  إل  دف  البيئة
    . قواةد  مخالفة ةل  تترت،

 

 للبيئتة تنظيمهتا إطتار فت (  1982 لعا  البحار لقانو  المتحد  األم  اتفاقية)البحار قانو  اتفاقية فكان    
 هتذا إلت  تتدد  قتد التت  األفعتال كتل لتجتري  قواةتد ووضتع  البحريتة البيئيتة بتلويتث اهتمت  قد البحرية
 ، البحريتة الحيتا  ةلت  حقيقت  تهديتد يشكل قد التلويث هذا أ  واةتبار اإلشعاة  التلويث في  بما التلويث
 1982 لعتا  البحتار لقتانو  المتحد  األم  اتفاقية م / 235/ الماد  ف  نص  إذ ، جزا ا  لذل  وحدد 
 ةليهتا والحفتاظ البحريتة البيئتة بحمايتة المتعلقتة الدوليتة بالتزاماتهتا الوفتا  ة  مسئولة الدول ـ»  أ  ةل 
 .الدول  للقانو  وفقا   مسئولة وه 

 ةلت  الستري  الحصتول أجتل مت  القانونيتة، لنظمها وفقا   متاحا   قضائها إل  اللجو  يكو  أ  الدول تكفل  
 يستبب  التذ  البحريتة البيئتة تلوث ة  الناتج بالضرر يتعلق فيما أخرى ترضية أ  ةل  أو كاف   تعويض

   »47.لواليتها الخاضعة االةتبارية أو الطبيعية األشخاص

 الدولتة تحملت  وإال ، التلتوث مت  البحتار ألةتال  البحريتة البيئتة ةل  الحفاظ واج، الدول ةل  يق  إذ   
 .ةملها ة  الدولية المسدولية تبعة المخالفة

 أ  ةلت  1976 لعتا  التلتوث م  المتوسط البحر لحماية" برشلونة" اتفاقية م / 12/ الماد  نص  وقد   
 المناستتبة اإلجتترا ا  وإقتترار صتتياغة فتت  ممكتت  وقتت  أقتتر، فتت  بالتعتتاو  المتعاقتتد  األطتتراف تتعهتتد» 

 خرق بسب، البحرية البيئة تلوث ة  الناجمة األضرار ة  والتعويض القانونية المسدولية بتحديد المتعلقة
 «.بها  المعمول والبروتوكوال  االتفاقية هذ  أحكا 

 ف  الدول دخول أساس ةل  ذل  يت  أ  ويمك  ، البيئة لحماية تتعاو  أ  الدول جمي  ةل  ينبغ  ولذل  
 مبتاد  فت  ذلت  ةلت  التنص ورد كمتا ثنائيتة أو األطتراف متعتدد  ستوا  وإقليميتة، ةالميتة دولية اتفاقيا 
  48. 1972 لعا  ستوكهول  مدتمر

                                                                                                                                                                                     

  45. 29ص السابق، المرجع سعيدان، علي / د 
  46. ذكره السابق والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد من 12 المادة أنظر 
  47. 1982 ديسمبر 10 البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية من ،"المسؤولية" التاسع الفرع ،235 المادة أنظر 
  48. 110ص السابق، المرجع سعيدان، علي / د 
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 أد  قتد الجنتو، دول مت  الغربيتو  بهتا يتعامتل التت  المزدوجة المعايير سياسة أ  بالذكر الجدير وم   
 البيئتتة ةلتت  ستتلبا متتدثر  والنوويتة، الستتامة الفضتت   متت  بأكتتداس دخت  األقتتل الناميتتة التتدول إغتتراق إلت 

 .مستدامة وتنمية نظيفة ببيئة التمت  ف  الدول هذ  ف  اإلنسا  حق بذل  منتهكة والتنمية

 حتق أ  ليدكتد 1992 ةتا  فت  والبيئتة للتنميتة المتحتد  األمت  متدتمر اثتر المتحد  األم  برنامج جا  لذا  
 حقتوق أجيتال مت  الثالتث الجيتل تشتكل واةتبروهتا ، اإلنستا  حقتوق مت  حتق هتو نظيفة بيئة ف  اإلنسا 
  49.نظيفة بيئة ف  اإلنسا  حق وبخاصة اإلنسا 

 ،بهتدف 1968 النتوو ، االنتشتار حظتر ومعاهد  1963 للتجار، الجزئ  الحظر معاهد  جا   كما   
 50.النووية والنفايا  النووية اإلشعاةا  م  البيئة حماية

 إجتترا  متت  النتتوو  النتتاد  دول فتت  يحتتدث متتا النتتوو  للتلتتوث المستتببة الرئيستتية العوامتتل متت  يعتبتتر إذ 
 ،وقتد لهتا التتدمير قو  لزياد  الذرية األسلحة تطوير دف األخير  العالمية الحر، بعد وخاصة التجار،

 تحمتل إذ ، التجتار، إجترا  منتاطق فت  المشت  التذرى الغبتار م  كبير  كميا  انتشار إل  التجار، أد 
 الستيزيو ، مثل المشعة النظائر بعض ةل  يحتوى والذ  العليا الجو طبقا  إل  المش  الغبار هذا الرياح

 طويلتة فتتر  اإلشتعاة  نشتاطها يستتمر والت  النظائر م  وغيرها ، واليود ، والكربو  واالسترونجيو ،
 والغتذا  المتا  و الهتوا  تلتوث حيث التجار، موق  ة  البعيد  المناطق م  كثير فوق ليتساقط الزم  م 

 إلت  تصتل وأخيترا   والحيوانتا  والطيتور والنباتتا  للحشترا  تنتقتل حيتث الغذائيتة السلسلة دور  وتتخلل
 يضتاةف التذ  األمر الزم  م  طويلة فتر  لها اإلشعاة  النشاط يستمر المشعة النظائر واغل، اإلنسا 

  51.  البيئة  ةناصر كافة ةل  التلوث إضرار م 

 مت  ، التراه  الوقت  فت  اإلنستا  ةلت  نفستها تفرض اإلطار هذا حماية ضرور  أ  إل  أخيرا   ونشير   
 ستلبا يتدثر قتد ممتا ، واليابستة البحتر  المجتالي  ليشمل الفض   مجال واتساع لتصني  ا سياسا  تنام 
 اتفاقيتا  وجتود فتا  لتذا.  مباشتر غيتر أو مباشر بشكل البشر بن  في  يتعايش الذ  المحيط أو البيئة ةل 
 قتد تلوث أ  م  لحمايت  وتدف  المجال هذا وتنظ  تهت  ودولية إقليمية ومنظما  دورية ومدتمرا  دولية
 لنشتاطا  البيئتة تحمتل قتدر  ةل  متزايد  وشكو  ألسبا، المعاصر الوق  أيضا يتطلب  أمر ، ب  يضر

 البيئت  التلتوث ستبب  كتا  ستيئ ومنتاخ بيئيتة أثتار ظل ف  الحيا  استمرار وإمكانية للبيئة، الملوثة اإلنسا 
 .أنواة  بشت 

 : النووي اإلشعاع من خالية نظيفة ببيئة التمتع وحق الجزائري التشريع: ثانيا

 قانو 52 من  113 الماد  بموج، ألغ  الذ  2003 لسنة 03- 10 رق  الجزائر  البيئة قانو  ينص ل  
( 1983 قتانو )  الملغت  القتانو  ةلي  نص ما غرار ةل  النووية اإلشعاةا  ةل  ، 1983 لسنة البيئة
 اإلشتتعاةا  تستتر، أخطتتار متت  البيئتتة حمايتتة ةلتت  108 إلتت  ،102 و، 35 متتواد  فتت  نتتص جتتا  التتذ 

 المحافظة كمبدأ ، للبيئة الحامية المباد  أه  ةالج 10 03- رق  الجزائر  البيئة قانو  ولك  ،53 النووية
 ، الوقتائ  النشتاط ومبتدأ ، االستتبدال ومبتدأ ، الطبيعيتة المتواد تدهور ةد  ومبدأ ، البيولوج  التنوع ةل 
 قتانو  أحال فقد المشعة والمواد النووية باإلشعاةا  يتعلق فيما أما ، الداف  الملوث ومبدأ ، الحيطة ومبدأ

                                                           
 ،2009 سنة للنشر، وائل دار ،" العامة وحرياته اإلنسان لحقوق الفكرية االتجاهات"  ،جرار غازي أماني/  الدكتورة 49

  . 62-61 ص
  www.marefa.org الرابطة على اإللكتروني الموقع أنظر 50
  51. 21-20 ص ص السابق، المرجع بنونة، خيري محمود/  د 

 ،19/07/2003 بتاريخ المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق ،10-03  رقم القانون من 113 المادة أنظر 52
  . 2003 سنة يوليو 20 بتاريخ الصادرة ،43 عدد الرسمية الجريدة

  53. 28ص السابق، المرجع سعيدان، علي/  د 

http://www.marefa.org/
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 المرستو  منهتا و النوويتة اإلشتعاةا   تعتالج مراستي  ةتد  صتدر  لتذا ، التنظي  ةل  المسألة  10- 03
 الملوثتا  كأحتد النتوو  اإلشعاع ةرف ولذ  ، 2005 أفريل 11 ف  الصادر  118 05- رق  الرئاس 

 النووية اإلشعاةا "  في  جا  حيث الثانية الفقر  م  الثانية الماد  ف  الجزائر ف  البيئة لها تتعرض الت 
  غير أو مباشر  بصفة ل  المعارضة الماد  تأبي  إل  يدد  قد جسيم  أو كهرومغناطيس  إشعاع كل" :

  54."مباشر 

 النوويتة اإلشتعاةا  مت  الغذائية المواد حماية ةل  مدكدا 118 _05 رق  الرئاس  المرسو  جا  كما   
 هتذا مت  األولت  المتاد  تضتمنت  متا وفتق وإيداةها تخزينها سبل وتحديد والرقابة التأبي  طريق ة  وذل 

   55  .المشعة النفايا  بتسيير والمتعلق المرسو 

 القتتي  ضتتبط إلتت  يهتتدف والتتذ  2006 10 /07/ فتت  الصتتادر 02_06 رقتت  التنفيتتذ  المرستتو  ثتت    
 وتنفيذيتة رئاستية مراستي  مت  التخ...  الجو  التلوث حالة ف  الهوا  ونوةية ، اإلنذار ومستوى القصوى
 56.المشعة المواد أو اإلشعاةا  هذ  ة  البيئ  والتلوث النوو  اإلشعاع بمواضي  اهتم 

 :الخاتمة

 متا مت  تماشتيا كبيتر  جهتود تتطلت، الحتديث العصر ف  اإلنسا  حقوق حماية أ  القول يمك  وكخاتمة   
 واستتته   العتتيش وأستتالي، ، القتتال وأستتالي، ألستتلحتها وتطتتوير ، اختراةتا  متت  البشتترية إليتت  وصتل 
 مشتروةة بطترق ل نتهاكتا  الحقتوق هذ  أه  تعرض ةد  لضما  وذال  ، النووية الطاقة خاصة الطاقة

 اإلنستا  لحقتوق انتهتا  أو ، اةتبار موض  اإلنسا  بحقوق المتعلق الدولية االتفاقيا  وض  أثنا  تك  ل 
 يقتد  ولت  يترد ل  النوو  الس ح استعماال  با  واالةتذار سلمية غير ألغراض النووية الطاقة باستعمال

 . استعمال  حرية للدولة يرج  الحربية أألسلحة م  نوع وهو دول  اتفاق أ 

 هتذ  خطتور  فرضتتها الةتبتارا  يخضت  أصتب  اإلنستا  وحقتوق النوويتة الطاقتة مجال ف  أألمر إ    
 فتإ  لتذا الجستد، وست مة الحيتا  فت  اإلنستا  وحتق بالبيئتة مضتر  نوويتة إشتعاةا  مت  تخلفت  لما الطاقة

 اإلنستتا  وحقتتوق ليتماشتت  ضتتبط  يجتت، أمتترا أصتتب  الستتلم  غيتتر أو الستتلم  المجتتال فتت  استتتعماالتها
 .حمايتها وضرور 

 

 :المراجع

 دار ،"  الجزائتتر  القتتانو  فتت  ، والكيميائيتتة اإلشتتعاةية بتتالمواد التلتتوث متت  البيئتتة حمايتتة"   ستتعيدا  ةلتت  /التتدكتور -1
 . 2008 ، الجزائر ، والتوزي  للنشر الخلدونية

 ، والتصتدير والتوزيت  للنشتر ستنا  ابت  مكتبتة ،" جديتد ةتال  متي د انتظتار فت :  تشترنوبيل كارثتة" ، ألحاجز  ضيا  -2
 . س.د ، القاهر 

  ، 27 العدد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريد  ف  الصادر ،118 05- رق  الرئاس  المرسو :  ذل  ف  أنظر -3
 ..  2005 سنة أفريل 13 بتاريخ الصادر 

 الدوليتتة الوكتتاال  و المتحتتد  األمتت  منظمتتة إطتتار فتت  اإلنستتا  لحقتتوق الدوليتتة الحمايتتة"  ، الوفتتا  أبتتو أحمتتد/ التتدكتور -7
 . 2008 ، مصر ، القاهر  ، العربية النهضة دار ، الثالثة الطبعة ،" المتخصصة

                                                           

  54. الذكر السابق ،118-05 رقم الرئاسي المرسوم من الثانية المادة ذلك في أنظر 
  55. الذكر السابق 118-05 رقم الرئاسي المرسوم من األولى المادة أنظر 
  56وما بعدها. 215، المرجع السابق، ص سعيدان علي/  د أنظر 
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 ، الجزائتر ، الجامعية المطبوةا  ديوا  ،"  اإلنسا  لحقوق الدول  القانو  ف  مدخل ،" هللاا سعد ةمر/  الدكتور انظر -8
1993 . 

 . ستنة ديستمبر، فت  المتحتد  لألمت  العامتة الجمعيتة ةت  الصتادر اإلنستا ، للحقوق العالم  اإلة   م  3 الماد  انظر -9
1948 

 .1966 سنة المتحد ، األم  ة  الصادر والسياسية، المدنية للحقوق الدول  العهد م  6 الماد  أنظر -10

 .1950 سنة أوربا، دول مجلس ة  الصادر  اإلنسا ، للحقوق األوربية االتفاقية م  2 الماد  انظر -11

  1981 .،سنة اإلفريقية الوحد  منظمة ة  الصادر والشعو،، اإلنسا  للحقوق اإلفريق  الميثاق م  4 الماد  انظر -12

  eng.org-www.arab  الرابطة ةل  االلكترون  الموق  انظر - 13

 الدول  القانو   ف  الماجستير شهاد  لنيل مذكر  ،"العا  الدول  القانو  ف  النووية األسلحة استخدا "  ، كري  اتور  -14
 .2007 ، 2006 ، الجزائر ، وزو تيز  ، معمر  مولود جامعة ،

  www.maktoobblog.com  الرابطة ةل  االلكترون  الموق  نظر -15

 .2000 سنة ، األرد  ، األول  الطبعة ،" النووية لألسلحة القانون  الوض "  الجند ، غسا /لدكتور -16

 17 الجديتد األمريكت  المبتدأ حتول ، النوويتة واألستلحة العسكر  التدخل"  ، زونيوس شتيفان  و مولر هارالد انظر، -17
 والبحتوث للدراسا  اإلمارا  مركز ، ةالمية دراسا  مجلة ، ةل  ةباس ةدنا  ترجمة ،" النوو  الس ح استخدا  بشا 

 .2007 ،64 العدد ،" اإلستراتيجية

 مجلتتة ،"  اإلنستتا  وصتتحة والغتتذا  البيئتتة ةلتت  النتتوو  اإلشتتعاع مختتاطر ،"  الحستتني  العزيتتز ةبتتد يوستتف/  انظتتر -18
 ، لبنتا  ، بيترو  ، المستتقبل دراستا  ومركتز ، العربيتة الوحتد  دراستا  مركتز ، األوستط الشترق فت  النوويتة الخيارا 
2001. 

  ar.wiqipodia.orj   الرابطة ةل  االلكترون  الموق  انظر -19

 20 المستتتتخدمة األختتترى العستتتكرية والخيتتتارا  النوويتتتة األستتتلحة"  ، مجاهتتتد  مصتتتطف  ريتتتاض /التتتدكتور انظتتتر -20
 دراستتا  مركتتز ، العربيتتة الوحتتد  دراستتا  مركتتز ، األوستتط الشتترق فتت  النتتوو  الخيتتار مجلتتة ،"  النوويتتة لإلشتتعاةا 
 . 2001 ، لبنا  ، بيرو  ، المستقبل

  النوويتتة األستتلحة انتشتتار منتت " ،مجلتتة ديتت  جاناثتتا  و ، و، يجتتورى جتتر و ، دريستتكول لتتي  و ، فورستتبرج رانتتدال -21
 المعرفتة لنشر المصرية الجمعية ، هدار  رمضا  سيد/  د ترجمة"  االنتشار من  وسائل ف  مقدمة والبيولوجية والكيميائية
 . 1991 األول ، العربية الطبعة ، مصر القاهر  ، العلمية والثقافة

 ، الشع، دار مدسسة ، الثانية الطبعة" ، النووية الطاقة واستخدا  الدول  القانو "  ، بنونة خير  محمود/  لدكتور  -22
 . نفس  المرج  ، بنونة خير  محمود/  د -24. 1971 سنة ، مصر القاهر 

 التجار، واق "  أمقل ةي  بلدية"  ديهكال الطي، كذال  ،وانظر 48 ،ص السابق المرج  ، سعيدا  ةل  /د أنظر ( -28
 الجزائر والثقافة االتصال وزار  ، واألد، الفنو  ترقية صندوق طبعة ،"  اكر ةي  منطقة ف  وخلفياتها الفرنسية النووية
 .2004 ،سنة

 . السابق المرج  ، سعيدا  ةل /  د كذال  وانظر ، 105 ،ص نفس  المرج  ، ديهكال الطي، -29

 .ذكر  السابق ، 1948 اإلنسا  للحقوق العالم  اإلة   م  3 الماد  انظر -30

 .ذكر  السابق والسياسية، المدنية للحقوق الدول  العهد م  7 الماد  انظر -31

 .ذكر  السابق اإلنسا ، للحقوق األوربية االتفاقية م  3 الماد  انظر -32

http://www.arab-eng.org/
http://www.maktoobblog.com/
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 .ذكر  السابق والشعو،، اإلنسا  للحقوق اإلفريق  الميثاق م  4 الماد  انظر -33

  http ://bwahab2505.maktoobblog.com  الموق  ةل  الرابطة كذل  ،وأنظر -36

 - النوويتة التجتار،" ، النتدوا  سلستلة ،"  والبيئيتة اإلنستا  ةلت  النوويتة التفجيترا  تتأثيرا "  ، بلعمر  محمد/  د -37
 فتت  والبحتتث للدراستتا  التتوطن  ،المركتتز 9029 السلستتلة التترق  ،" وشتتهادا  وبحتتوث دراستتا  ، الجزائتتر فتت  الفرنستتية
 .2000 سنة ، الجزائر ، 1954 نوفمبر أوال وثور  الوطنية الحركة
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  :ملخص

 بمك  حي تك  وتحسكين ب إلنسك ن الرقك  ومق صكاه  أهكااها  أسكم  مكن أن شك  وال التكنولوجية، الثورة عصر اليوم نعيش
 وغيكر مرغوبكة تكثثيرا  ولاك  إال تكنولوجيك  مكن مك  نفسك  الوقك  هك  أنك  إال والسكممة، واألمكن والره هيكة الخيكر لك  يحقق

 المقصكواة هوائكاه  بإلغك   تاكاا لارجكة مكامرة للتكنولوجيك  المرغوبكة غيكر التكثثيرا  تصكب  األحيك ن بعض وه  مرغوبة،
 .االنس ن حقوق عل  عنا  المترتبة اآلث ر تراع  التكنولوجية التطورا  ك ن  إذا هيم  التس ؤل يستاع  وهذا منا ،

 .سلبية آث ر ايج بية، آث ر االنس ن، حقوق التطور، التكنولوجي ،: المفتاحية الكلمات

 

Abstract  

Today we are living in the era of the technological revolution, and there is no 
doubt that one of its highest goals and objectives is the advancement of the 
human being and the improvement of his life in a way that achieves his goodness, 
well-being, security and safety, but at the same time there is no technology that 
does not have desirable and undesirable effects, and sometimes the undesirable 
effects of technology become destructive to the point of It threatens to cancel its 
intended benefits, and this calls into question whether technological 
developments take into account the implications for human rights. 

Key words: technology, development, human rights, positive effects, negative 
effects. 
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  :مقدمة

 حم يككة ضككرورة عككن مواثيقاكك  وعبّككر  العشككرين، القككرن هكك  حضكك ري  تحككاي  اإلنسكك ن حقككوق شكككل 
 مكن عك ر   موضكو    إلك  اإلنسك ن يُحول أن شثن  من اختراق   أو تسلط، أو قمع أو استبااا كل ضا الحقوق
 .والكرامة االحترام

 األول ك نون/ايسككمبر 10 بتك ري  المتحككاة األمكم تبنتكك  الكذ  اإلنسكك ن، لحقكوق العكك لم  اإلعكمن وجك  
 واحتكرام باك ، العمكل قصكا الكاول، قبكل مكن لتبنياك  ومع هاا  اإلنس ن، بحقوق االعتراف وثيقة ،1948
 .اإلنس ن حقوق ثق هة عل  التربية خمل من عنا ، الاه   وتطوير مب ائا ،

 وإرااة ومع ملككة سككلو  ثق هككة ب عتب رهكك  حضككوره  ومككا  اإلنسكك ن، حقككوق التكنولوجيكك  هضككح  وقككا
 ذلك ،. وتطكور  وثق هتك  لوعيك  تحكا أكبكر أم م للتكنولوجي  الُمستعِمل االهتراض  الفض   يضع إذ. وقرار
 ثمكة، ومكن والممككن، ب لمحتمكل عمقكة لك  زمن   آخر، بتعبير أو الُمستقبل، من مقبل زمن   االهتراض  ألن
 . ذات  الوق  ه  ُمزاوج  تحاي  يتطلب هي  التواجا هإن

 يتكوهر وهكل اإلق مكة؟ ثق هكة الُمسكتعمل يملك  هكل االهتراض ؟ الزمن ه  اإلق مة تتحقق كيف: جاة من
 ومن االهتراضية؟، الحي ة إل  الواقعية الحي ة شروط تنتقل وكيف الفض  ؟ هذا ه  الحي ة استراتيجية عل 
 مراع ة مع الزمن، باذا يُقيم أن يستطيع وهل االهتراض؟ هذا ه  االنام ج قارا  يمتل  هل: أخر  جاة

  الواقع ؟ الزمن ه  أجلا  من يُن ضل الت  اإلنس ن لحقوق

 آثك ر  تتمثكل وهيم  التكنولوج ؟ التطور هو م : ه  متمثلة الاراسة هذ  مشكلة ج    الطرح هذا ومن
 اإلنس ن؟ حقوق عل 

 كي نك  وحم يكة اإلنسك ن بحقكوق المتعلقكة القض ي  بعض عل  الضو  يسلط كون  ه  البحث أهمية تبرز
 .الحي ة علوم تقام ضو  ه  الجسم ن 

 أهكم مكن أنك  مكن الرغم عل  الموضو ، هذا عن الموجواة الكت ب   قلة همع ورائ  من الااف عن أم 
 حقككوق ومؤسسكك   اإلنسكك ن  المجتمككع إلثككرا  الاراسككة هككذ  جكك    الح ضككر، وقتنكك  هكك  السككيم  القضكك ي 
 .جسا  سممة ه  اإلنس ن حق بموضو  المتصلة المستجاا  تتن ول باراسة اإلنس ن

 

 المبحث األول: مدخل مفاهيمي

 مفهوم التطور التكنولوجي:-أوال

 تعريف التطور-1

لم يرا ه  المع جم والقواميس العربية القايمة معن  لكلمة التطور إال م  ورا من معك ن   التطور لغة:-أ
 لكلمة الطور، وه  أصل كلمة التطور، والت  تطلق عل  مع ن متعااة، أشاره :

 * الت رة، هنقول: طورا بعا طور، أ  ت رة بعا ت رة.

 ا ﴾، أ  أحواال مختلفة. * الح ل، ومن  قول  تع ل :﴿ َوقَْا َخلَقَُكْم أَْطَوار  

* الحككث بككين الشككيئين، هيقكك ل: عككاا طككور ، أ  جكك وز حككا  وقككار ، ويقكك ل: بلكك  أطككور ، أ  غ يككة مكك  
  1يح ول .

أم  ه  المع جم الحايثة، هقا اشتق المحاثون من كلمكة طكور هعلكين همك  طكور وتطكور، هجك    طكور 
مكن طكور إلك  طكور آخكر، ثكم اشكتقوا بمعنی حول من طور إل  طور آخر، وج    تطور بمعنی تحكول 

 منام  مصارين هم  التطور والتطوير.
                                                           

 .507، ص، اار ص ار، بيرو 4ج ، لس ن العرب،(1996) ابن منظور- 1
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 ومم  تقام يتبين أن مصطل  التطور يعن  ه  اللغة، التحول أو االنتق ل من ح ل إل  ح ل. 

ال يختلف معن   ه  االصكطمح عكن معنك   اللغكو   إذ إنك  جك   هك  االصكطمح  التطور اصطالحا:-ب
ثم يثت  ه  االصطمح ليعبر عن: "االنتق ل من مرحلة إل  مرحلكة جايكاة مكن متضمن  لمعن   اللغو ، هم

 .و يعبر عن مراحل نمو الك ئن الح النمو"، وه

وقا يعبر عم  اشتار بنظرية التطور البشر  لاارون، وت رة يستخام مصطل  التطكور ويقصكا بك : "  
االنتق ل من مرحلة حض رية إل  مرحلة حض رية أرقی عن طريق ربط نظ م العلم بنظ م اإلنت ج"، وهذا 

 هو تطور الحض را .

حمكل هك  طي تك  خ صكية همضمون مصطل  التطكور يعنك  االنتقك ل مكن حك ل إلك  حك ل أحسكن، وهكو ي
 2مذهلة، ذا  أن التطور يتطور وهو أمر ه  ذات  مذهل.

وإذا تبين ذل  ال عل  أن كلمكة التطكور كلمكة ع مكة، تعكم األمكر المك ا  واألمكر المعنكو ، وغ لبك  مك  
يحاا وجاة التطور المقصواة الكلمة المض هة إلي ، كقولن : التطور البشر ، التطور الحضك ر ، التطكور 

ولوجيك  بمك  يحمكل مكن العلم ، التطور التكنولوج ، ومك  يعنينك  مكن الاراسكة هنك  التطكور هك  مجك ل التكن
 .مضمون، وهذا يستلزم الوقوف عل  مفاوم التكنولوجي  

 تعريف التكنولوجيا -2

، Techno، والتك  تترككب مكن مقطعكين، األول: Technologyتعريكب لكلمكة  التكنولوجيا لغةة:-أ
، وهك  Logy، وتعنك  الحرهكة أو الصكنعة أو الفكن، والثك ن : Techneوه  مشتقة من الكلمة اليون نية 

 ، والت  تعن  علم أو اراسة.Logosمثخوذة من الكلمة اليون نية 

 وعلي  هإن المفاوم اللغو  لكلمة تكنولوجي  هو علم الحرهة والصن ع  .

ومن ثمة  Techniqueمشتق من المفراة  Technologyوير  البعض أن الجز  األول من كلمة 
عناك  الكبعض بلفظكة تق نكة أو تق نك  ، وهك  تعنك  العلكم  يترجما  إل  العربية إل  تقنية أو تقني  ، ويعبكر

التطبيقكك ، أو الطريقككة الفنيككة لتحقيككق غككرض معككين، أو جمكك   الوسكك ئل المسككتخامة لتككوهير كككل مكك  هككو 
 3ضرور  لمعيشة الن س وره هيتام. 

يفاككم مككن خككمل تتبككع تعكك ريف العلمكك   والبكك حثين المع صككرين لمصككطل   التكنولوجيةةا اصةةطالحا:-ب
 4نولوجي ، أن مفاوم التكنولوجي  يرجع إل  مع ن ثمث، عل  النحو الت ل :التك

* اسككتثم ر المعرهككة: المسككتماة مككن النظريكك   ونتكك ئب البحككوث وتطبيق تاكك ، ولككذل  تعككرف التكنولوجيكك  
 بثنا : " توظيف المع رف العلمية لتلبية ح ج   اإلنس ن وتنمية المجتمع".

ذل  تشكمل األجاككزة واألاوا  واآلال  والمخترعك   وككل الوسكك ئل * نتك ج اسكتثم ر المعرهكة: وهكك  بك
 .التطبيق العمل  للمعرهة العلمية الن تجة عن

وبذل  تعرف التكنولوجي  بثنا : "مختلف أنوا  الوس ئل الت  تستخام إلنتك ج المسكتلزم   الضكرورية  
 لراحة اإلنس ن، واستمرارية وجوا ".

ثم ر المعرهككة: ويقصككا بكك  مجموعككة المعكك رف والماكك را  المزمككة * االسككتخاام   العمليككة لنتكك ج اسككت
علك  األهكااف  للتع مل مع اآلال  واألجازة الن تجة عن استثم ر المعرهة العلمية حتك  يسكتطيع الحصكول

 .المنشواة من ورائا 

                                                           
 .331، ص، اار المسيرة، عم ن1، ط، المعجم الموسوع  لتكنولوجي  المعلوم   واألنترن (2003) قناليج - 2

 .954نفس ، ص - 3

 .57، صلمية، اار الي زورا  الع1ط، التقني   الحايثة وانعك س تا  االقتص اية واالجتم عية والنفسية والبيئية، (1997) خ لا القض ة - 4
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ومن هن  تعكرف التكنولوجيك  بثناك : "ككل الطكرق التك  يسكتخاما  النك س هك  اختراعك تام واكتشك ه تام  
لتلبية ح ج تام وإشكب   رغبك تام"، ولعكل هكذا المعنك  يكرااف المعنك  اللغكو  للتكنولوجيك  علك  أناك  علكم 

 الحرهة أو علم الصنعة. 

 ومم  تم طرح  نمحظ م  يل : 

اه  هكك  ذاتاكك ، وإنمك  هكك  وسككيلة نسكتطيع مككن خملاكك  الوصكول إلكك  غ يكك   * إن التكنولوجيك  ليسكك  هك
 وأهااف أخر . 

* إن هاف التكنولوج  الكرئيس مكن التكنولوجيك  هكو تحقيكق أهكااف اإلنسك ن بمك  يعنك  تعزيكز حقوقك  
 المختلفة. 

 .نظر ، ج نب م ا ، وج نب استخاام * إن مصطل  التكنولوجي  يتضمن ثمثة جوانب: ج نب 

هيتمثكل هك  عمليكة توظيكف العلكم والمعرهكة عمليك  علك  أرض الواقكع هك  صكورة  الجانب النظريم  أ 
 نمية وتطوير وتيسير حي ة اإلنس نوس ئل محسوسة تااف إل  ت

 .لتلبية ح ج ت  ورغب ت  المختلفة ، هيتمثل ه  كل الوس ئل الت  اخترعا  اإلنس نوأما الجانب المادي 

هيتمثككل هكك  جملككة المعكك رف المتخصصككة التكك  يككاركا  الفنيككون ويتككااولا   وأمةةا الجانةةب االاةةتخدامي 
 أصح ب المان وأهل الحرف والتخصص.

* إن مضمون مصطل  التكنولوجي  يشير إل  اتس   المجك ل الكذ  تكاخل هيك  التكنولوجيك  ليشكمل ك هكة 
صككم ، وتكنولوجيكك  مجكك ال  الحيكك ة، هانكك   تكنولوجيكك  الطككب، وتكنولوجيكك  االتصكك ل، وتكنولوجيكك  الموا

 األسلحة، وتكنولوجي  المعلوم  ، وتكنولوجي  التعليم، وغير .

وباذا يتبين أن التكنولوجي  ليس  مجرا أجازة وآال  ومخترع   كم  هو متعك رف عليك ، ومك  جملكة 
التك  يمككن تعريفاك  بنك   علك  مك  سكبق بثناك : "ككل مك  توصكل إليك   لمخترع   إال جز  من التكنولوجي ا
نس ن من خمل بذل جاا  ه  تحويكل مكوارا الطبيعكة إلك  مخترعك   مفيكاة، قك ارة علك  تلبيكة ح ج تك  اإل

 ورغب ت  المختلفة وزي اة قارات ، معتماا عل  استثم ر المعرهة العلمية عملية".

 مفهوم التطور التكنولوجي:-3 

القكرن العشكرين، ومكع  مم  ال ش  هي  أن مصطل  التكنولوجي  قا ظار ه  ظكل الثكورة الصكن عية هك 
ذل  هقا اتض  من خمل الوقوف عل  مفاوم التكنولوجي  أن المضمون الذ  يحمل  مصكطل  التكنولوجيك  

 قايم قام اإلنس ن، وم  تكنولوجي  القرن العشرين إال مظارا متطورة التكنولوجي  العصور الم ضية.

إنسك ن  تكنولوجيك ، ومك  الرواهكع الحايثكة إال ه إلنس ن عنام  استخام الرواهع لرهع األجس م الثقيلكة كك ن 
المظاككر المتطككور لاككذ  التكنولوجيكك  القايمككة، وكككذل  اإلنسكك ن الككذ  اسككتخام السكك قية هكك  ر  األرض هككو 

 5إنس ن تكنولوج ، وم  الر  ب لتنقيط إال المظار المتطور لاذ  التكنولوجي .

التقنية والتكنولوجية الا ئلة، هاو يتميز ب لتس ر  ومع ذل  يعا العصر الذ  نحي   عصر العلم والثورة 
والتطور ه  المعرهكة العلميكة وتطبيق تاك  هك  ككل مجك ال  الحيك ة المختلفكة، هإننك  نكر  تطكورا تكنولوجيك  

 ه ئم كل س عة تقريب  ه  كل أنح   الع لم.

  أو الطكرق وير  ه ن  رزق وآخرون أن التطور التكنولوج  هو عب رة عن: "مجموعة االختراعك 
التكنولوجية أو الخام   أو النم ذج الجاياة الت  تستخام ه  اإلنت ج، ويترتب عليا  تطور ه  كمية المنتب 

 6أو ارجة جوات ".

                                                           
 .38، ص)اط(، اار المعرهة الج معية، مصر ، العلم والتكنولوجي  والمجتمع منذ المرحلة الباائية وحت  اآلن،(1997) جم ل أبو شنب - 5

 .315، ص، اار الفكر، امشق1ط، اإليم ن والتقام العلم ، (2000) ه ن  رزق وآخرون - 6
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بينم  ير  خ لا القض ة أن التطور التكنولوج  هو عب رة عن: "استمرارية التقام والنمك   علك  أسك س 
لشكك ملة وابتككك ر وتطككوير الوسكك ئل المزمككة لتسككخير تلكك  مككن توظيككف كككل المعكك رف هكك  عمليككة التنميككة ا

 7المع ر  ه  عملية التنمية".

ويفام من ذل  أن التطور التكنولوج  ال يقتصر عل  امتم  األاوا  والمخترعك   الحايثكة وحسكب  
بل هذ  المخترع   م  ه  إال إحا  نت ئب التطور التكنولوج  الذ  م  زال  عجلت  تسكير بسكرعة ه ئلكة 

 ومذهلة.

ويری برتران جيل أن ثمة هرق بين التعبيرين تطور التكنولوجي ، والتطكور التكنولكوج ، هك ألول يقكع 
علك  صككعيا تكنولككوج  تقنكك  صككرف بمعنكك  أن هنك   تقنيكك   وتكنولوجيكك  ال تسككتعمل مب شككرة بككل تكككون 

 الحي ة اليومية.عب رة عن تجاياا  معينة، وأم  التطور الث ن  هيتمثل ب لضبط اخول االخترا  ه  

 مفهوم حقوق االناان:-ثانيا

 مفهوم حقوق االناان: -1

إن هكرة حقوق اإلنس ن قايمة قام اإلنس ن، إال أن مصطل  حقوق اإلنس ن حايث النشثة عنا الق نونين، 
 وهو يرااف م  يعرف ه  الق نون الاستور  ب سم الحقوق والحري   الع مة.

البا من تحايا مالول الحقوق والحري   الع مة عنا أهل الق نون، وللوقوف عل  مفاوم حقوق اإلنس ن 
وتمثككل تعريفكك تام لاكك  اتجكك هين أو نظككريتين، هاكك  عنككا أصككح ب االتجكك   األول عبكك رة عككن: "مجموعككة 

 8االحتي ج   أو المط لب الت  يلزم تواهره  ب لنسبة إل  عموم األشخ ص اون أ  تمييز بين ".

 الفرايكة العنك ن للحريك   أطلقكوا الكذين الفرايكة، النظريكة أصح ب نظر ةوجا تمثل المعن  باذا وه 
 لحم يتا . التاخل وهو واحا، ج نب ه  إال الاولة تاخل عن بعياا   لتم رس

 حقيقكة يمككن تصكور  ال م  وهو الجم عة، عن بمعزل الفرا إل  نظر قا أن  االتج   هذا عل  ويؤخذ 
 الجم عة. ه  إال للفرا وجوا ال ألن  وواقع   

وه  المق بل، عرها  أصح ب االتج   الثك ن ، بثناك : " قكارا  ومكن  يكرخص باك  القك نون لنهكراا مكن 
 9خمل تصور  للص ل  الجم ع ".

وه  باذا المفاوم تمثل وجاة نظر أصح ب النظرية االجتم عية الت  تقيكا الحريكة الفرايكة ب لمصكلحة 
 نظيما  وحم يتا .الع مة، وتفترض تاخل الاولة لتحاياه  وت

 خصائص حقوق االناان: -2

   :يل  م  ه  اإلنس ن حقوق خص ئص أهم إاراج يمكن

 اإلنس ن هحقوق بشر ألنام الن س مل  ببس طة ها  تورث وال تكتسب وال تشتر  ال اإلنس ن حقوق* 

 .هرا كل ه  متثصلة

 أو السي س  الرأ  أو الاين أو الجنس أو العنصر عن النظر بغض البشر لجميع واحاة اإلنس ن حقوق* 

 والحقوق الكرامة ه  ومتس وين أحرارا جميع  ولان  هقا االجتم ع  أو الوطن  األصل أو األخر الرأ 

 والخصوصية الثق ه  التنو  هكرة مع تتع رض ال اإلنس ن حقوق وع لمية ع لمية اإلنس ن هحقوق

 .الثق هية

                                                           
 .87خ لا القض ة، مرجع س بق، ص - 7

 22، صالفكر، بيرو اار ، 2ط، حقوق االنس ن ه  الوطن العرب ، (2002)الرشيا  وآخرونأحما  - 8

 .49، ص، اار المنال اللبن ن ، بيرو 1ط، الحري   الع مة وحقوق اإلنس ن بين النص والواقع، (1998) عيس  بيرم - 9
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 لم وان اإلنس ن حقوق من أخر شخص  يحرم أن احا حق من هليس انتزاعا  يمكن ال اإلنس ن حقوق* 

 .للتصرف ق بلة وغير ث بتة اإلنس ن هحقوق القوانين تل  تنتاكا  عنام  أو بلا  قوانين با  تعترف

 .10للتجزؤ ق بلة غير اإلنس ن حقوق* 

 :اإلناان حقوق تصنيفات -3

 التقليا  التصنيف عل  سنعتما و تصنيفا  ه  المعتماة العوامل بتعاا اإلنس ن حقوق تصنيف   تعاا 

 :ه  تتمثل أجي ل ثمث إل  اإلنس ن حقوق يصنف الذ 

 (:والايااية المادية )الحقوق األول الجيل -أ

 الضوابط وضع سلطة هقط تمل  الت  الاولة مواجاة ه  با  االحتج ج للفرا يمكن الت  وه  الحقوق

 التغذية، منع الحي ة، ه  الحق أمثلتا  من و شخصية، بثنا  توصف و الحقوق، هذ  لمب شرة الخ صة

 ه  نشث  ب لمث لية يصفونا  و األس سية، ب لحري   الفقا   بعض ويسميا  …االنتق ل و التعبير حرية

 هراية قيم عل  مؤسسة الرأسم لية، ظل ه  تطور  اإلقط عية، مك هحتا  ه  األوروبية البرجوازية ظل

 .الحقوق من الجيل هذا تعريف ه  الفراية القيم هذا هصل يمكن ال بحيث

  والثقافية(: واالجتماعية االقتصادية الحقوق) الثاني الجيل -ب

 ب لتاخل الاولة تلتزم بل أوإشب عا ، مم رستا  عرقلة عن الاولة امتن   مجرا هقط ليس تتطلب و

 عليا  تقوم الت  تل  عن تم م    هلسفتا  وتختلف المث لية المس واة عن تعبر و لكف لتا ، المزم اإليج ب 

 االجتم عية الطبق   االعتب ر بعين تثخذ اجتم عية، اشتراكية هلسفة عل  مؤسسة ها  األول، الجيل حقوق

 من النو  هذا تطبيق لا ، المعيش  األان  الحا توهير بضرورة تط لب حيث المجتمع، ه  الك احة

 .اولة لكل االقتص اية القارة حسب تاريج  يكون الحقوق

 (:التضامن حقوق) الثالث الجيل -ج

 هيا  الحق ص حب أن ه  الث ن  و األول الجيلين حقوق عن تختلف الجم عية، ب لحقوق تسم  و

 إاخ ل هو علي ، تقوم الذ  واألس س الث ن  و األول الجيلين ه  كم  الفرا ليس و الجم عة أو الشعب

 الف علين كل جاوا بتض هر إال الحقوق هذ  إعم ل يمكن ال و متروكة، ك ن  مج ال  إل  اإلنس ن  البعا

 حقوق تسم  لذل  الاول ، المجتمع و الخ صة و الع مة الكي ن   األهراا، الاول، االجتم عية، اللعبة ه 

 .11اإلنس ن لص ل  اول  ق نون لتثسيس ضرورة تعا ه  و البشرية، المجموعة ها  التض من،

 :اإلناان حقوق مصادر -4

 زم ن كل ه  اإلنس ن لحم ية يسع  الذ  التي ر هذا لتشكل  اإلنس ن حقوق ومن بع مص ار تتعاا

 :يل  م  ه  تلخيصا  ويمكن ومك ن

 : العالمية الصكوك -أ

 هذ   أمثلة ومن. بثسره  الاولية اإلنس نية األسرة لتشمل خط با  اائرة تتسع الت  الصكو  وه 

 حقوق وتطوير لحم ية وعاوا واتف ق   إعمن   من(  المتحاة األمم)  عن ويصار صار م  الصكو 

                                                           
 .122، صوالق نون للنشر والتوزيع، الق هرة، اار الفكر 1(، الايمقراطية وحقوق االنس ن، ط2008زكري  المصر  ) - 10

تب الحايثة للنشر ، ع لم الك1، ط-مق رن   سيكولوجية–(، انتا ك   حقوق االنس ن وسيكولوجية االبتزاز السي س  2008سع ا سعيا ) - 11
 .13والتوزيع، عم ن، ص
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 للحقوق الاوليين العااين ثم اإلنس ن، لحقوق الع لم  اإلعمن و المتحاة األمم ميث ق من با ا اإلنس ن،

 أشك ل ك هة عل  القض   اتف قية حت  والثق هية، واالجتم عية االقتص اية والحقوق والسي سية المانية

 حروب عاة هنتيجة.  األخر  والمواثيق االتف قي   من وغيره  الطفل حقوق واتف قية المرأة ضا التميز

 تثمين ك ن  هقا البشر مميين بحق هيام  ارتكب  الت  الفض ئع و الع لميتين الحربين  أهما  وصراع  

 حق)  عن  ميث قا  تحاث حيث  المنظمة هذ  لقي م الرئيسية األهااف  اهم من اإلنس ن حقوق احترام

 . جميعا  اإلنس ن لحقوق أس س هو الذ (  المصير تقرير

 جميع  للن س األس سية والحري   اإلنس ن حقوق احترام لتعزيز المتحاة األمم أهااف ج    كم 

 . الاين أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز اون ذل  عل  والتشجيع

 أصارت  الذ  اإلنس ن لحقوق الع لم  اإلعمن اإلنس ن لحقوق الع لمية المص ار مقامة ه  ويثت 

 من أن  إال ملزم غير أاب  ط بع ذو ك ن وإن اإلعمن هذا. 1948 ع م المتحاة لنمم الع مة الجمعية

 ه  استقر  الت  العره  الاول  الق نون قواعا ه  تاخل اإلعمن هذا مب ائ أن اولي     علي  المستقر

 من ب  الاول قبول عن النظر بصرف انتا كا  يجوز ال آمرة اولية قواعا وتعتبر البشر، وضمير وجاان

 .12عام 

 : اإلقليمية المواثيق -ب

 يجمعا  م  غ لب    خ صة جغراهية مجموعة أو محااا   إقليمي    نط ق    تخ طب الت  المواثيق تل  وه 

 ه  عليا  المنصوص الحقوق عل  التثكيا ه  المجموع    تل  من رغبة غيره  عن متميز ثق ه  ج مع

 الاولية، المواثيق ه  علي  منصوص هو مم  إلزامية أكثر إقليمي    إلزامي    ط بع    وإكس با  الع لمية المواثيق

 العتب را  استج بة الع لمية المواثيق تتضمنا  لم جاياة حقوق    اإلقليمية المواثيق تضمين  إل  ب إلض هة

 تتفق الت  الحم ية محل اإلنس ن حقوق مب ائ عل  المواثيق هذ  تنص و. اإلقليمية الثق هية الخصوصية

 عل  ب لتركيز إقليمية مجموعة كل خصوصية عكس  وإن الاولية والمع يير المب ائ مع مجملا  ه 

  والميث ق ، األوروب   الميث ق" اإلنس ن لحقوق اإلقليمية المواثيق أهم ومن. الحقوق من معينة أنوا 

 ."اإلنس ن لحقوق العرب  الميث ق ثم األهريق   والميث ق األمريك ،

 : الوطنية المصادر -ج

 المص ار هذ  مقامة ه  وتثت . اإلنس ن حقوق مب ائ عل  تنص الت  الوطنية التشريع   وه 

 مب ائ وتتوز . األس سية والحري   ب لحقوق خ ص هصل من منا  أ  يخلو ال الت  الوطنية الاس تير

 تجرم الت  العق بية النصوص يضع العقوب   هق نون. الع ا  التشريع هرو  مختلف بين اإلنس ن حقوق

 الخ صة النصوص يتضمن  الجزائية المح كم   أصول وق نون. عليا  وتع قب اإلنس ن حقوق انتا ك  

 السي سية والمش ركة األحزاب ،وقوانين والمح كمة التحقيق مراحل جميع ه  المتامين وضم ن   بحقوق

 وقوانين الجمعي  ، تكوين حق تنظم الجمعي   وقوانين السي سية، المش ركة ه  الحق تتضمن وغيره 

 والنق ب   الصحية والرع ية واإلسك ن التعليم وقوانين الصحفية الحري   تنظم والصح هة المطبوع  

 .. ال ..  والثق هية واالجتم عية االقتص اية الحقوق تنظم

 

 

                                                           
 .88، اار الثق هة للنشر والتوزيع، ص1، ط-الرق بةالمص ار ووس ئل –(، الق نون الاول  لحقوق االنس ن 2005محما علوان ) - 12
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 المبحث الثاني: آثار التطور التكنولوجي على حقوق اإلناان

يمحظ أن للتطور التكنولوج  جوانب  الحسنة والسيئة، وغ لب  مك  يتوقكف األمكر علك  طريقكة اسكتخاام 
 اإلنس ن للتكنولوجي . 

 اآلثار اإليجابية للتطور التكنولوجي على حقوق اإلناان:-أوال

لقككا تعككاا  اآلثكك ر اإليج بيككة المترتبككة علكك  التطككور التكنولككوج ، هشككمل  عككاة جوانككب مناكك : الج نككب 
 الصح ، والج نب االجتم ع ، والج نب االقتص ا ، والج نب الثق ه ، وذل  عل  النحو الت ل : 

 الجانب الصحي:-أ

لتك  ك نك  هيمك  مضك  * س هم التطور التقن  ه  مج ل الطب ه  القض   عل  سلسلة مكن األمكراض ا
ش ئعة كمرض شلل األطف ل، والحم  القرمزيكة وغيرهك ، عكن طريكق مك  تكم التوصكل إليك  مكن مضك اا  
حيوية وأطعمة  وال ش  أن هذا يشكل حم ية للجنس البشر ، ويحفكظ حكق اإلنسك ن هك  الحيك ة والسكممة 

 الجساية والرع ية الصحية.

تنمية الزراعية، حيث استف ا التكنولكوجيين مكن إنتك ج غكذا  * لقا لعب التطور التقن  اورا كبيرا ه  ال
 أمن وصح  وواهر  لتغذية أعااا السك ن المتزايا مم  س هم ه  تعزيز حق اإلنس ن ه  الغذا .

* شاا القرن العشرون تطويرا لوس ئل إرج   مو  اإلنس ن، ه ستط   الطب بمس عاة التكنولوجي  أن 
العق قير المؤاية إلك  زيك اة الفرصكة هك  اسكتمرار الحيك ة بعكا أن ك نك  يطور أجازة اإلنع ش الصن ع  و

هرصة الحي ة لإلنس ن المريض ميؤوس منا   وال ريب أن لكذل  أثكرا إيج بيك  هك  حفكظ حكق اإلنسك ن هك  
 الحي ة(. 

* ه  مج ل تكنولوجي  الطب واالتص ال  أصب  من الممكن اليكوم عكمج المرضك  وإجكرا  العمليك   
ون الح جة إل  سفر المريض  وال ش  أن هذا التطور التقن  ذو أثر ه  المح هظكة علك  الكنفس عن بعا ا
 13اإلنس نية.

 الجانب االجتماعي: -ب

* مكن التقام التكنولوج  اإلنس ن من التمتع بساولة بحقوق  االجتم عيكة المختلفكة كحقك  هك  التواصكل 
 االجتم ع ، والسفر، والراحة والترهي . 

ألنظمة األمنيكة هك  مجك ل الكشكف عكن الجريمكة مكن التطكور التقنك  عكن طريكق االسكتع نة *استف ا  ا
 14بوس ئل التكنولوجية الحايثة  وهذا يعوا ب إليج ب عل  حق اإلنس ن ه  التمتع ب ألمن.

 الجانب االقتصادي:-ج

كنولوجيكة * أثر  التكنولوجي  إيج ب  ه  ظاور مان ووظ ئف جايكاة لكم تككن معروهكة قبكل الثكورة الت 
مثل: البرمجة، وصي نة اآلال  الاقيقة واإللكترونية  وهذا باور  س هم ه  التقليل من نسكبة البط لكة، ممك  

 يعزز حق اإلنس ن ه  العمل. 

* يستطيع اإلنس ن اليوم مم رسكة حقك  هك  التجك رة هك  أوسكع نطك ق، وذلك  عبكر التسكوق اإللكترونك  
 وهو جز  مم  اصطل  عل  تسميت  ب لتج رة اإللكترونية. وإبرام العقوا التج رية عبر اإلنترن ،

* صكك حب التطككور الطبكك  هكك  مجكك ل العمككل اإلنع شكك  وتحايككا المككو  اإلكلينيككك  والككام غ  والقلبكك ، 
استخف ه  بحق اإلنس ن ه  الحي ة عن طريق هصكل األطبك   لإلنعك ش تحك  مسكم  القتكل الكرحيم وتعجيكل 

 الوه ة وغير ذل .

                                                           

 .112، ص، اار الطليعة، بيرو 1ط، العلم والتكنولوجي  والتنمية البايلة، (1996) رشا  سلم ن - 13

 .110خ لا القض ة، مرجع س بق، ص - 14
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طكككور التقنكك  الككذ  جلكككب الراحككة والره هيكككة لحيكك ة اإلنسكك ن، إال أنككك  يمحككظ زيككك اة *بكك لرغم مككن الت
اضطراب   اإلنس ن وإص بت  ب ألمراض النفسية ك الكتئ ب، والقلق، ويرجع علم   النفس ذل  إل  التثثير 

  15غير المب شر لوس ئل التكنولوجي  الحايثة عل  اإلنس ن.

 الجانب الثقافي:-د

االتصك ال  تبكك ال المعلومك   والمعك رف بككين العلمك   والبك حثين والمتخصصككين  * سكال  تكنولوجيك  
 العنكبوتية الع لمية. هثصبح  البحوث ونت ئجا  يتم تب الا  ه  ثوان  معاواة عن طريق الشبكة

* س هم التقام العلم  والتكنولوج  ه  رهع مستو  التعليم، بعا ظاور أنم ط جاياة من التعليم لم تكن 
موجواة، ك لتعليم عن بعا، ب إلضك هة إلك  تكوهير الوسك ئل التعليميكة اإللكترونيكة التك  تسك عا اإلنسك ن هك  

 16الحصول عل  حق  ه  التعلم.

 اآلثار الالبية للتطور التكنولوجي على حقوق اإلناان:-ثانيا

 أن إال نسك ناإل حقكوق علك  ب إليجك ب عك ا  التك  للتكنولكوج  ا الكثيكرة اإليج بيك   مكن الرغم عل 
 ه  وحقوق  اإلنس ن عل  والخطيرة ب لض رة والت  توصف للتقنية، السيئة اآلث ر بعض من يخلو ال األمر
 .واحا آن  

 الجانب االجتماعي:-أ

* أا  ظاور م  يعرف ب لتكنولوجي  الوراثية إل  ظاور مك  يمككن تسكميت  مجك زا ب لزنك  التكنولكوج ، 
والبويض   واألجنة اون ضكوابط شكرعية، مثك ل: التلقكي  الصكن ع  لزوجكة ذل  من خمل العبث ب لمن  

بس ئل منو  من غير زوجا ، إل  غير ذل  مكن عمليك   تجك رب الوراثكة المشكرعية، التك  خاشك  حكق 
 اإلنس ن ه  سممة نسب ، ومعرهة أصول  والمح هظة عل  خص ئص  الوراثية البيولوجية.

أشك ل جاياة من الجكرائم، مناك : الجكرائم التكنولوجيكة، ئجكرائم * ص حب التطور التكنولوج  ظاور 
األنترن ، الت  اعتا  عل  سمعة األشخ ص ب لتشوي ، أو القذف، أو السب، أو ه  التجسكس علك  حي تك  

 17الخ صة  وال ش  أن ذل  يااا أمن اإلنس ن ويمثل اعتاا  صريح  عل  عرض ، وحي ت  الخ صة. 

 الجانب االقتصادي: -ب

أا  ازاي ا االعتم ا علك  اآلال  والوسك ئل التكنولوجيكة هك  عمليكة اإلنتك ج والتصكنيع  إلك  ارتفك   * 
 نسبة البط لة إل  حا كبير  مم  شكل تااياا حقيقي  لحق اإلنس ن ه  العمل.

* يااا التقام التقن  السريع ب ستنزاف مص ار الثروة الطبيعية، وال ش  أن ذل  يمثل اعتاا  عل  حق 
 جي ل الق امة هيا . األ

*لم يقتصر التقام التقن  عل  إنت ج السكلع المفيكاة، بكل امتكا ليشكمل إنتك ج سكلع وتكوهير خكام   ضك رة 
 18وخطيرة عل  اإلنس ن والبيئة.

 

 

                                                           
 113نفس ، ص - 15

 نفس ، ص نفسا . - 16

، ايترا  1ط، اآلث ر االقتص اية واالجتم عية لثورة االتص ال  وتكنولوجي  المعلوم  ، عل  الاول العربية، (2008) إبراهيم األخرس - 17

 191، صللطب عة والنشر، الق هرة

عيا للاراس   والبحوث اإلنس نية واالجتم عية، ، 1ط، تكنولوجي  المعلوم   واالتص ال  واألمن القوم  للمجتمع، (2003)صمح س لم - 18

 .109، صمصر
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 الجانب الثقافي: -ج

* ص حب التطور التقن  الا ئل ه  أجازة الح سكوب، اخكول الح سكوب هك  مجك ل التزييكف والتزويكر 
 الفكر ، مم  أحاث اعتاا  عل  حقوق الملكية الفكرية.وسرقة النت ج 

* إن مكك  يككتم ترويجكك  مككن قككيم وأهككك ر مع ايككة لنايكك ن السككيم  الككاين اإلسككمم  عبككر وسكك ئل االتصكك ل 
 19الحايثة، يشكل خطرا وتااياا لحق اإلنس ن ه  حرية االعتق ا الاين . 

 

 خاتمة: 

للتطككور التكنولككوج  تعتمكا بشكككل مب شككر علكك  طريقككة ممك  سككبق نسككتخلص إن آثكك ر الضك رة والن هعككة 
 .استخاام اإلنس ن لوس ئل التكنولوجي  المع صرة، وطريقة استثم ر  لنت ئب البحث العلم 

 :ويمكنن  إجم ل مجموعة من النت ئب الت  توصل  لا  الاراسة هيم  يل  

ؤا  إل  حاوث ئكوارث تلحكق طرح التكنولوجي  ه  األسواق قبل استكم ل اراس   األم ن عليا ، ت *
 .اإلنس ن ب لارجة األول 

يعا االستخاام االستامك  ألنكوا  التكنولوجيك  المختلفكة اون وعك  بك إلارا  الجيكا لطكرق توظيكف  *
استخاام تا  ب لشكل السليم، أو األخذ ه  االعتب ر م  يمككن أن ينكتب عناك  مكن آثك ر ضك رة، أحكا األسكب ب 

  .الخطيرة عل  حقوق االنس ن الت  أا  إل  ظاور اآلث ر

* عام االهتم م الع لم  بإصاار التشريع   الملزمة الت  تفرض القيوا والضوابط الق نونية واألخمقية 
علكك  عمليككة التطككور التكنولككوج ، أو حتكك  بوضككع إجككرا ا  وق ئيككة للحككا أو التقليككل مككن التككثثير الجكك نب  

يككؤا  بشكككل متكككرر إلكك  ظاككور األثكك ر الضكك رة للتطككور للتكنولوجيكك  علكك  اإلنسكك ن والحيكك ة بشكككل عكك م  
 التكنولوج .
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  :ملخص

 االنجازات هذه أهم ومن التقليدية، الطبية األعمال حدود تجاوزت حديثة طبية وسائل األخيرة السنوات في ظهرت

 المستعصية األمراض من كثير من والحد والجراحة الطب لتقدم ضرورة تعد التي اإلنسان على الطبية التجارب العلمية

 .معالجتها عن القديم الطب عجز التي

 جهة، من العلمي البحث حرية وهما أساسيين اعتبارين بين الموازنة مشكلة تثير اإلنسان على الطبية التجارب وان هذا،   

 .أخرى جهة من بها المساس وعدم لإلنسان البدنية السالمة احترام وضرورة

 وفي المقارنة التشريعات في اإلنسان على الطبية التجارب مشروعية مدى لمعرفة الموضوع هذا في البحث ارتأينا لذا   

 التجارب؟ هذه لمشروعية الجزائري المشرع وضعها التي القانونية والضمانات الشروط هي وما الجزائري؟ التشريع

 

Abstract  

In recent years, modern medical methods have emerged that have surpassed the 

limits of traditional medical work, and among the most important of these scientific 

achievements is medical experiments on humans, which are necessary for the 

advancement of medicine and surgery and the reduction of many incurable diseases 

that ancient medicine was unable to treat. 

Moreover, medical experiments on humans raise the problem of balancing two 

basic considerations, namely the freedom of scientific research on the one hand, and 

the need to respect the physical integrity of the human being and not to prejudice it 

on the other hand. 

Therefore, we decided to research this issue to find out the extent of the legitimacy 

of medical experiments on humans in comparative legislation and in Algerian 

legislation? What are the legal conditions and controls set by the Algerian legislator 

for the legitimacy of these experiments? 

 

 

mailto:Chikh_nassima@yahoo.fr


  الضمانات القانونية للتجارب الطبية على جسم اإلنسان في القانون الجزائري 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  41

 مقدمة

 أهدم ومدن التقليديدة، الطبيدة األعمدال حددود تجاوزت حديثة طبية وسائل األخيرة السنوات في ظهرت 

 مدن والحد   والجراحة، الطب لتقدم ضرورة تعد   التي اإلنسان على الطبية التجارب العلمية االنجازات هذه

 الحقددل يعتبددر اإلنسددان فجسددم .معالجتهددا عددن القددديم الطددب عجددز التددي المستعصددية األمددراض مددن الكثيددر

 علمية نتائج إلى الوصول أجل من أو معين، لمرض عالج إيجاد أجل من الطبيب إليه يلجأ الذي الخصب

 .جديدة

 البحث حرية: هما أساسيين اعتبارين بين الموازنة مشكلة تثير اإلنسان على الطبية التجارب وإن   هذا،

 .أخرى جهة من بها المساس وعدم لإلنسان البدنية السالمة احترام وضرورة جهة، من العلمي

 في اإلنسان على الطبية التجارب مشروعية مدى لمعرفة الموضوع هذا في البحث ارتأينا لذا

 وضعها التي القانونية الشروط والضمانات هي وما الجزائري؟ التشريع وفي المقارنة التشريعات

  التجارب؟ هذه لمشروعية الجزائري المشرع

 إباحة لشروط األول خصصنا ،محورين إلى الدراسة هذه مناقس   وغيرها، التساؤالت هذه على لإلجابة

 .الطبية التجارب هذه إلجراء القانونية الضوابط الثاني في وبي نا اإلنسان، جسم على الطبية التجارب

 

  اإلنسان جسم على الطبية التجارب إباحة شروط: األول المحور

 رضا خاصة بصفة والعلمية الطبية والتجارب عامة بصفة الطبي العمل إلباحة والقضاء الفقه يشترط

، إنسان للتجربة يخضع الذي فالشخص له، يخضع طبي عمل أي   تجاه المريض  على مقدسة حقوق له حر 

 واحترام جسمه سالمة في حقه صيانة أساس على رضاه، دون بها يمس أن أحد ألي   يجوز ال جسمه

 .الشخصية حريته

ا  أو الطبيب اعتبار يمكن ال الطبية التجارب مجال في فانه اإلنسان، شخص احترام واجبا كان ولم 

 الشخص أو المريض على التجربة أو الطبي التدخل إجراء حول القرار اتخاذ في الوحيد المقرر الباحث

 الطبية التجارب إجراء حول القرار اتخاذ في دور أيضا األخير لهذا يكون أن يجب بل التجريب، محل

 التدخل إلى ومحتاجة حرجة المرضية حالته تكن لم ما ذلك، في الكاملة األهلية له تكون وأن عليه،

 ما وهذا للتدخل، مطلقا المريض رفض حتى أو موافقته دون التدخل للطبيب يجوز فعندئذ السريع،

 .سنتناوله

  للتجربة الخاضع الشخص رضا -1

 المشرع، عليها يحرص التي األساسية المبادئ أهم من اإلنسان بجسم المساس جواز عدم مبدأ يعتبر

 المقرر هو يعتبر تم ومن له، يتعرض قد اعتداء أي ضد وجسده نفسه عن الدفاع في الحق شخص فلكل

 .عدمه من للطبيب طبي تدخل ألي أو للعالج جسمه تقديم مدى في الفاصل

 االتفاقيات بها نادت التي المبادئ أهم ومن أساسي، شرط طبي تدخل أي   إجراء قبل المريض فرضا

 الخاضع للشخص المستنير الحر الرضا مراعاة استوجب الذي 1نورمبرغ تقنين بينها ومن الدولية

                                                           
على اثر محاكمة األطباء  1949ترجع األسس القانونية للتجارب الطبية على اإلنسان للمبادئ والقواعد التي وضعتها محكمة نورمبرغ سنة  1

، يراجع: التقنينالنازيين على الجرائم الحربية التي ارتكبوها أثناء الحرب العالمية الثانية باسم التجارب الطبية. لتفاصيل أكثر حول وقائع صدور هذا 
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 وتقرير بدنه، سالمة في الفرد بحق يرتبط إذ وقانونية، أخالقية قاعدة يمثل فالرضا إجرائها، قبل للتجربة

 سنعرضه ما وهو الكتابة، فيها بما لذلك الالزمة الشروط توافرت متى وجسده شخصيته بشأن مصيره

 .التوالي على

  وشروطه الطبية التجارب في الرضا شرط ماهية 1-1

 في توافرها الواجب الشروط نبي ن ثم أوال، الطبية التجارب ظل في الرضا شرط تعريف إلى نتطرق

 .ثانيا مشروعا يكون حتى للتجربة الخاضع الشخص رضا

 الطبية التجارب في الرضا شرط تعريف 1-1-1

 إلجراء الطبيب تدخل على بموافقته إما صريحا، تعبيرا إرادته، عن تعبيره المريض برضا يقصد

 سابق المعنى بهذا وهو قانونا، عنه ينوب من بواسطة أو شخصيا يكون وقد رفضه، أو المالزم العالج

 الشخص عليه وافق إذا إال مشروعا الطبية التجارب في الطبي التدخل يكون ال وعليه الطبي، العمل على

 3المقارنة الصحة وتشريعات 2الدولية واالتفاقيات اإلعالنات عليه أجمعت الشرط وهذا للتجربة، الخاضع

 تجريبها قبل للتجربة الخاضع الشخص رضا ضرورة المشرع اشترط حيث الجزائري، التشريع فيها بما

 إجراء يمكن ال: "كاآلتي نصها جاء والتي 4الجزائري الصحة قانون من 386/1 المادة في عليه

 ذلك، تعذر عند أو العيادية، للدراسة للخضوع المستعدون األشخاص عب ر إذا إال العيادية الدراسات

 ...". كتابيا والمستنيرة، والصريحة الحرة موافقتهم عن الشرعيون ممثلوهم

  الطبية التجارب مجال في الرضا شروط 1-1-2

 أن أي رضاه، يأخذ أن الشخص، على الطبية بالتجربة يقوم حتى الطبيب، على يجب أنه رأينا

 ،6عالجية غير أو 5عالجية التجربة هذه كانت سواء ال، أو عليه التجربة إجراء بين ويخي ره يستشيره

 يكون أن يجب بحيث فيه، معينة شروط توافر والقضاء الفقه تطلب مشروعا، الرضا هذا يكون وحتى

 عليه يحصل وأن كتابي، شكل في يصدر وأن أهلية، ذي عن وصادرا ومتبصرا، ومستنيرا، حرا، الرضا

                                                                                                                                                                                     

 ،7، العدد بن النوي خالد، االتفاقيات والمؤتمرات الدولية المنظمة للتجارب الطبية على اإلنسان، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
 . 246-245، ص 2015، جانفي الجزائر -المركز الجامعي لتامنغست

المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقاعدة الرابعة من شرط الرضا تضمنته القاعدة األولى من تقنين نورمبرغ، و  2
 إعالن هلسنكي. 

من قانون  2/15منه، وقانون المسؤولية الطبية الليبي )المادة  65كقانون الصحة العامة الفرنسي، وقانون آداب المهنة المصري في المادة  3
 منه(، ودستور العراق وغيرها.  2/10)المادة  2008لسنة  10(، والقانون االتحادي اإلماراتي رقم 1986لسنة  17المسؤولية الطبية رقم 

والمتعلق بالصحة، منشور في الجريدة  2018يوليو سنة  02الموافق لـ  1439شوال عام  18المؤرخ في  18/11الصادر بموجب القانون رقم  4
 . 3، ص2018يوليو سنة  29الصادرة في ، 46الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 يقصد بالتجارب الطبية العالجية تلك التجارب التي يجريها الطبيب بهدف العالج من مرض يعاني منه الشخص، وبالتالي تهدف لشفاء المريض.  5
صالحة العمري، المسؤولية المدنية  وتنقسم إلى قسمين: تجارب طبية علمية ذات منفعة شخصية، وأخرى ليست ذات منفعة شخصية مباشرة. يراجع:

 . 230، ص 2017، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سبتمبر 15لألطباء عن التجارب الطبية في القانون الجزائري، مجلة االجتهاد القضائي، العدد 
أو مرضى، ال تكون لهم مصلحة يقصد بالتجارب الطبية غير العالجية )العلمية( تلك التجارب التي تجرى على متطوعين، سواء كانوا أصحاء  6

شخصية من إجراء التجربة، بهدف تطبيق وسيلة حديثة علمية بحتة، أو لمجرد إشباع فضول علمي الكتشاف أسلوب جديد في مجال التشخيص أو 
، 1998ار اإلسراء، األردن، العالج أو الوقاية من المخاطر المتوقعة منها. يراجع: محمود محمود مصطفى، مسؤولية األطباء والجراحين الجنائية، د

 . 22ص 
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 سنتناوله ما وهو الطبية، التجربة مراحل من مرحلة أي   في عنه االستغناء يجوز فال دائم، بشكل الطبيب

 . تباعا بالشرح

 حّرا الرضا يكون أن -

 أو األهلية، في قصور عن ناجم ضغط أو إكراه أي   على بناء صادرا يكون أال الرضا بحرية يقصد

 تتم طبية تجربة أي   فان ومنه ،7للتجربة الخاضع للشخص اقتصادي أو اجتماعي أو نفسي خضوع عن

 عنه يترتب التجربة، عن المسؤول الطبيب جانب في خطأ تمثل المعني، رضا على الحصول دون

 .المريض لمصلحة طبية ضرورة التجربة هذه كانت لو حتى ،8والجنائية المدنية المسؤولية

 والنتائج بالظروف علم وعن كامل، اختيار عن أي ومتبصرا، حرا الرضا يكون أن ويجب هذا

 يوضح أن -سنرى كما– بالتجربة القائم الطبيب على يجب تم ومن الطبية، التجربة بإجراء المرتبطة

 . 9عالجية غير تجارب بإجراء خاصة موافقة هي منهم المطلوبة الموافقة أن لتجاربه الخاضعين لمرضاه

 الشخص على 10النفسية أو االقتصادية الضغوط بعض ممارسة عن يمتنع أن الطبيب على يجب إذن،

 يجب إذ ،12يخدعه أن أو 11ماليا مبلغا له يدفع كأن التجربة، بإجراء موافقته على للحصول التجربة محل

 الشخص لها يتعرض قد التي األضرار عن التعويض عدا ما مقابل، بدون مجانيا التجربة إجراء يكون أن

 392 المادتين في الجزائري والمشرع 13المقارنة التشريعات عليه نصت ما وهذا للتجربة، الخاضع

 . 14الجزائري الصحة قانون من 398و

 

 

                                                           
 .25، ص1990سهير منتصر، المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد المسؤولية المدنية لألطباء، دار النهضة العربية، القاهرة،  7
بأن الطبيب الذي أخضع  1997ير فبرا 20وهو ما قرره القضاء الفرنسي، حيث قضت محكمة استئناف باريس في الحكم الصادر عنها بتاريخ  8

مريضا لفحص االيدز دون رضاه، والذي لم يحترم إرادة المريض، يمثل خطأ قد يقترن به إما ضرر مادي أو أدبي. أشار إليه: أنس محمد عبد 
 .  668، ص 2010نونية، مصر، الغفار، المسؤولية المدنية في المجال الطبي )دراسة مقارنة بين القانون والشريعة اإلسالمية(، دار الكتب القا

 يراجع ص من هذا البحث.  9
معنوي، تدفعه لقبول العالج أو التجربة الطبية عليه، ويكون هذا الضغط مثال ناجما عن  إكراه قد تجعل الضغوط النفسية المريض في حالة  10

ى إجراء التجربة قد يشعره بالذنب تجاه نفسه وأسرته، أو انه الخشية من اإلهمال في الرعاية الصحية، فيؤثر الطبيب عليه بدعوى أن عدم موافقته عل
 يقدم على التجربة مثال رغم علمه الكامل بأنها لن تحقق له أية منفعة شخصية مباشرة، لكن ستجعله مشهورا أو ثريا. 

وسيلة يلجأ  -في الغالب-كره، وهو يعتبر دفع مقابل مادي مسبقا لمن تجرى عليه التجربة، خاصة إذا كان في حاجة ماسة للمال، يكون له أثر م 11
 إليها الطبيب المجرب حتى يؤثر على هؤالء األشخاص المحتاجين للموافقة على إخضاعهم لتجاربه. 

 بيةلتفاصيل أكثر حول مسألة تأثير الضغوط االقتصادية والنفسية على رضا الخاضع للتجربة، يراجع: بركات عماد الدين، التجارب العلمية والط -
أدرار،  -على جسم اإلنسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، أطروحة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة أحمد دراية

 وما يليها.  127، ص 2019 /2018
 بواقعة مهمة تتصل بها.  إعالمه لإغفاالطبيب المسؤول حقيقة التجربة التي سيجريها على الخاضع للتجربة، أو  إخفاءيقصد بالخداع هنا  12
 منه(.  15-209/8منه(، وقانون الصحة العامة الفرنسي)المادة  4مثل قانون المسؤولية الطبية الليبي )المادة  13
على ما يلي: " في حالة دراسة عيادية دون منفعة فردية مباشرة، يمكن المرقي أن يدفع لألشخاص المستعدين للخضوع لها  392تنص المادة  14

على ما يلي: "ال يترتب  398تعويضا عن الصعوبات التي يتحملونها حسب شروط وكيفيات يحددها الوزير المكلف بالصحة"، كما تنص المادة 
ات العيادية باستثناء ما كان منها بدون منفعة فردية مباشرة أي مقابل مالي مباشر أو غير مباشر لألشخاص الخاضعين لها ما عدا على الدراس

 تعويض المصاريف التي دفعها هؤالء األشخاص".  
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 متبصرا الرضا يكون أن -

 أن عمله ومباشرة الشخص على التجربة في البدء قبل الطبيب على يجب صحيحا، الرضا يكون حتى

ده وأن بإعالمه يلتزم أن أي بتبصيره، يلتزم  وذلك التجربة، هذه حول الضرورية المعلومات بكافة يزو 

 . وواعية مستنيرة حرة بإرادة الرفض أو بالموافقة النهائي قراره يتخذ حتى

 فيها، غموض ال المريض لدى ومفهومة واضحة الطبيب يستخدمها التي العبارات تكون أن يجب كما

 حالة مراعاة مع واستيعابها، إدراكها العادي الشخص على يصعب التي الفنية بالعبارات يكتفي فال

 . 15وجنسه وسنه االجتماعية وظروفه والصحية والنفسية والثقافية الذكائية المريض

 ،17والوطني 16الدولي النطاقين في عليه متفقا شرطا وبتبصيره المريض بإعالم االلتزام مبدأ ويعتبر

 .حقوقهم على والحفاظ األشخاص كيان احترام في تكمن التي ألهميته نظرا وذلك

 وفي 18الصحة قانون في المشرع عليه فنص عليه، وأكد الشرط هذا الجزائري التشريع تناول ولقد

 الطبيب ألزم الجزائري المشرع أن جليا لنا يتضح النصوص، هذه وبمراجعة. 19الطب أخالقيات مدونة

 مع عليه، إجراؤه المراد الطبي العمل حول والواضحة الصادقة المعلومات بكافة وإفادته مريضه بإعالم

 األهلية عديمي أو القصر حق حتى يغفل ولم ذلك، في المطبقة والمهنية األدبية القواعد احترام ضرورة

 . 20قانونا المقررة الحاالت حسب الشرعي لممثلهم مكفوال جعله والذي اإلعالم في

 للتجريب إخضاعه المراد الشخص إعالم التجربة عن المسؤول الطبيب على يجب تقدم، ما على بناء

 والفوائد تستغرقها، التي الزمنية والمدة ،إجرائها في المتبع العلمي والمنهج التجربة، وموضوع بطبيعة

 إعطائه مع الحاجة، عند إليها اللجوء المحتمل الجديدة العالج أساليب وشرح ومخاطرها، منها، المرجوة

 هذه بكل المعني الشخص الطبيب أعلم فإذا. لحظة أية في الرضا عن والعدول التجربة برفض الحق

ا الطبية التجربة بإجراء الرضا هذا كان رضا، عنه وصدر والمعلومات، العناصر  ومستنيرا حر 

 . ومتبصرا

 من العملية، المشاكل بعض أعاله إليها المشار اإلعالم عناصر بعض تثير قد أنه هنا، اإلشارة تجدر

 المحتملة بالمخاطر والدقيقة الحقيقية معرفته كعدم جوانبها، بعض يجهل قد ذاته بالتجربة القائم أن حيث

 التساؤل يطرح تم ومن المخاطر، توقع يستحيل الطبية، بالتجارب الخاصة للطبيعة فنظرا التجربة، من

 للتجربة؟ الخاضع الشخص تجاه والتبصير اإلعالم بواجب التزامه كيفية حول

                                                           
 . 65، ص 1994رة، ايهاب يسر أنور علي، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاه 15
(، واالتفاقية األوروبية لحقوق 3منه(، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )المادة  7إذ تناوله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )المدة  16

 اإلنسان والحريات األساسية، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان. 
 من الئحة آداب مهنة الطب(.  56، 55، 17ن الصحة العامة(، والمصري)المواد من قانو  1111/4كالتشريع الفرنسي)المادة  17
 المتعلق بالصحة.  18/11من القانون رقم  343و 23يراجع نص المادتين  18
 1413محرم عام  5المؤرخ في  92/276من مدونة أخالقيات الطب الصادرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  48و 43يراجع نص المادتين  19
 . 1419، ص 1413محرم  7الصادرة في:  52، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1992يوليو  6موافق لـ ال
من قانون الصحة على ما يلي: "ويضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في إطار صالحياته ضمن احترام القواعد  5-343/4تنص المادة  20

يجب على الطبيب أو جراح األسنان أن يجتهد إلفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل  ة عليه.األدبية والمهنية المطبق
 طبي".  
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 أنه يدرك أن الشخص على يجب العالجية، الطبية التجارب في أنه البعض يرى الصدد، هذا في

 يعتبر تم ومن باإلعالم، بواجبه أخل قد يكون فانه العنصر، هذا الطبيب أغفل فإذا طبية، تجربة موضوع

 . 21ذلك عن مسؤوال

 الطبيب أن   وقضاء فقها عليه المستقر من فانه العلمية، العالجية غير الطبية التجارب نطاق في أما

 والمحتملة المتوقعة المخاطر بكل للتجربة الخاضع الشخص بإعالم يلتزم حيث الشامل، باإلعالم ملزم

 . 22عدمه من للتجربة الخضوع قبول في حرا الشخص ويبقى ضئيلة، تحققها نسبة كانت مهما منها

 يقر ما وهو ،23التجربة عن المسؤول الطبيب عاتق على بالتبصير االلتزام إثبات عبء ويقع هذا

 . 24الجزائري المشرع به ويأخذ

  عنه العدول وحرية الطبية التجارب في الرضا شكل 1-2

 الخاضع الشخص من الصادر الرضا يكون أن يشترط أنه إلى 25المقارن والقانون الفقه يذهب

 التجارب هذه وأن   خاصة لحمياته، الالزم األدنى الحد األخير هذا يضمن حتى مكتوبا، الطبية للتجربة

 على تترتب قد التي فالمخاطر غالبا، له للخاضع فيه مباشرة مصلحة ال عالجي، غير عمال تعتبر

 يحتوي نموذج، في ومحدد ثابت شكل في الرضا حصول وجب تم ومن متوقعة، تكون ال قد التجربة

 الطبية، التجربة وموضوع الطبي، التدخل ونوع والطبيب، بالمريض المتعلقة البيانات كافة على

 التجربة أو التدخل على منه موافقة يعتبر الذي بالتوقيع المعني الشخص ليقوم عنها، المترتبة واألخطار

 26. الطبية

 له يتيح كونه التجريب محل للشخص بالنسبة سواء مزدوجة، فائدة له الشكل اشتراط أن   والمالحظ

 القرار اتخاذ في التمهل وبالتالي عليه، إجراؤها المراد التجربة محتوى على لالطالع الكافي الوقت

 . الطبية التجربة إجراء بعد المنازعة حصلت ما إذا فعله لتبرير بالتجربة للقائم بالنسبة أو الصحيح،

                                                           
 وما بعدها.  136بركات عماد الدين، المرجع السابق، ص  21
تلمسان، دون سنة نشر،  -ي بكر بلقايدداودي صحراء، الجوانب القانونية لألساليب المستحدثة في الطب والجراحة، أطروحة دكتوراه، جامعة أب 22

 . 173ص 
من القانون المدني الفرنسي كأساس قانوني مبرر للحكم  1315يرجع أساس هذه القاعدة إلى القضاء الفرنسي الذي اعتمد على نص المادة  23

من آالم في المعدة، فقرر طبيبه ، وهو شخص كان يعاني Hédruleبشأن قضية  1997فبراير  20الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
إجراء عملية جراحية له مستخدما المنظار، غير أنه ظل يعاني من آالم شديدة، تبين بعد الفحص أنها ترجع إلى حدوث ثقب في األمعاء، وهو 

يطالبه فيها بالتعويض على  ، فرفع المريض دعوى على الطبيب%3خطر حدد تقرير الخبير درجة احتمال حدوثه في هذا النوع من العمليات بنسبة 
خاص أساس أنه لم يبصره بالمخاطر المحتملة من العملية، فقضت محكمة النقض لصالحه على أساس أن من يقع على عاتقه قانونا أو اتفاقا التزام 

راجع: بركات عماد الدين، المرجع باإلعالم، يجب عليه أن يقدم الدليل على قيامه بتنفيذ هذا االلتزام. لتفاصيل أكثر حول وقائع هذه القضية، ي
 .  144السابق، ص

 لم ينص المشرع الجزائري صراحة على هذا المبدأ في قانون الصحة، لكنه وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، 24
 إثباتمنه تنص على ما يلي: " على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، األمر الذي يستفاد منه أن عبء  323نجد المادة 

 اللتزام بالتبصير يقع على عاتق الطبيب ال المريض أو الشخص الخاضع للتجربة. ا
طوكيو )المادة  وإعالنمنه(،  3هلسنكي)المادة  وإعالنمن قبيل ذلك التشريع الفرنسي، الكندي، األمريكي، التونسي، العراقي، اإلماراتي وغيرها،  25
 منه(.  9
 . 319، ص 2016، 1يب في العمل الطبي، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر جربوعة منيرة، االلتزامات الحديثة للطب 26
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 ما على الصحة قانون من 386 المادة في نص المشرع نجد فإننا الجزائري، القانون إلى وبالرجوع

 أو العيادية، للدراسة للخضوع المستعدون األشخاص عب ر إذا إال العيادية الدراسات إجراء يمكن ال: "يلي

 الذي األمر ،"كتابيا والمستنيرة، والصريحة الحرة موافقتهم عن الشرعيون ممثلوهم ذلك، تعذر عند

 للتجربة الخاضع الشخص موافقة تكون أن يجب إذ كتابي، سند في الرضا إفراغ يشترط أنه منه يستفاد

 بها للقائم وتذكير للتجربة، للخاضع حماية الشرط هذا وفي عالجية، غير أو عالجية كانت سواء مكتوبة،

 . األشخاص سالمة على وخطورته الطبي التدخل بأهمية

 يقتصر ال معين، سند في والمكتوب للتجربة، الخاضع الشخص رضا أن   هنا اإلشارة وتجدر هذا،

 يجوز تم ومن نهايتها، حتى التجربة مراحل جميع خالل قائما يبقى أن يجب بل فقط، التجربة إجراء قبل

– الكتابة شرط أن   إذ ،27مسؤولية أية عليه تترتب أن دون شاء وقت أي   في رضائه عن العدول للشخص

 رضا حقا يعتبر لكي كاف إعالم يسبقه أن يجب لكن الرضا، لصحة ضروري شرط -اشترطه لمن

 . ذلك إثبات بالتجربة القائم وعلى متبصرا،

 عليها كانت مرحلة أي   في الطبية، التجارب مجال في الرضا عن الرجوع إجازة في السبب ولعل  

 . 28اإلنسان جسم بسالمة ومساسها الطبية األعمال هذه خطورة إلى يرجع التجربة،

 من لحظة أية في الرضا عن العدول جواز على -الصحة قانون في- الجزائري المشرع أكد ولقد

 . 29منها مرحلة آخر إلى للتجربة الخاضع الشخص موافقة استمرار يجب دام ما التجربة،

 وبالنتيجة اإلنسان، جسم على والعلمية الطبية التجارب لمشروعية وواجب أساسي شرط الرضا إذن،

 كما وشروطه، التجريب محل الشخص أو المريض رضا تخلف إذا مشروعة غير الطبية التجربة تكون

 ورضا موافقة على الحصول دون الطبية التجارب بإجراء يقومون الذين الباحثين األطباء مسؤولية تقوم

 . 30لها الخاضعين

  الطبية التجربة إلجراء الشخص أهلية  -2

 أساسيا حقا تعتبر التي الحرية مقتضيات من االختيار في الفرد حرية وضمان اإلرادة عن التعبير يعد

 على الطبية التجارب إلباحة الزما شرطا -الرضا شرط إلى باإلضافة– األهلية تعتبر لذلك للفرد،

 هذا يكون وأن بنفسه، للتجربة الخاضع الشخص من يصدر أن يجب أثره، الرضا ينتج وحتى. اإلنسان

 صغر حاالت في قانونا يمثله من إلى الحق هذا ينتقل أنه غير واالختيار، اإلدراك على قادرا الشخص

 .  التوالي على سنعرضه ما وهو األهلية، عوارض من بعارض اإلصابة أو السن

 

 

                                                           
ين نورمبرغ في المادة هلسنكي في المادة الرابعة منه، وتقن وإعالنمن قانون الصحة الفرنسي،  2-1122/1و 209وهو ما أكدت عليه المادتان  27

 .  التاسعة
 . 128، ص 2010طبية وأثرها على المسؤولية الطبية، دار الفكر والقانون، المنصورة، بن النوي خالد، ضوابط مشروعية التجارب ال 28
من قانون الصحة الجزائري على ما يلي: "... حقهم في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتهم في أي وقت دون  386/3تنص المادة  29

 تحمل أية مسؤولية ودون المساس بالتكفل العالجي بهم". 
من نفس القانون المذكور على ما يلي: " يعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية دون الحصول على موافقة  439المادة  تنص 30

 دج".  500000دج إلى  100000( سنوات، وبغرامة من 5( إلى خمس )2الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحبس من سنتين )
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 القصر على الطبية التجارب إجراء حكم  2-1

 الرضا يكون حتى للتجربة، الخاضع الشخص في الكاملة 31األهلية توافر التشريعات أغلب تشترط

 هي هنا تطرح التي اإلشكالية لكن. صحيحا عليه التجربة الطبيب إجراء على بالموافقة عنه الصادر

 على الطبي التجريب بقبول رضاه عن يعب ر أن له فهل لألهلية، فاقدا التجريب محل الشخص يكون عندما

 للتعبير الواجبة الضوابط أو الشروط هي ما ذلك له كان وإن قانونا، يمثله من بواسطة أو بنفسه جسمه

  إرادته؟ عن

 بسبب أهليتهم فقدوا الذين والراشدين السن، صغر بسبب القصر يشمل قانونا األهلية فقدان أن المعلوم

 . الرشد سن بلوغهم بعد أصابهم عارض

 على قادر غير ويكون ،32الرشد سن يبلغ لم الذي الشخص هو الجزائري للقانون طبقا القاصر

 . 33ناقصها أو األهلية عديم ويسمى والمالية، الشخصية شؤونه يخص فيما التصرف

 مشروعية صراحة أجاز المشرع أن   لنا يتضح الجزائري، الصحة قانون نصوص وبمراجعة هذا

 للشخص بالنسبة كأهلية بها يعتد معينة سنا يحد د لم لكنه حكمهم، في ومن القصر على الطبي التجريب

 اكتفى حيث واضح، غير غامضا أعاله المذكورة 386/1 المادة نص جاء إذ الطبية، للتجربة الخاضع

 لم أنه كما النص، هذا عليهم ينطبق الذين القصر فئة بيان دون" الشرعي الممثل" عبارة بذكر المشرع

 الرجوع يتعين تم ومن ،34علمية أو عالجية القاصر، لها سيخضع التي الطبية التجارب نوع بين يمي ز

 . الصدد هذا في العامة القواعد إلى

 فان الكاملة، القانونية باألهلية يتمتع ال قاصرا، شخصا للتجربة الخاضع كان إذا العامة، للقواعد طبقاو

 حسب القانوني، أو الشرعي وليه مع تتم أن يجب عليه، توقع التي الطبية بالتجارب يتعلق ما كل

 بإجراء والموافقة الحر الرضا يصدر أن يجب وبالتالي. قانونا مشروعة التجربة تعتبر حتى األحوال،

 بكل األخير هذا بتبصير بالتجربة القائم الطبيب يلتزم وأن للقاصر، القانوني الممثل من الطبية التجربة

 . للمريض إبالغها الواجب المعلومات

 سالمة بحماية خاصة كافية لضمانات وضعه عدم الجزائري المشرع على يعاب أنه هنا والمالحظ

 الصحية التشريعات في به معمول هو ما بخالف الطبية، التجارب مخاطر من وتأمينه القاصر جسم

                                                           
 ية التصرف، التي تمّكن الشخص من التعبير عن إرادته بالموافقة على التدخل الطبي أو التجربة الطبية من عدمه.   والمقصود باألهلية هنا أهل 31
 سنة كاملة.  19من القانون المدني الجزائري هو  40/2سن الرشد طبقا للمادة  32
من القانون المدني، ويعتبر ناقص األهلية إذا تجاوز سن  42يعتبر الشخص عديم األهلية إذا لم يبلغ من العمر ثالثة عشرة سنة طبقا للمادة  33

من ذات القانون، وفي الحالتين ال يستطيع عديمو وناقصو األهلية أن يباشروا التصرفات القانونية  43التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة 
ة أشخاص آخرين تكون لهم سلطة مباشرة هذه التصرفات نيابة بأنفسهم، أو ال يصلحون لمباشرة بعضها، لذا أخضع القانون هؤالء األشخاص لسلط

 عنهم ولحسابهم. 
انت في للتمييز بين نوع التجارب الطبية التي يخضع لها القاصر أهمية بالغة، ألنه في التجارب العالجية يجوز إجراء التجربة على القاصر إذا ك 34

جوز القيام على القصر ألن الهدف منها غير عالجي، واستثناء ي إجراؤهاصالحه وستعود عليه بالنفع، أما في التجارب العلمية فالمبدأ أنه ال يجوز 
على قاصر بعينه بمقتضى الضرورة، وفي هذه الحالة وجب على المشرع وضع ضمانات كفيلة بحماية سالمة جسم  إجراءهابها إذا تطلب األمر 

 القاصر وتأمينه من مخاطر التجربة. 
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 القاصر، جسم على التجريب إلجازة صرامة أكثر وشروط ضوابط تحديد عليه يجب كان إذ ،35المقارنة

 بالتجارب الرضا شرط بخصوص النيابة أحكام توضيح مع الشرعيين، ممثليهم بيد مبهمة تركها وعدم

 . اإلنسان جسم على خطورة من الطبية التجارب موضوع يشكله لما الطبية،

  المجانين على الطبية التجارب إجراء حكم 2-2

 في مؤقت، أو دائم جزئي، أو كلي اختالل إلى يؤدي الدماغ، وظائف أو بنية في اضطراب الجنون

 اختالل إلى ويؤدي وراثية، أو فسيولوجية لعوامل نتيجة كاإلدراك، للشخص العلمية والمقدرات الوظائف

 .36واإلرادة الوعي انعدام عنه فيترتب اإلرادة، في والتحكم التمييز على المقدرة في

 على تجرى قد التي العلمية أو العالجية الطبية التجارب مشروعية بمسألة التشريعات معظم اهتمت

 هذا كان إذا خاصة اإلنسان جسم حرمة بمبدأ صلة من الموضوع لهذا لما ،37عقليا المرضى أو المجانين

 حينما التشريعات هذه منحى الجزائري المشرع نحى ولقد اإلرادة، وعديم اإلدراك عن عاجزا الشخص

 أو عقلية باضطرابات المصابين المرضى حماية" بـ عنونه الجزائري الصحة قانون في مستقال بابا أورد

 عند الطبية التجربة إلجراء الموافقة على الحصول وجوب للمريض القانوني للممثل فيه أولى" نفسية

 . 38مرضه لظروف نفسه المريض من عليها الحصول تعذر

 الطبية التجارب إجراء جواز عدم على أغلبها في تجمع أنها لنا يتضح التشريعات هذه وبمراجعة

 حسب الشرعيين أو القانونيين ممثليهم موافقة بشرط الضرورة، حالة في إال المجانين على العالجية

 من الموافقة صدرت ولو إجازتها األحوال من حال بأي يجوز فال العلمية الطبية التجارب أما األحوال،

 .القانوني الممثل

 

  الطبية التجارب إلجراء القانونية الضوابط: الثاني المحور

 مطلقا، عليه تجربتها إباحة يعني ال اإلنسان على الطبية التجارب إجراء ومشروعية بإمكانية القول

 يرجع الذي العلمي التقدم في للمجتمع عامة مصلحة يحقق الطبية التجربة إجراء كان إذا ألنه وذلك

 المحافظة في -التجربة عليه تجرى الذي- الفرد مصلحة مع يتقاطع فانه بأجمعها، اإلنسانية على بالفائدة

 . وجسده حياته على

 قانونية ضوابط أو شروط وضع لزاما كان الفرد، ومصلحة المجتمع مصلحة بين الموازنة تتحقق ولكي

 ما ومنها شكلي هو ما منها الشروط وهذه عليها، الشرعية إلضفاء بها االلتزام يجب التجارب، هاته تحكم

 .سنعرضه ما وهو موضوعي، هو

 

                                                           
 160ات عماد الدين، المرجع السابق، صلتفاصيل أكثر حول موقف التشريعات المقارنة حول مسألة التجارب الطبية على القصر، يراجع: برك 35

 وما يليها. 
 صبري محمد خليل، الجنون بين المفهومين الدارج والعلمي، منشور في الموقع االلكتروني:  36

https://drsabrikhalil.wordpress.com/2015/06/17/ 
 168نين، يراجع: بركات عماد الدين، المرجع السابق، صلتفاصيل أكثر حول موقف التشريعات المقارنة حول مسألة التجارب الطبية على المجا 37

 وما يليها. 
 من قانون الصحة الجزائري. 129و 128انظر المادتين  38
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  الطبية التجارب إلجراء الشكلية الشروط -1

 إطار في - البشرية يخدم بما اإلنسان جسم على العلمية واألبحاث الطبية التجارب إجراء إن  

 هذا وعلى فيه، والتصرف به المساس بعدم يقضي الذي الجسد حرمة مبدأ من استثناء يعتبر -المشروعية

 من مجموعة توافر المقارنة الصحية والتشريعات الدولية واالتفاقيات اإلعالنات اشترطت األساس

 . تباعا نذكرها اإلنسان، جسم على الطبية التجارب إلجراء الشكلية الشروط

 الطب مهنة بمزاولة الترخيص شرط 1-1

 ويبين والجراحة، الطب مهنة مزاولة شروط يحدد الذي هو الطبية للمهن المنظم القانون أن   المعلوم

 له المخولة الطبية األعمال كافة بإجراء له ترخص التي" طبيب شهادة" على الشخص حصول كيفية

 طرف من إال بها القيام يمكن ال فانه الطبية، األعمال من نوعا الطبية التجارب كانت ولما. قانونا

 إشراف وتحت العلمي، البحث مجال في ومتخصصون الطب، بعلوم خبرة ذوو لذلك، مؤهلين أشخاص

 . 39لها المناسبة واألدوية باألمراض علم وعلى متخصص، طبي

 اعتبر وإال الطب، مهنة بمزاولة ترخيص على متحصال شخصا بالتجربة القائم يكون أن يجب وعليه،

 الجهات من غيرها أو األطباء نقابة موافقة على وحاصال ،40جسده سالمة في اإلنسان حق على متعديا

 . والمهنية العلمية

 التشريع فيها بما 42المقارنة والتشريعات 41الدولية اإلعالنات مختلف الشرط هذا على أكدت ولقد

 توافرها الواجب الشروط على المشرع نص إذ الطب، أخالقيات ومدونة الصحة قانون في الجزائري

 بالجنسية التمتع: وهي الصحة، قانون من 166 المادة في الطب مهنة بمزاولة الترخيص على للحصول

 عدم المدنية، بالحقوق التمتع له، المعادلة الشهادة أو المطلوب الجزائري الدبلوم على الحيازة الجزائرية،

 مع تتنافى ال التي والعقلية البدنية بالقدرات التمتع المهنة، ممارسة مع يتنافى جزائي حكم ألي التعرض

 قائمة في التسجيل ضرورة اشترط كما. األطباء عمادة جدول في التسجيل الصحة، مهنة ممارسة

 بالقطاع العاملين والجراحين األطباء باستثناء الطب، مهنة بمزاولة الترخيص يطلب من لكل االعتماد

 . 43فعلي بشكل المهنة يمارسون ال ومن العسكري

  44والعلمية الطبية التجارب بإجراء الترخيص 1-2

 على الطبية التجارب إجراء ضرورة على الصحة قانون من 379 المادة في الجزائري المشرع نص

 وزير طرف من المحددة الكيفيات حسب الغرض، لهذا لها والمرخص المعتمدة الهياكل في اإلنسان جسم
                                                           

 . 220، ص 2015، 1راحلي سعاد، النظام القانوني للتجارب الطبية على األجنة البشرية، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر  39
، 414فجسم اإلنسان له حرمة مطلقة، ومن تم ال يجوز أن يكون مختبرا أو حقال للتجارب الطبية، وهو ما أكده المشرع الجزائري في المواد  40

 من مدونة أخالقيات الطب.   5من قانون الصحة، وفي المادة  416، 415
 (. 8هلسنكي، تقنين نورمبرغ )المادة  إعالن 41
 (. 2003من الئحة آداب المهنة المصرية لسنة  54مصري )المادة كالتشريع الفرنسي، وال 42
 من مدونة أخالقيات الطب الجزائري.  204انظر المادة  43
الحامل أغلب التشريعات المقارنة ال تجيز إجراء التجارب الطبية والعلمية على جسم اإلنسان، إال إذا كان الطبيب المسؤول عن إجراء التجربة، و  44

والمتمتع بالخبرة الكافية، حاصال على ترخيص بإجراء التجربة من طرف الجهة المختصة، ومن قبيل هذه التشريعات قانون الصحة  لشهادة الطب،
 2008لسنة  10من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  2من الئحة آداب المهنة المصرية، المادة  53(، المادة  1123و 209الفرنسي) المادتان 

 ولية الطبية، وغيرها. المتعلق بالمسؤ 
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 أو بالقبول إما الطلب، في يبت الذي بالصحة، المكلف الوزير لترخيص التجارب هذه وتخضع الصحة،

 وتقني، طبي ملف أساس على المرقي، طرف من الطلب ويقد م أشهر، ثالثة أجل في ،45الرفض

 . القانون نفس من 381/1 للمادة طبقا اإلنسان جسم على الطبية التجارب هذه انجاز بشأن وتصريح

 الباحث الطبيب ويوقعه ،46المرقي ويوفره يحرره بروتوكول، موضوع الطبية التجارب هذه وتكون

 .47االنجاز شروط باحترام والتزامه للبروتوكول قبوله عن بالتعبير موافقته إبداء بعد

 على الحصول بعد البحث، بروتوكول على تغيير أو تعديل وجود حالة في المرقي، على ويجب هذا

 قبيل ومن ،49جديد من موافقته على للحصول التعديل بهذا بالصحة المكلف الوزير إخطار ،48الترخيص

 زيادة أو منها، الهدف أو التجربة موضوع تغيير أو للتجربة، الخاضع الشخص تغيير التعديالت هذه

 . وغيرها إجرائها مكان تغيير أو إلجرائها، المطلوبة الزمنية المدة

 التراخيص على والالحقة السابقة الرقابة هذه إقرار إلى الجزائري المشرع دفع الذي السبب ولعل  

 التجربة من الهدف المسؤول الطبيب يخالف كأن بشأنها، تجاوزات أية منع هو طبية التجارب بإجراء

 . للتجربة الخاضع بالشخص والخطر الضرر يحدث قد مما بالترخيص، المذكور

 ،50العيادية للدراسات الطبية األخالقيات لجنة لرأي الطبية التجارب إلجراء المقدمة المشاريع تخضع

 على تنشأ ،18/11 رقم الصحة قانون من 382 المادة بموجب الجزائري المشرع استحدثها لجنة وهي

 مشاريع في الرأي إبداء مهمتها مستقل، جهاز وهي بالصحة، المكلفة الخارجية المصالح مستوى

 للوزارة المختصة المصالح طرف من للرقابة نشاطاتها وتخضع اإلنسان، على والعلمية الطبية التجارب

 . بالصحة المكلفة

 التنظيم طريق عن يكون وسيرها وتنظيمها وتشكيلتها اللجنة هذه مهام أن   على المشرع نص ولقد

 . 51لسنه العاجل التدخل المشرع من نرجو والذي اآلن، لحد يصدر لم الذي

 التجارب مشاريع إخضاع ضرورة على نص الجزائري المشرع أن   الصدد، بهذا اإلشارة تجدر

 أمام المشروع وضع اشترط كما رأيها، إلبداء العيادية للدراسات الطبية األخالقيات لجنة أمام الطبية

 ما وهو الرأي، إبداء أم الترخيص أسبق، أيهما يبي ن لم لكنه به، بالقيام الترخيص إلعطاء الصحة وزير

 . عليه يعاب

                                                           
في حالة رفض وزير الصحة منح الترخيص بإجراء التجربة الطبية على اإلنسان، وهل  إتباعهاالمالحظ أن المشرع لم يوضح اإلجراءات الواجب  45

 يجوز الطعن في قراره أم ال؟ وأمام أي جهة يتم الطعن؟ 
ة الطبية وجوبا، ويمكن أن يكون مقدم خدمات معتمد من طرف وزارة الصحة، أو المرقي هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بالتجرب 46

 مؤسسة عالج، أو جمعية علمية أو هيئة بحث، أو شخص طبيعي يتوفر على المؤهالت والكفاءات المطلوبة. 
 من قانون الصحة الجزائري.  385انظر المادة  47
 يعطي وزير الصحة الترخيص للمرقي بعد تقديمه الطلب الذي يتضمن بروتوكول البحث.  385طبقا للمادة  48
 من قانون الصحة.  381/2انظر المادة  49
 18/11كان المجلس الوطني ألخالقيات العلوم الطبية هو المكلف بدراسة المشاريع المقدمة إلجراء التجارب الطبية، قبل صدور القانون رقم  50

 المتعلق بالصحة.
من قانون الصحة على ما يلي: "يتم تنصيب المصالح الخارجية للصحة في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا  446تنص المادة  51

 ، لذا نتوقع صدور التنظيم قريبا. 2018يوليو  2القانون في الجريدة الرسمية"، والمالحظ أن هذا القانون نشر بتاريخ 
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 على علمية أو طبية لتجارب إجرائه حالة في وجنائية مدنية مسؤولية مسؤوال الطبيب ويعتبر هذا

 قانون من 438 للمادة طبقا بالصحة، المكلف الوزير من ترخيص على حصوله دون اإلنسان، جسم

 . الصحة

 على الطبية بالتجارب للقيام تكفيان ال وخبرته، للطبيب المقدمة العلمية الشهادة فان تقدم، ما على بناء

 . قانونا بذلك مسبقا له مرخصا يكن لم ما اإلنسان، جسم

 لذلك المؤهلة المستشفيات في الطبية التجربة إجراء شرط 1-3

 والعلمية، الطبية بالتجارب للقيام األنسب المكان المتخصصة الطبية والمراكز المستشفيات تعتبر

 لسالمة الضرورية األمنية الشروط وعلى الالزمة، والتقنية المادية اإلمكانيات على تتوافر أماكن كونها

 المدنية المسؤولية تتحمل أن ولها عمومية، مؤسسات وأنها التجارب، لهذه الخاضعين األشخاص

 .لمشروعيتها الواجبة القانونية الضوابط مخالفتها عند والجنائية

 تجرى أن على الصحة قانون من 379 المادة في نص حينما الشرط بهذا الجزائري المشرع أخذ ولقد

 من المحددة الكيفيات حسب الغرض، لهذا لها والمرخص المعتمدة الهياكل في واألبحاث التجارب هذه

 .الصحة وزير طرف

 الحديثة، الفنية باألجهزة مجهزة تكون وأن ،52الالزمة للشروط الهياكل هذه تخضع أن ويجب هذا

 . المحتملة األضرار بأقل التجربة نجاح تحقيق لضمان وذلك ومتخصص، مؤهل طبي وبطاقم

  الطبية التجارب إلجراء الموضوعية الشروط -2

 إلى أخرى، موضوعية شروطا والقانون الفقه اشترط اإلنسان، جسم على الطبية التجارب لخطورة نظرا

 : التوالي على نذكرها عليها، الشرعية تضفي حتى أعاله، المذكورة الشكلية الشروط جانب

  53الطبية التجارب إجراء من المصلحة توفر شرط 2-1

 هذا تخلف فإذا قانونا، الطبي العمل إباحة من األساسي الهدف آالمه وتخفيف المريض شفاء يعتبر

 عليها يترتب طبية تجارب أو أبحاث إجراء يجوز ال تم ومن مشروع، غير الطبيب تدخل أصبح الهدف،

 هو فإن مثال، العلمي المجد أو الشهرة تحقيق بهدف التجربة تكون كأن ،54لها مبرر ال للمريض أخطار

 يجب مشروعة، الطبية التجارب تكون حتى وعليه. المسؤولية يرتب مهني لخطأ مرتكبا اعتبر ذلك، فعل

 في الجزائري المشرع عليه نص ما وهو المحتملة، مضارها من أكثر منها المرجوة الفوائد تكون أن

 .56الطب أخالقيات ومدونة 55الصحة قانون

                                                           
ة على ضمان المراقبة الكافية لألشخاص، وتأمين عدد من األسّرة بما يتناسب مع األنشطة المخطط لها، وحسن التنظيم لضمان سرية كالقدر  52

ى المعلومات والبيانات المتعلقة باألبحاث وباألشخاص المشاركين في التجارب، وتوفير المعدات وشروط النظافة والصيانة، وتوفر الكفاءة لد
أشرف رمال، التجارب الطبية على البشر، مجلة  –ملين في هذه األماكن لضمان سالمة األشخاص، وإنشاء نظام لضمان الجودة. األشخاص العا

 . 75،، ص 2017، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 15الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
(، 3طوكيو )المادة  وإعالن(، 4هلسنكي )المادة  كإعالنصحية المقارنة، نص على هذا الشرط العديد من االتفاقات الدولية وأغلب التشريعات ال 53

 (، وغيرها.2003من الئحة آداب المهنة لسنة  54(، والمصري )المادة 1121والتشريع الفرنسي )المادة 
 من مدونة أخالقيات الطب.  17انظر المادة  54
 المتعلق بالصحة.  18/11 من القانون رقم 398، 394، 393، 392، 377يراجع نص المواد  55
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 القيام أجاز حيث الشرط، لهذا كبيرة أهمية أولى المشرع أن جليا لنا يتضح النصوص، هذه وبمراجعة

 وشفاء العالج بهدف علمية، أو عالجية التجارب هذه كانت سواء اإلنسان، جسم على الطبية بالتجارب

 الخطر نسبة تكون علمية أو طبية وتجارب لعالجات الشخص تعريض عدم على حرص كما المريض،

 للتجارب أو للعالج الخاضع صحة على حفاظا وذلك ،57المرجوة الفائدة مع بالمقارنة مرتفعة فيها

 . 58الطبية

 العلمية والمعرفة الطبيب كفاءة شرط 2-2

 ،59التجربة إلجراء الالزمة العلمية الكفاءة الطبية التجربة عن المسؤول الطبيب في تتوافر أن يشترط

 التجارب تتم أن اشترط عندما الصحة، قانون من 380 المادة في الجزائري المشرع عليه أكد ما وهذا

 القائم يكون أن يجب وعليه. مناسبة خبرة يثبت باحث طبيب طرف من اإلنسان جسم على الطبية

 يريد التي التجربة مجال في العلم إليه توصل ما بكل دراية وعلى الطبي، المجال في باحثا بالتجربة

ا إجراءها،  بالتجربة يقوم أن مثال يجوز فال عملية، خبرة ذا يكون وأن الحديثة، العلمية باألصول وملم 

 .60لمباشرتها الالزمة الكفاءة يملك ال مبتدئ طبيب أو الطب، كلية في طالب

 ال إذ التجارب، حيوانات على المعامل في أوال إجراؤها اإلنسان، على بالتجربة للقيام أيضا ويشترط

 . 61فيها له علم ال بتجربة القيام للطبيب يجوز

  62الطبية التجربة إجراء عند العلمية األصول مراعاة شرط 2-3

 نظريا عليها المتعارف والقواعد 63العلمية باألصول االلتزام الطبية بالتجارب القائمين على يجب

 توصل ما بآخر دراية على يكونوا وأن ،64الشهيرة العلمية والمؤسسات المعاهد في األطباء بين وعمليا

 . 65بها يقومون التي الحيوية الطبية التجارب في بحوث من العلم إليه

                                                                                                                                                                                     
من مدونة أخالقيات الطب على ما يلي:" ال يجوز النظر في استعمال عالج جديد للمريض، إال بعد دراسات بيولوجية مالئمة،  18تنص المادة  56

 تحت رقابة صارمة، أو عند التأكد من أن هذا العالج يعود بفائدة مباشرة على المريض". 
من قانون الصحة على ما يلي: " ال يمكن إجراء الدراسات العيادية على الكائن البشري إال إذا كان معدل الفائدة بالنسبة  380تنص المادة  57

 للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني بالدراسة". . 
العالجية. لتفاصيل أكثر حول هذه المسألة، يراجع: والمالحظ أن المخاطر المسموح بها في التجارب العالجية أكثر منها في التجارب غير  58

 وما بعدها.  217بركات عماد الدين، المرجع السابق، ص 
على  ال يقصد بالكفاءة العلمية هنا مجرد الحصول على شهادة دكتوراه في الطب والجراحة، وإنما التمتع بالخبرة الكافية من التدريب والتمرين 59

 ا على البشر، بهدف حمايتهم من األخطار التي قد تصيبهم بعد إجراء التجربة الطبية عليهم.  الوسائل الحديثة قبل تطبيقه
بمسؤولية طالب بكلية الطب  15/12/1859وهو ما أقر به القضاء الفرنسي، حيت قضت محكمة ليون الفرنسية في الحكم الصادر عنها بتاريخ  60

ره الكفاءة العلمية والعملية الالزمة لمباشرة هذه التجربة. أشار إليه: بن النوي خالد، المرجع قام بإجراء عملية تحت إشراف أحد األطباء، الفتقا
 . 158السابق، ص 

، ص 2016ميرفت منصور حسن، التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  61
205 . 

من قانون المسؤولية الطبية  2من قانون الصحة(، والليبي )المادة  1121هلسنكي وطوكيو، والتشريع الفرنسي )المادة  إعالنا أكد على هذا الشرط 62
 (. 2002من تعليمات السلوك المهني الطبي لسنة  11(، والعراقي )البند 1986لسنة  17رقم 
تي تفرض عليه واجب االنتباه والحيطة والحذر، وبذل العناية الالزمة تجاه تكمن هذه األصول في القواعد التي يجب أن يراعيها الطبيب، وال 63

 المريض. 
 .224بركات عماد الدين، المرجع السابق، ص  64
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 ،66الصحة قانون من 380/1و 378 المادتين في الجزائري المشرع الشرط هذا على أكد ولقد

 جانفي 23: بتاريخ عنها الصادر القرار في العليا المحكمة قضت بحيث الجزائري، القضاء عليه واستقر

 واألصول القائمة والظروف المتفقة الصادقة الجهود ببذل االلتزام الطبيب على يقع: "يلي بما67 2008

 يقع التي الخاصة الحاالت عدا ما عام كأصل الصحية حالته وتحسين المريض شفاء بهدف الثابتة العلمية

 ".   نتيجة تحقيق الطبيب عاتق على فيها

  68الطبي السر إفشاء عدم شرط 2-4

 السر هذا كان سواء الطبية، التجارب مجال في المهني السر إفشاء بعدم يلتزم أن الطبيب على يجب

 قانوني نص أو قضائي قرار هناك يكن لم ما مهنته، ممارسته بمناسبة عرفه أو مريضه، عليه أطلعه مما

 نصوص عدة في الشرط هذا على الجزائري المشرع أكد ولقد السر، ذلك إفشاء الطبيب على يفرض

 . 69قانونية

 المسؤولية يستوجب مهني، لخطأ مرتكبا اعتبر مبرر، دون مريضه سر   الطبيب أفشى إذا وعليه

 .70الصحة قانون من 417 المادة إليها أحالت التي العقوبات قانون من 301 للمادة طبقا والجنائية المدنية

  الطبية التجارب على متخصصة جهات من الرقابة 2-5

 جهات لرقابة اإلنسان جسم محلها يكون التي الطبية التجارب إخضاع وجوب الشرط بهذا يقصد

 لذلك الالزمة واألخالقية القانونية للقواعد التجربة مراعاة مدى من التأكد في مهمتها تكمن مسبقا، مستقلة

 . عدمه من

 على نصت حيث المقارنة، الصحة تشريعات ومختلف الدولية االتفاقيات الشرط هذا على أكدت ولقد

 األشخاص حماية بهدف وذلك بالتجارب، القائمين األشخاص على الرقابة بخصوص واضحة قواعد

 . آنفا بيانه سبق مثلما حقوقهم على والحفاظ للتجربة، الخاضعين

ل المشرع نجد الجزائري، التشريع إلى وبالرجوع  اإلنسان على الطبية التجارب على الرقابة مهمة خو 

 هذه أن   غير بالصحة، المتعلق 18/11 رقم القانون بموجب العيادية للدراسات الطبية األخالقيات للجنة

 تشكيلتها يحدد بعد، بها خاصا تنظيما يصدر لم المشرع ألن   ورق، على حبرا تزال ال فعليا اللجنة

 . إليها المسندة المهام ويبي ن وسيرها وتنظيمها

                                                                                                                                                                                     
 . 192داودي صحراء، المرجع السابق، ص  65
على ما يلي: " يجب أن تراعي الدراسات العيادية، وجوبا المبادئ األخالقية والعلمية واألخالقيات واألدبيات التي تحكم  378تنص المادة  66

على ما يلي: " ال يمكن إجراء الدراسات العيادية على الكائن البشري إال إذا: كانت مؤسسة على آخر ما  380تنص المادة ية". و الممارسة الطب
 توصل إليه البحث العيادي والمعارف العلمية وتجربة ما قبل عيادية كافية". 

 .  226أشار إليه: بركات عماد الدين، المرجع السابق، ص  67
، بحيث 2005أكتوبر  19نص على هذا الشرط اإلعالن العالمي ألخالقيات الطب وحقوق اإلنسان في اجتماع منظمة اليونسكو بباريس بتاريخ  68

حاضرون على ضرورة االلتزام بالمحافظة على السر الطبي، واحترام الخصوصية وسرية المعلومات المتحصل عليها أثناء مباشرة التجربة، كما أكد ال
تشريع ، وأكدت عليه أغلب التشريعات المقارنة من بينها ال1981جانفي  26تناولته الالئحة الفيدرالية الصادرة عن اإلدارة الصحية األمريكية بتاريخ 

 (. 2008لسنة  10من القانون االتحادي رقم  2/10من قانون الصحة( والتشريع اإلماراتي )المادة  1110الفرنسي )المادة 
 المتعلق بالصحة.  18/11من القانون رقم  395، 196، 24يراجع نص المواد  69
طبي والمهني يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في من قانون الصحة على ما يلي: " عدم التقيد بالتزام السر ال 417تنص المادة  70

 من قانون العقوبات".  301المادة 
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 العلوم ألخالقيات الوطني المجلس يواصل اللجنة، هذه بعمل الخاص التنظيم صدور انتظار وفي

 طبقا صالحياته ممارسة198571 فبراير 16 في المؤرخ 85/05 القانون ألحكام وفقا المنص ب الطبية

 في القانون هذا أحكام إلى نرجع وعليه. بالصحة المتعلق 18/11 رقم القانون من 447و 446 للمادتين

 الطبية، التجارب على الطبية العلوم ألخالقيات الوطني للمجلس المخولة الرقابة بعملية يتعلق ما كل

   .72ومهامه وتشكيلته،

 الواقعة الطبية التجارب كل بخصوص الطبية العلوم ألخالقيات الوطني المجلس استشارة ويجب هذا

 مشروع احترام مدى ذلك في مراعيا إجرائها، على رفضه أو موافقته ليعطي اإلنسان، جسم على

 .  اإلنسان على التجربة إقامة أثناء الطبية الممارسة تحكم التي والعلمية األخالقية للمبادئ التجربة

 : خاتمة

 ترافقها طبي تدخل كأي   وهي الطب، فروع من فرع الطبية التجارب أن   إلى الدراسة هذه من انتهينا

 إلى أحيانا تؤدي قد بل واالحتمال، التوقع عن خارجة أو الحصول، متوقعة تكون قد التي األخطار بعض

 . اإلنسان جسم أعضاء بسالمة أكبر أذى إلحاق

 إجرائها، قبل والضوابط الشروط بعض توافر يلزم والعلمية، الطبية التجارب على الشرعية وإلضفاء

 التجارب موضوع حول طويلة مناقشات بعد المقارنة الصحة وتشريعات الدولية االتفاقيات عليها استقرت

 واألهلية، الرضا في وتتمثل للتجربة الخاضع بالشخص تتعلق شروط: نوعان وهي اإلنسان، على الطبية

 القواعد احترام إطار في عمله ممارسة ضرورة الطبيب على توجب بالتجربة بالقائم تتعلق وشروط

 عد ة وفي الصحة، قانون في الجزائري المشرع به أخذ ما وهو الطب، لمهنة والمنظمة المقررة القانونية

 . اإلنسان جسم على الطبية التجارب بموضوع خاصة وتنظيمية تنفيذية قانونية نصوص

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،  1985فبراير سنة  16الموافق لـ  1405جمادى األولى  26المؤرخ في  85/05القانون رقم  71

 . 1985فبراير 17، الصادرة في 8العدد ، يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةمنشور في الجر 
والمالحظ أن أحكام هذا القانون ألغيت، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص 

 منه.  449طبقا للمادة  18/11عليها في قانون الصحة رقم 
يتضمن  1996أبريل سنة  06الموافق لـ  1416ذي القعدة عام  18مؤرخ في  96/122ذي رقم أصدر المشرع المرسوم التنفيوفي هذا الصدد  72

، الصادرة في 22تشكيل المجلس الوطني ألخالقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .  18ص  ،10/04/1996
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 :ملخص

 ذل روا لدترذايت ا لدرلخليذف لدمت يذف   م يذف  ذا لف ةذ س  ذل لدةذ مف  يتلخص موضوع هذه  لدرالةذف  ذل لد  ذ 

لدجةريف مس لآلث ا لدةل يف دلتطوا لدتك ودوجل، وتاكز على مق ا ف عرر مس لدترايت ا لدوط يف  ل رودف قطذا  يياهذ  مذس 

 .لدترايت ا لدتا يف لدمت يف

ت ظذي   قذوا لف ةذ س علذى لدمةذتوط لدذوط ل، وياجع ة ب لختي ا ههل لدموضوع إدى أهميذف روا لدترذايت ا  ذل 

 ي  إس لد     ل لد صوص لدترايتيف يتيح لد ظا  ل لدصتو  ا لدتل تولجه  م يف  قوا لف ة س  ل لدرودف  ركل ع  ، 

 .و م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف  ركل خ ص

  عررلً مس لدترايت ا لدك ةيكيف  ذل و ظالً دلتطوا لدتك ودوجل لدمتة اع خ ل لدة ولا لألخياة،  قر ت  ول لد  

مجذ ل  م يذف لد ذا  ذل لدةذ مف لدجةذريفو كقذذ  وس لدتقو ذ ا، وقذ  وس لفجذالةلا لدج  ايذف، وكذهدل لدترذايت ا لدمةذذت رثف 

 .لدمت يفو كق  وس مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف، وق  وس مك   ف جالا  لالتج ا   د را

إس دلترذايت ا لدمت يذف  مك   ذف لدجذالا  لفدكتاو يذف ع قذف : هكا  تضذا وقر خلص لد    إدى عرر مذس لد تذ ا ،  ذ

م  راة  ل  م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف،  ي  ي ص أغل ا  على تجذاي  أ   تذل يمذس  ةذ مف لف ةذ س، كمذ  توصذل   

ولدقذه  لدتذل ت ذر   إدى تقريا عر  ص  يف لد صوص لدتقليريف  ل تجاي   تذ  لدجذالا  لفدكتاو يذفو مثذل جذالا  لدةذب

 . ولةطف وة ال تق يف لدمتلوم ا

 ترايت ا،  ا، لدة مف، لفدكتاو ل :كلمات مفتاحية

Abstract: 

The subject of this study is summarized in researching the role of domestic 

legislation concerned with protecting the human right to physical integrity from the 

negative effects of technological development, and focuses on comparing a number 

of national legislations in the State of Qatar with other relevant Arab legislation. 

The reason for choosing this topic is due to the importance of the role of legislation in 

regulating human rights at the national level, as researching legislative texts allows 

consideration of the difficulties facing the protection of human rights in the country in 

general and the protection of the right to physical integrity in particular. 

In view of the rapid technological development in recent years, a number of classic 

legislations in the field of protecting the right to bodily integrity, such as the Penal 

Code and the Criminal Procedure Law, were discussed, and the relevant new 

legislations, such as the Anti-Cyber Crime Law and the Human Trafficking Law, were 

also discussed. 
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2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  57

 حماية حق اإلنسان في السالمة الجسدية دور التشريعات الداخلية في

دراسة مقارنة –من اآلثار السلبية للتطور التكنولوجي   

The research concluded with a number of results at the end of the research, we 

mention some of them: Legislation concerned with combating cybercrime has a direct 

relationship to protecting the right to bodily integrity, as most of them stipulate the 

criminalization of any act that harms human safety, and we have also come to 

estimate the inappropriateness of traditional texts in criminalizing Some electronic 

crimes such as insult and slander crimes that are carried out by means of information 

technology. 

Keywords: Human, Rights, Cyber, integrity 

 

  :مقدمة

دط دم  ةتا لدرالاع لدةم ويف د م يف  ا لف ة س  ل لد ي ة و م يف جةر ، وقر وضتا لدرايتف 

ْم َ   َ ِل : لألةس د م يف تلل لد قوا، وكاما لف ة س على لدخ اا ك  ف،  ق ل تت دىلفة ميف  ﴿َودَقَْر َكاَّ

ْس َخلَقْ  مَّ ْل َ ُهْ  على َكثِيٍا م ِ َس لدطَّي ِ َ ِا َو َضَّ : لفةالة] َ  تَْفِضيً ﴾ آَرَ  َوَ َمْل َ ُهْ   ِل لْد َا ِ َولْد َْ ِا َوَاَزْق َ ُه  م ِ

ُ : ، كم   اما لدرايتف لفة ميف لدقتل روس  او دقوده تت دى[70لآليف  َ  َّللاَّ ﴿َواَل تَْقتُلُول لد َّْفَس لدَّتِل َ اَّ

ِدُكْ  َوصَّ ُكْ   ِِه دَتَلَُّكْ  تَْتِقلُوَس﴾  ِ ۚ َهَٰ  [.151: لأل ت  ]إِالَّ  ِ ْدَ ا 

لصط   ً  ل " لد ا"ودت رير مفاو  لد ا  ل لدة مف لدجةريف  إ    يجب أس  ريا إدى أس مفاو  

ً  ل لآلالة  يس لدفقا ة، وقر عا ه رل  س  أ ه  ميزة يم  ا  لدق  وس درخص م ، " ر هلته رار لخت   

 صفته م دك ً أو مةت ق ً وي ميا   وة اله، و مقتض ه  يتصا  لدرخص متةلط ً على م ل، متتا  ً ده  ه 

، و اهل لدمت ى  إس لد ا يتيح دص   ه مم اةف م  يخصه  ل ظل لد م يف لدق  و يف دتلل لدمم اةف"ده
1. 

أم  لدة مف لدجةريف  ترمل ة مف لدكي س لدم ر  ولدمت و  دجة  لف ة س، أ  كي  ه  ل جةر  

يف لدق  و يف دجة  لف ة س ال ترتاط أس يكوس  ركل م ر ، أو ة مف كي  ف لد فةل أو لدمت و ،   د م 

 ً  .2لدتضو لدم مل ظ هالً أو   ط ي ً، كهدل ترمل لد م يف لدق  و يف  تى لألعض ة لدت جزة كلي ً أو جزاي 

ً   د ا  ل لدة مف لدجةريف  إ     اط أس لألصل  ً وثيق  و قالةة متمقف دل قوا لدمات طف لات  ط 

 ة س  ل لد ي ة، لده  يتر لد ا لألة ةل دإل ة س، ويرمل هدل  م يف  ي ة داهل لد ا ياجع إدى  ا لف

لف ة س مس لالعترلة، ةولة مس  فةه ك فضالا   دص ف ولال ت  ا، أو لالعترلة مس لدييا ك دقتل لدتمر 

 وعليهو  إ     اط أس لد م يف لدق  و يف دة مف جة  لف ة س يكوس أة ةا   م يف  ي ة. ولدقتل لدخطأ

لف ة س، ومس ث   م يف جةر  مس كل أرك ل لالعترلة، ةولة مس لف ة س على  فةه، ك التج ا  جةر  أو 

وجريا   دهكا أس لدة مف . لدرع اة، أو لالعترلة مس لدييا على جة  لف ة سو ك دضاب ولدجاح وغياه 

لف ة س، وعر  إمك  يف  لدجةريف تاتكز إدى اكيزتيس أة ةيتيسو وهم  عر  إمك  يف ل تا ل ة مف جةر

لدتصا   جةر لف ة س، ويكوس هدل مس خ ل عرر مس لأل ت ل لدتل يجب  ظاه ، ك ظا لدتتهيب 

ولدمت ملف لد إ ة  يف، و ظا لألري ل لدر قف ولةتخرل  جة  لف ة س ةلتف تج ايف أو  ق ً دلتج اب 

 .ف  ل  م يف لدة مف لدجةريف دإل ة س، وهو م  ة   ظه  يم  يلل كأة س دلترايت ا لدرلخلي3لدتلميف

                                                           
 . 15ص، مصر، دار الكتب القانونية ،التحديات والمعالجات –الحماية الدولية لحقوق اإلنسان  ،(2017) ،أمجدهيفي : نقالً عن 1
 . 5ص ،33 عددال، مجلة الرافدين للحقوق، دراسة تحليلية مقارنة –الحق في سالمة الجسم  ،(2007) بيرك فارس، أكرم محمود و 2
، المؤسسة الحديثة تطور الحقوق والحريات العامة واآلليات القانونية لحمايتها –النظرية العامة لحقوق اإلنسان ، (2014)محمد سعيد مجذوب،  3

 . 189-188ص، للكتاب، لبنان
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وتص   لدجالا  لدماررة دل ا  ل لدة مف لدجةريف دلفار مس ضمس جالا  لالعترلة على 

لألرخ ص، وهل لدتل تكوس لعترلًة أو تاريرلً   دخطا على لد قوا هلا لدط  ع لدرخصل لدلصيقف 

يف لدلَهيس يات ط كل م ام    آلخا ، ك قه  ل لد ي ة ولد ا  ل لدة مف لدجةر4 رخص لدمج ل عليه

لات  ط ً وثيق ً، إه إس ك  لد قيس يقت س على  فس لدم ل لدمالر  م يته ق  و  ً، وهو جة  لف ة س لد ل، 

 .5   يمكس أس يتصوا لالعترلة على  ي ة إ ة س روس أس يكوس  ل مقرمته مة س  ة مف جةمه

فس ولةتف لد ط ا، ودكس يمكس هكا  ت  لألمثلف و ط يتف لد  ل  إس لدجالا  لدتل تقع ضر لد 

 :6م ا ، لدتل يتصوا أس تت    ةتخرل  أجازة لد  ةوب أو وة ال تق يف لدمتلوم ا على لد  و لدت دل

 .لدقتل أو لدتة ب  و  ة لدييا -1

 .لفهم ل لدمات ط   د س ولدت اي  على لال ت  ا -2

 .و را وتةايل ت  رل لدمولر لف   يف  ركل ع  ، ودأل رل   ركل خ ص إعرلر -3

 .لدت اي  على لدقتل لدتمر ع ا لدر ك ا لدمتلوم تيف ولف تا ا -4

 .لدت اش ولدمض يقف ع ا وة ال لدتولصل لفدكتاو يف -5

 .لدتارير   ةتخرل  وة ال لالتص الا لفدكتاو يف -6

 .أو لدم  قف مس خ ل وة ال تق يف لدمتلوم الفضالا لدت طفل لدمتتمر أو لدتة ب  يه،  -7

روا لدترايت ا لدرلخليف  ل  م يف  ا لف ة س "وياجع ة ب لختي ا موضوع ههل لد    ت ريرلً 

إدى أهميف روا لدترايت ا " رالةف مق ا ف – ل لدة مف لدجةريف مس لآلث ا لدةل يف دلتطوا لدتك ودوجل 

لدوط ل  ل لدرول، إه إس لد     ل لد صوص لدترايتيف يتيح   ل ت ظي   قوا لف ة س على لدمةتوط

لد ظا  ل لفرك دي ا لدتل تولجه  م يف  قوا لف ة س  ل لدرودف  ركل ع   و م يف لد ا  ل لدة مف 

 .لدجةريف  ركل خ ص

و ظالً دلتطوا لدتك ودوجل لدمتة اع خ ل لدة ولا لألخياة لاتأي   أس يكوس لد     ل روا عرر 

لدترايت ا لدك ةيكيف  ل  م يف لد ا لدمهكوا، كق  وس لدتقو  ا، ولد     ل لدقول يس لدمةتجرة مس 

 .لدمت يف، كق  وس مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف وق  وس مك   ف جالا  لالتج ا   د را

وياكز ههل لد    على مق ا ف عرر مس لدترايت ا لدرلخليف  ل رودف قطا مع غياه  مس 

 .دتا يف لدمت يفلدترايت ا ل

و يم  يلل ة      ل لد م يف لدق  و يف  ل لدترايت ا لدرلخليف د م يف  ا لف ة س  ل لدة مف 

 :لدجةريف ل ط ق ً مس لد ا  ل لد ي ة، وهدل و ق ً دلتقةي  لدت دل

التشريعات الداخلية كآلية لحماية حق اإلنسان في السالمة الجسدية من اآلثار السلبية للتطور 

 .تكنولوجيال

 . م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف  ل ق  وس لدتقو  ا: أوالً 

 ً  . م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف  ل ق  وس مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف: ث  ي 

 ً  . م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف  ل ق  وس مك   ف لالتج ا   د را :ث دث 

 ً  .ق  وس لفجالةلا لدج  ايف م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف  ل  :ال ت 

                                                           
 . 361، ص، دار النهضة العربية، القاهرة(4ط)، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات ، (2012)محمد نجيب حسني،  4
 . 51ص، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتدراسة مقارنة -المسؤولية الجنائية عن تعذيب األشخاص، (2016)صباح سامي داود،   5
 . 289-288ص لقومي لإلصدارات القانونية،، المركز االجرائم الدولية لإلنترنت، (2011)يوسف حسن،   6
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التشريعات الداخلية كآليةة لحمايةة حةق اإلنسةان فةي السةالمة الجسةدية مةن اآلثةار : األساسي المحور

 السلبية للتطور التكنولوجي 

ت اص لدترايت ا لدرلخليف دلرول على لد ص على  م يف  قوا مس يقي  علذى أالضذيا ، ال ةذيم  

تتر  قوق ً غيا ق  لف دلتصا  أو دلت  زلو ك د ا  ل لدة مف لدجةريف أو لد قوا لدلصيقف   ف ة س، لدتل 

 .لد ا  ل لد ي ة

وقر  صا متظ  رة تيا لدرول على  م يف لد ايف لدرخصف دلفار وعذر  لدمةذ س  رخصذه،  تلذى 

لد ايف "، على أس 2004مس لدرةتوا لدرلا  درودف قطا، لدص را  ل ع   ( 36)ة يل لدمث ل  صا لدم رة 

وال يجوز لدق   على إ ة س، أو   ةه، أو تفتيرذه، أو ت ريذر إق متذه، أو تقييذر  ايتذه . لدرخصيف مكفودف

وال يتا  أ  إ ة س دلتتهيب أو دلمت ملف لد  ط ف   دكالمف، .  ل لفق مف أو لدت قل، إال و ا أ ك   لدق  وس

رةذتوا جماوايذف مصذا لدتا يذف مذس  51و صذا لدمذ رة ". ويتت ا لدتتهيب جايمف يت قب علياذ  لدقذ  وس

، كم   صا "لدكالمف  ا دكل إ ة س، وال يجوز لدمة س  ا ، وتلتز  لدرودف    تالما  و م يتا "على أس 

كل مس يق   عليه، أو ي ذ س، أو تقيذر  ايتذه تجذب مت ملتذه "مس لدرةتوا لدمصا  على أس  55لدم رة 

ه، وال إكالهه، وال إيهلؤ   ر ي ً أو مت وي ً، وال يكوس  م  ي فظ عليه كالمته، وال يجوز تتهي ه، وال تاهي 

 جز  أو   ةه إال  ل أم كس مخصصف دهدل، الاقف إ ة  ي ً وص ي ً، وتلتز  لدرودف  تو يا وة ال لفت  ذف 

 ."دألرخ ص هو  لفع قف

ف وقر تتررا لد صوص  ل لدترايت ا لدرلخليف دلرول لدتل تار  د م يف لد ا  ل لدةذ مف لدجةذري

ت ريذذرلً،  قذذر لتجاذذا لد صذذوص إدذذى تجذذاي  أ   تذذل أو لمت ذذ ع عذذس  تذذل مذذس رذذأ ه إد ذذ ا ضذذاا  جةذذ  

لف ةذذ س،  ذذل وقذذر تتذذرا  تذذ  لد صذذوص هدذذل  تجذذاي  أ   تذذل مذذس رذذأ ه لفضذذالا   دةذذ مف لد فةذذيف 

 .و يم  يلل ة ةتتا  أه  لد صوص لدمت يف  ل عرر مس لدترايت ا لدرلخليف. دإل ة س

 . ي السالمة الجسدية في قانون العقوباتحماية الحق ف -1

 إصرلا ق  وس لدتقو  ا  ل رودف قطا     ً مةتق ً مت و  ً  2004دة ف ( 11)خصص لدق  وس اق  

، وهو م  يتكس اغ ف لدمراع لدقطا   ل لدتاكيز على  م يف "لدجالا  لدم ةف   ي ة لف ة س وة مته" ـ

لف ة س مس لأل ت ل تل ا أضالالً   ي ته وة مته، وقر تضمس لدفصل لألول مس لد  ب لدمهكوا جميع 

( 300لدم رة )لدجالا  لدمتتلقف   دقتل ولال ت  ا، ولالعترلة على ة مف لدجة ،  ي   صا لدم رة لألودى 

ا إديه على تجاي  قتل لد فس عمرلً، مع لدتررير على لدتقو ف دتصل إدى لفعرل   ل مس لدفصل لدمر 

 ت  لد  الا، ومس أهما  إهل ك س  تل إزه ا لداوح وقع مع ة ا لفصالا أو لدتاصر، أو عس طايا 

لةتتم ل م رة ة مف أو متفجاة، أو إهل وقع على موظ  ع   أو مس  ل  كمه، أث  ة أو  ة ب تأريف 

 .فته أو عمله، أو إهل ك س لدقتل مقتا  ً أو مات ط ً  ج  يف أو ج  ف أخاطوظي

لدتل ُعردا   دماةو  ( 549) ل لدم رة  1943دة ف ( 340)و ل ق  وس لدتقو  ا لدل    ل اق  

، جا  لدمراع لدقتل لدتمر، و ص  أس تكوس عقو ته لفعرل   ل 1983دة ف ( 112) لالرتالعل اق 

 ص عليا  لدمراع لدقطا ،  ي  لرتاط أس يكوس قر ة ا  تل لدقتل إصالا أو  هلا لد  الا لدتل

تاصر، أو إهل وقتا لدجايمف على أ ر أصول لدج  ل أو  اوعه، أو إهل ك س  تل لدقتل على موظ  ع   

 .أث  ة تأريف وظيفته أو  ة  ا ، أو  ل   ل دجوة لدج  ل إدى تتهيب لدمج ل عليه

لد  الا لدة  قف يتصوا أس تت  لأل ت ل عس طايا لالةتخرل  لدةل ل و ل تقريا   أ ه  ل كل 

دلتك ودوجي  لدمتطواة،   ي  قر يلجأ لدج  ل إدى لةتخرل  لدوة ال لفدكتاو يف  ل لدتاصر على لدمج ل 

ً مس لآلالا لدتق يف لد ريثف، ك دمتفجالا أو لدمفاقت ا، فزه ا اوح  عليه، أو قر يةتخر  لدج  ل أي 
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ل عليه، أو قر يكوس  تل لدقتل مات ط ً  ج  يف أو ج  ف أخاط، قر تكوس   ةتخرل  ة ح إدكتاو ل لدمج 

 . مس أ الر لألمس -على ة يل لدمث ل -غيا مصاح  ه أو تتة  لدج  ل  ل لةتتم ل لدةلطف إهل ك س

ل  أو يُت قب   فعر"مس ق  وس لدتقو  ا لدقطا  على أ ه ( 302)و ل هلا لدةي ا  صا لدم رة 

 ".مس ههل لدق  وس( 300)لد  س لدمؤ ر كل مس قتل  فة ً عمرلً  ل غيا لد  الا لدم ي ف  ل لدم رة 

   ًة على م  تقر   جر أس لدمراع لدقطا  وةع مس  ط ا لد  الا لدتل جا   يا   تل إزه ا 

ة س، مع لألخه  ل لداوح لدتمر ، ولده  يتر أرر لأل ت ل لدجاميف لعترلًة على لدة مف لدجةريف دإل 

لد ة  س تخفي  لدتقو ف إهل عف  ودل لدر ، أو قَ ل لدريف، وهدل تم ري ً مع أ ك   لدرايتف لفة ميف، ود  

ً أ   تل مس رأ ه  يكتِ  لدمراع لدقطا   تجاي   تل إزه ا لداوح مس ق ل لدج  ل،  ل جا  أيض 

راع  أس يكوس لال ت  ا قر ت   ت قف ت اي  أو مة عرة أ  رخص  أ  وةيلف د  ت  ا، ولرتاط لدم

ة  يف دلت اي  أو لدمة عرة لدتل قرما دلرخص مع لألخه  ل لد ة  س تخفي  لدتقو ف وترريره   ل 

، وقر يتصوا أس تكوس لدمة عرة لدمقرمف دلرخص  أ  7(305) ت  لد  الا لدتل  صا عليا  لدم رة 

فدكتاو ل، أو مس خ ل تقري  أ  أرلة إدكتاو يف وةيلف كم  هكا لد ص،  قر تكوس مس خ ل لدتولصل ل

تة عر على إزه ا لداوح  ل  تل لال ت  ا أو غياه ، ويتر هدل مس أ ر أخطا لآلث ا دلوة ال 

لدتك ودوجيف، كم  ال  يفل عس روا لدوة ال لفع ميف  جميع أرك دا ، لفدكتاو يف أو غياه و إه إس دا  

 .تكوس آث اه  ةل يف  ل  ي ته لدرخصيف ولدت طفيف تأثيالً م  رالً  ل لدفارو وقر

و ل هلا لدةي ا، ررر لدترايع لدقطا  على أ   تل يضا   دة مف لدجةريف دلفار، وقر أ ار 

لدمراع لدقطا  ث ثف  صوص  ل ق  وس لدتقو  ا لدمهكوا، جا   يا  لالعترلة على لدة مف لدجةريف 

لدمراع لدقطا  لدتقو ف دتصل إدى مات ف لدج  يف   د  س  ررر( 306) أ  وةيلف ك  ا،  فل لدم رة 

عرا ة ولا دماتكب أ   تل مس رأ ه لالعترلة على ة مف جة  غيا  وأرط هدل إدى موته، وررر 

ً  15لدتقو ف إهل ك س لدفتل قر ة قه إصالا وتاصر مس ق ل لدج  ل،   ي  تكوس لدتقو ف لد  س  . ع م 

دتقو  ا لدمهكوا على أ ه يت قب   د  س مرة ال تج وز ة تيس إهل أرط مس ق  وس ل( 308)و صا لدم رة 

لعترلة لدج  ل على ة مف لدجة  لدمج ل عليه إدى ماضه، أو عجز  عس لدقي    أعم ده لدرخصيف مرة 

تزير على عرايس يوم ً، وررر لدتقو ف دتكوس   د  س مرة ال تج وز ث   ة ولا إهل ة ا  تل لالعترلة 

وع قب لدترايع لدقطا   ل لدم رة . أو تاصر أو ك س لدفتل قر لاتك ه عرر مس لألرخ ص ة ا إصالا

مس هلا لدق  وس على لاتك ب أ   تل مس رأ ه لالعترلة على ة مف جة  لدمج ل عليه،  تى إس ( 309)

وةع  و ل جميع لد  الا لدة  قف. د  يؤر ِ هدل إدى ضاا جةي ، كم  هو مهكوا  ل لدم رتيس لدة  قتيس

لدمراع لدقطا  مس  ط ا لد صوص،  هكا أس لالعترلة يكوس  أ  وةيلف مس لدوة ال، و ط يتف لد  ل 

 . قر يكوس هدل   ةتخرل  وة ال تك ودوجيف  ريثفو ك دمةرة ا لدكاا  ايف أو أ  وةيلف تك ودوجيف أخاط

لة  قط، وال يرتاط و ل تقريا  ،  اط أ ه يجب تررير لدتقو  ا دتكوس ج  ف  ل   ل وقوع لالعتر

 . أس ي ر  هدل لالعترلة ضاالً 

أراا  6على أ ه يت قب   د  س مرة ال تزير على ( 554)أم  لدق  وس لدل    ل  قر  ص  ل لدم رة 

كل مس لعترط على رخص   دضاب أو لدجاح إهل د  ي ج  عس هدل لالعترلة ما  لدمج ل عليه أو 

تكوس لدتقو ف لألري ل لدر قف دمرة ال ( 557)وو ق ً دلم رة .  تتطيله عس لدتمل دمرة تزير على عراة أي 

 . تزير على عرا ة ولا إهل تة ب هدل لالعترلة  ل إ رل  أثا أو ع هف مةتريمف  ل جةر لدمج ل عليه

                                                           
يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، كل من " بإصدار قانون العقوبات على أن  2004لسنة ( 11)من القانون رقم ( 305)نصت المادة  7

فإذا كان المنتحر لم يبلغ السادسة عشرة، أو كان ناقص اإلرادة أو  .حّرض شخصاً أو ساعده بأي وسيلة على االنتحار، إذا تم االنتحار بناًء على ذلك

وإذا كان المنتحر فاقد االختيار أو اإلدراك، عوقب الجاني بعقوبة القتل العمد، وتكون  .سنوات اإلدراك، عوقب الجاني بالحبس مدة ال تجاوز عشر

 ". العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو َقبل الدية
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مس ق  وس لدتقو  ا لدقطا  على تجاي  أ  ( 312)ولدم رة ( 311)مس ج  ب آخا،  صا لدم رة 

ً عس خطأ أو عس إهم ل   تل أرط إدى موا رخص أو لدمة س  ة مف رخص وك س هدل لدفتل   را 

 أس ( 311)لدج  ل أو اعو ته أو عر  ل تالز ، أو عر  مالع ته دلقول يس ولدلولاح، وقر  ررا لدم رة 

المف لدتل ال تزير على عراة آال  لاير إهل أرط لدفتل تكوس لدتقو ف مرة ال تج وز ث   ة ولا، و  دي

  صا  أس تكوس لدتقو ف لد  س مرة ال تج وز ةتف أراا، ( 312)إدى موا لدرخص، أم  لدم رة 

 .و  ديالمف لدتل ال تزير على أد  لاير إهل أرط لدفتل إدى لدمة س  ة مف لدمج ل عليه

 إ ه مع  2011ييز لدمختصف  ل رودف قطا  ل ع   وو ق ً دل ك  لدقض ال لدص را عس م كمف لدتم

اكس لدخطأ  ل ج  ب لدط ع يس، وقي   ع قف لدة  يف  يس لدخطأ وو  ة  ل "ث وا قي   لدت قف لدة  يف 

ك س مةاع ً مم  أرط إدى لاتف ع مقرمف لدطالر وعر   -لدط عس لألول -لدمج ل عليا  مس أس ق ار لدطالر

أ ولا  د  تكس مض ةة، مم  أرط إدى لصطرلمه   دل ش لده  ك س متوقف ً  ل  وضوح لداؤيف،  ض ً عس أس

عا  لد  ا روس إض ةة أ ولا  أيض ً، مم  أرط إدى ةقوط لدمج ل عليا  مس لدطالر مس جالة لدتص ر  

وإص  تا    فص   ا لدم ي ف   دتق ايا لدط يف، ولدتل أورا   ي تا ، وهو م  تتول ا  ه إ رط صوا 

و "مس ق  وس لدتقو  ا لدتل تت قا  ا  مةؤوديف لدط ع يس عس لد  ر ( 311)كم   ررتا  لدم رة لدخطأ 

عليه،  قر  كما لدم كمف  إرل ف كل مس تة ب  ركل م  را أو غيا م  را  ل و  ة لدمج ل عليا ، وهدل 

 . تيجف دإلهم ل مس ق ل لدطا يس

لالعترلة على لدييا لدمؤر  إدى لفضالا و ل تقريا  ،  قر غفل لدمراع لدقطا  عس خطواة  تل 

 قط  ة مف لدمج ل عليه روس إ رل  أثا جةي  أو موته،  إس  تل لالعترلة يكفل أس يكوس قر وقع  ة ب 

تقصيا لدج  ل، ةولة  ة ب لفهم ل أو مخ دفف لدقول يس ولدلولاح، عليه  إ     جر أ ه يجب تررير 

 . تيجف دتر  ل تال  لدقول يس، وهو م  يةتوجب ارع مخ دفيهلدتقو  ا، خ صف إهل ك س لدفتل قر ت  

وأخيالً، ك س دلترايع لدقطا  إض  ف مميزة  ل  ا يف لدفصل لدمت ل  تجاي  أ ت ل لالعترلة على 

،  ي  ررر لدتقو ف دتكوس مثل لدتقو  ا لدمقااة إهل ة ا لدفتل (314)ة مف لدجة ، وت ريرلً  ل لدم رة 

اصر إهل ك  ا لدجايمف قر لاتك ا أث  ة لد اب،  تى دو ك س  تل لالعترلة قر ت  لدجامل إصالا أو ت

 .8م  يتول ا مع قولعر لدق  وس لدرودل لف ة  ل على لألعرلة، وهو

و ل هلا لدةي ا، د  ييفل لدمراع لدقطا  عس  م يف لدرخص م ه  رليف  ي ته  كو ه ج ي  ً،  قر 

على عقو ف لالعترلة على لماأة   لى وأرط إدى إجا ضا ، وهدل ( 316)ررر ق  وس لدتقو  ا  ل لدم رة 

مس خ ل لةتتم ل أ  وةيلف،  قر يتصوا أس يكوس هدل مس خ ل لةتتم ل أ  مس لدوة ال لدتك ودوجيف 

لدمتطواة، و اط أس لدمراع لدقطا  قر و ا  ل توةيع  ط ا ههل لد ص  أس هكا أس يكوس لدفتل 

وقر ررر لدتقو ف دتكوس   د  س مرة ال . يضمس  م يفً أكثا دلماأة ولدج يسلدجامل  أ  وةيلف، وهدل 

تزير على عرا ة ولا إهل ك س لدفتل لدجامل وقع  ييا اض  لدماأة، أو ك س مس ق    ه مس هو  

 .9لالختص صو كط يب أو جالح أو صيردل أو غيا 

                                                           
، 1949أغسطس  12من اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في ( 12)نصت المادة   8

يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من األشخاص المشار إليهم في المادة : "على أنه

يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو  وعلى طرف النزاع الذي .التالية

ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على األخص . الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى

و تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون عالج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم عدم قتلهم أو إبادتهم أ

 ....". لمخاطر العدوى باألمراض أو تلوث الجروح
امرأة حبلى، بإعطائها يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات كل من أجهض عمداً : "من قانون العقوبات القطري على أنه( 316)نصت المادة  9

 .أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك

أو صيدلياً، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام باإلجهاض طبيباً، أو جّراحاً، 

 ". و الصيدلةأو قابلة، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أ
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ر رخص ً آخا  إد  ا  ضاا   فةه أو   فس رخص كهدل  قر ع قب لدترايع لدقطا  كل مس يار ِ

يامه أما و وهدل  تارير لدمج ل عليه د مله على لدقي    تمل أو لالمت  ع عس عمل، ود  يرتاط أس يكوس 

لدتارير   ةتخرل  أ  وةيلف ك  ا، وهو م  يفتح لدمج ل ماة ومس ث   او يرمل لدتارير  صواة متي ف، 

ل لدتولصل لالجتم عل لدتل تتر مس أةال لدطاا أخاط دتصوا أس يكوس   دوة ال لفدكتاو يف أو وة ا

 .10(لدمج ل عليه)وأةاعا  ف رل  لألثا  ل  فس لدطا  لآلخا، وهو  ل هه  لد  دف 

( 396)كهدل لعت ا ق  وس لدتقو  ا لدقطا   ت  لأل ت ل جالا  مخ دفف،  ي   ص  ل لدم رة 

آخا، يُت قب   ديالمف، لدتل ال تزير على مع عر  لفخ ل  أ  عقو ف أرر ي ص عليا  ق  وس "على أ ه 

أدقى  ل لدطايا  ييا ل تي ط أري ة مس رأ ا  جاح لدم اة، أو تلويثا ، إهل ةقطا  -1 :أد  لاير، كل مس

ً  ل  ي زته على ما جمف لدم اة، أو لدل  ا  ا ، أو د  يتخه لال تي ط لدك  ل  -4.... عليا      يول  

مس هلا لدق  وس على ( 397)، و صا لدم رة ...."س أس يصرا ع هدم ع  رو  أ  خطا أو ضاا يمك

مع عر  لفخ ل  أ  عقو ف أرر ي ص عليا  ق  وس آخا، يُت قب   ديالمف لدتل ال تج وز خمةم اف : "أ ه

امى أ ج الً أو أري َة صل ف أخاط، أو ق هوالا، على أرخ ص أو عا  ا أو  -1 :لاير، كل مس

و ل كل لد  الا لدة  قف  إس لأل ت ل ".  أو  ة تيس أو  ظ اا مملوكف دليياةي الا أو  يوا أو م  سٍ 

لدمت قب عليا  تركل إضالالً  ة مف لدييا، وهو م  يةتوجب تجايمه دضم س  م يف لدة مف لدجةريف 

 .أل الر لدمجتمع

ا  مس ج  ب آخا، جريا   دهكا أس ق  وس لدتقو  ا لدمهكوا تضمس  ص ً مةتق ً يتضمس جال

، ودكس غفل لدمراع لدقطا  عس توةيع  ط ا تلل لدجالا ، (370)لد  ةب لآلدل، ل ترلًة مس لدم رة 

 ي  ت ص لدمولر لدمت يف  تجاي  لأل ت ل لدتق يف لدماتك ف عس طايا لد  ةب لآلدل ود  تتضمس أ   ص 

هدل دكوس لدق  وس صرا  يجا  لأل ت ل لدم ريف لدج  ايف، ك العترلة على ة مف لدمج ل عليه، وقر ياجع

ع م ً، ق ل  رو  طفاة لدتطوا لدتك ودوجل لدمراورة   دي ً، وهو  15، أ  م ه أكثا مس 2004 ل ع   

م  ي   لدةلطف لدترايتيف  ل رودف قطا دل ظا  ل رالةف تتريل تلل لد صوص دتكوس أكثا مولةمف مع 

ا رودف قطا على أس تكوس مس أولال لدرول ومس ههل لدم طلا  قر  اص. لدمتييالا لدتك ودوجيف لد ريثف

لدتا يف  ل إصرلا ق  وس مت ل  مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف، لده  مس لدمفتا  أس يتصوا أس يكوس 

 .ق  و  ً ع م ً يتضمس  م يف لدفار مس جميع لد ول ل، و يم  يلل ة ةتتا  هدل

 : لكترونيةحماية الحق في السالمة الجسدية في قانون مكافحة الجرائم اإل -2

ً ولةت ً على لدصتير لدرودل،  ي  ُعقرا   رليفً جريا   دهكا أس لدجالا  لفدكتاو يف   دا لهتم م 

لدمؤتمالا لدتل تار  إدى    لدرول على تجاي  لأل ت ل لدجاميف لدتل ت فَّه  ولةطف لةتخرل  لد  ةب 

ً  جالا  لد  ةب لآلدل ووة ال تق يف لدمتلوم ا، وقر ك  ا لدةوير أول رودف تضع  ً مت ي  ً خ ص  ق  و  

 ، ت تتا  لدوالي ا لدمت رة لألمايكيف  إصرلا ترايع خ ص 1973لآلدل، وهو ق  وس لد ي   ا  ل ع   

ً  مك   ف 1976  م يف أ ظمف لد  ةب لآلدل  ل ع    ً خ ص   ،  تره  ة ا لدمملكف لدمت رة ترايت 

 .11 1983لدتزويا ولدتزيي   ل ع   

                                                           
يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على عشرة آالف : "من قانون العقوبات القطري على أنه( 325)نصت المادة  10

ه أمره، سواء كان لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهم

على القيام  التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على االعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه

 . بعمل أو االمتناع عنه
 ". وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل

 . 80-79ص ،، المركز القومي لإلصدارات القانونيةالجرائم الدولية لإلنترنت، (2011)يوسف حسن، 11
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لدمل وظ أس غ د يف لدترايت ا لدرلخليف هه ا إدى تجاي  لأل ت ل لدمؤريف إدى لفضالا وإس مس 

  دة مف لدجةريف، وهدل مس خ ل عرر مس لد صوصو كتجاي  لالتج ا   د را، ولدجالا  لدمتتلقف 

 تزلز دلقي     أل ت ل لف   يف، ولالةتي ل لدج ةل، ولالتج ا   دمخرالا ولدمؤثالا لدتقليف، ولدتارير ولال

 تمل أو لالمت  ع ع ه، ود  تتجه لدترايت ا إدى لد ص صال ف على تجاي  لالعترلة على لدة مف 

ً ت ظيميف ه مف  ل . لدجةريف  ركل م  را وصايح  تلى ة يل لدمث ل وضع لدمراع لدقطا  أ ك م 

ً مع لدتطوالا  رأس ق  وس مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف، وهدل  2014دة ف ( 14)لدق  وس اق   تم ري 

ً م  راة د م يف لدة مف لدجةريف دلفار،  ل  لدتك ودوجيف لدتل يراره  لدت د ، إال أ ه د  يتضمس  صوص 

يت قب كل مس لاتكب  ت ً يركل جايمف "على أ ه ( 45)لكتفى لدمراع لدقطا    د ص  ل لدم رة 

مف لدمتلوم تيف أو لدمولقع لفدكتاو يف أو  موجب أ  ق  وس آخا   ةتخرل  لدر كف لدمتلوم تيف أو لأل ظ

و اط أ ه ك س مس لدم  ةب تررير ".  إ رط وة ال تق يف لدمتلوم ا،  هلا لدتقو ف لدمقااة دتلل لدجايمف

لدتقو  ا إهل ك س لدفتل لدجامل لدماتكب قر  ُف ِه   ةتخرل  أ  مس لدوة ال لدتك ودوجيف، وهدل ألس 

 .    ركل ع  لألخياة تةا ل لاتك ب لدجالا

 رأس جالا   2014دة ف ( 60)ويجرا   دهكا أس دلمراع لد  اي ل موقف ً إيج  ي ً  ل لدق  وس اق  

يت قب   د  س و  ديالمف لدتل ال تج وز خمةيس أد  "على أ ه ( 3)تق يف لدمتلوم او  قر  صا لدم رة 

ً  ل  ي   ا وةيلف تق يف لدمتلوم ا أو  ظ   تق يف  ري  ا، أو  إ رط ه تيس لدتقو تيس، مس أ ر  تلف 

إع قف دةيا أ  مس  -أ :وتض ع  لدتقو ف إهل تاتب على لاتك ب لدجايمف أ  مم  يلل .لدمتلوم ا

مة س  -ج .تارير د ي ة لد  س أو أم ا  أو ص تا  -ب .لدمال ا لدت مف أو ألعم ل هلا م فتف ع مف

وتكوس  .يف أو ترخيص ط ل أو ع ج إ ة ستيييا أو تتييب أو رطب   وص ط  -ر . ة مف  رس إ ة س

و ق ً دل ص لدة  ا، ". لدتقو ف لدةجس لدمؤ ر أو لدمؤقا إهل تاتب على لاتك ب لدجايمف موا إ ة س عمرلً 

ررر لدمراع لد  اي ل لدتقو ف إهل ك س  تل إت   لد ي   ا  ل وة ال تق يف لدمتلوم ا ي ت  ع ه إضالا 

م ه، وهو م  يؤكر  اص لدمراع على تجاي  كل م  يمس  ة مف لف ة س   ي ة لف ة س أو ة مته أو أ

ً دتجاي  عرر مس لأل ت ل لدمؤريف  ً مةتقلف ال ق   ركل ع  ، على لداغ  مس تضمس هلا لدق  وس  صوص 

 ً  .إدى لفضالا   ف ة س، كم  ة اط ال ق 

لفة ميف لدتل قر ة قتا   ل ودكس تاتكز لدترايت ا لدتا يف لدرلخليف عموم ً على أ ك   لدرايتف 

﴿قُل : ت اي  أ ت ل لدرع اة ولف   يف، و تى عر  لدتتا  دلييا   دةب ولدقه ، وهدل دقوده تت دى

َ َخ ِيٌا  ِمَ  ِدَل أَْزَكىَٰ دَُاْ  ۗ إِسَّ َّللاَّ
ول ِمْس أَْ َص ِاِهْ  َويَْ فَُظول  ُُاوَجُاْ  ۚ َهَٰ ْلُمْؤِم ِيَس يَيُضُّ ةواة ]﴾   يَْص َتُوسَ د ِ

﴿َولدَِّهيَس يَْاُموَس لْدُمْ َص َ ِا ثُ َّ دَْ  يَأْتُول  ِأَْا َتَِف ُرَاَرلَة  َ ْجِلُروُهْ  ثََم  ِيَس َجْلَرةً : ، ودقوده تت دى[30: لد وا

اَِل ُهُ  لْدفَ ِةقُوَس﴾  ً دتفةيا ل س  -لآليف،  ي  إس هه  [4:ةواة لد وا]َواَل تَْق َلُول دَُاْ  َرَا َرةً أَ ًَرل ۚ َوأُودََٰ و ق 

 ك  جلر لدق ه  دلم ص ف، وهل لد اة لد  ديف لدتفيفف،  إهل ك س لدمقهو  اج ً  كهدل يجلر "ت يس  -كثيا

   ًة على هدل  إس تم رل لدترايت ا لدرلخليف مع أ ك   ". ق ه ه أيض ً، ديس  ل ههل  زلع  يس لدتلم ة

 ل تجاي  لأل ت ل لدمات طف   فضالا   دة مف لدجةريف لدرايتف لفة ميف ك س ده روا ولضح و  از 

لدم ريف ولدتقليف دإل ة س، وهدل مثل م  تضم ه لدق  وس لدقطا  لدمت ل  مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف 

لدمهكوا أع  و إه تضمس  صوص ً ولض ف  ل تجاي  أ  لعترلة على لف ة س مس خ ل تتايضه دجالا  

يت قب   د  س مرة ال تج وز خمس "،  ي   صا على أ ه (7)رلً  ل لدم رة لالتج ا   د را، وت ري

ة ولا، و  ديالمف لدتل ال تزير على خمةم اف أد  لاير، كل مس أ ت  م رة إ   يف عس طفل  ولةطف 

وة ال تق يف لدمتلوم ا، أو لةتوار أو   ع أو عا  دل يع أو لالةتخرل  أو ترلول أو  قل أو وزع أو 

ويت قب   د  س مرة  .را أو أت ح أو    م رة إ   يف عس طفل  ولةطف وة ال تق يف لدمتلوم اأاةل أو  
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ال تج وز ة ف، و  ديالمف لدتل ال تزير على م اتيس وخمةيس أد  لاير، أو  إ رط ه تيس لدتقو تيس، كل 

ً دل ص لدة  ا -وال يتتر". مس   ز م رة إ   يف عس طفل دجالا   اض  لدطفل  ل أ  مس ل -و ق 

و اط أس وجور ههل لد ص ه   جرلًو  ي  يتر لدطفل مس لدفا ا لدمةتضتفف لدمتاضف . لدم صوص عليا 

كهدل يتول ا لد ص أع   مع مضموس لالتف قيف لدروديف .  ركل ك يا دجالا  لالتج ا   د را  ركل ع  

يف لدت مف دألم  لدمت رة  ل لدمت يف   ظا لالتج ا   ألرخ ص ولةتي ل رع اة لدييا، لدص راة عس لدجمت

 ،  ي  تضم ا لالتف قيف لد   على مت ق ف أ  رخص يتمر إدى تضليل رخص آخا أو 1949ع   

 . 12غوليته  قصر لدرع اة،  تى وإس ك س  اض  

( 6)و ل هلا لدةي ا،  ص  ظ   مك   ف جالا  لدمتلوم تيف دلمملكف لدتا يف لدةتوريف  ل لدم رة 

مرة ال تزير على خمس ة ولا و يالمف ال تزير على ث ثف م ييس لاير ةتور ،  على لدمت ق ف   د  س

ً مس لدجالا  لدمتلوم تيف عس طايا لةتخرل  لدر كف لدمتلوم تيف أو أ ر  أو إ رلهم ، دكل مس ياتكب أي 

 : أجازة لد  ةب لآلدل  ل أ  مس لأل ت ل لدت ديف

 .د را أو تةايل لدتت مل  هإ ر ة موقع إدكتاو ل أو  را   يا  لالتج ا    -1

إ ر ة أو  را أو تاوي  أ  مولر أو  ي   ا تتتلا   در ك ا لف   يف أو لأل رطف لدمخلف  -2

 .  آلرلب لدت مف

إ ر ة موقع إدكتاو ل أو  را  د تج ا   دمخرالا أو لدمؤثالا لدتقليف أو لدتاوي  دا  أو  -3

 .طاا تت طيا  أو تةايل لدتت مل  ا 

 رأس مك   ف جالا  تق يف  2012دة ف  5م التل  إ ه د  ييفل  ل لدق  وس اق  أم  لدمراع لف

على تجاي  كل م  يتتلا ( 17)لدمتلوم ا عس تجاي  كل مس لأل ت ل لدة  قف،  ي   صا لدم رة 

  أل رطف لدجاميف لدمتتلقف   ف   يفو مس خ ل لةتخرل  تق يف لدمتلوم ا مثل لةتخرل  لدر كف لدمتوم تيف، 

مس هلا لدق  وس،  ي  جاما لأل ت ل لدمتتلقف  جالا  لف   يف لدولقتف على ( 18)أكرا هدل لدم رة و

مس لدق  وس لدمهكوا  قر تضم ا لدمت ق ف على لدجالا  لدتل ت فَّه ( 23)ولدم رة ( 19)أم  لدم رة . لأل رل 

تج ا   ألعض ة لد رايف ولدت اي  مس خ ل لةتخرل  لدر كف لدمتلوم تيف ولدمتتلقف   التج ا   د را ولال

 .على لدفجوا ولدرع اة

و ل لدق  وس لد  اي ل توةع لد ص  ل تجاي  كل م  يتتلا   أل ت ل لف   يفو  ي  تطاقا لدم رة 

مس لدق  وس لدمت ل  جالا  تق يف لدمتلوم ا إدى تجاي  أ   تل جامل مات ط   دجالا  لف   يف أو ( 10)

ة عرة على لاتك  ا ، أو  ي زة لدمولر لف   يف أو  راه ، أو غيا ، عس طايا تةايل لاتك  ا  أو لدم

 . ظ   تق يف لدمتلوم ا

 2011دة ف ( 12)مس لدماةو  لدةلط  ل لدتم  ل اق  ( 25)و( 22)و( 14)كم   صا لدمولر 

وتجاي  لالتج ا  رأس ق  وس مك   ف جالا  تق يف لدمتلوم ا على تجاي  أ ت ل لف   يف وم  يات ط  ا ، 

وجريا   دهكا .   د را ولدمخرلالا ولدمؤثالا لدتقليفو وهدل عس طايا لةتخرل  وة ال تق يف لدمتلوم ا

أس لدمراع لدتم  ل وةع مس هكا   الا لأل ت ل لدمؤريف إدى لدجالا  لدة  قف  ل لد صوص لدمت يف، وهو 

 .إدى لاتك ب لدجالا  لدة  قفم  يؤكر  اص لدمراع على لفدم    جميع لألرك ل لدمؤريف 

مس ج  ب آخا، و ظالً إدى أس مفاو  لدة مف لدجةريف مفاو  ولةع، كم  هكا   ة  ق ً،  إس جالا  

ً على ة مف لدمج ل عليه،  لدةب ولدقه  ولال تزلز ولدتارير تتر مس لدجالا  لدتل ت ر  ضاالً  فةي 
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ت قا  ل لدتأثيا لد فةل  ل لدمج ل عليه،  ي  لد ظا  ي  إس  ل كل مس لدجالا  لدة  قف اك  ً مت وي ً ي

ً دق  وس مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف  ل رودف . عس لدار  م ه أو لألة  ب لدمؤريف دلفتل لدجامل وو ق 

أ  مس لدم  رئ أو لدقي  لالجتم عيف، أو "على تجاي  أ   تل لعترلة على ( 8)قطا،  قر  صا لدم رة 

ةجي ا صوتيف أو ماايف تتصل   امف لد ي ة لدخ صف أو لدت اليف دألرخ ص،  را أخ  ا أو صوا أو ت

ودو ك  ا ص ي ف، أو تترط على لدييا   دةب أو لدقه ، عس طايا لدر كف لدمتلوم تيف أو إ رط وة ال 

، وتكوس لدتقو ف لد  س مرة ال تج وز ث   ة ولا، ولديالمف لدتل ال تزير على ماف "تق يف لدمتلوم ا

مس هلا لدق  وس على لدتقو ف   د  س مرة ال تزير على ث   ( 9)و صا لدم رة . لاير قطا أد  

ة ولا، ولديالمف لدتل ال تزير على ماف أد  لاير، أو إ رلهم ، دكل مس يارر رخص ً د مله على لدقي   

 .دمتلوم ا تمل أو لالمت  ع عس عمل عس طايا لةتخرل  لدر كف لدمتلوم تيف أو إ رط وة ال تق يف ل

على أ ه يت قب   د  س ولديالمف ( 16)و ل هلا لدةي ا  ص لدق  وس لدتُم  ل لدمت ل  ل لدم رة 

كل مس لةتخر  لدر كف لدمتلوم تيف أو وة ال تق يف لدمتلوم ا، ك داولت  لد ق دف لدمزورة  آدف تصويا، "

دتق ط صوا أو  را أخ  ا أو  ل لالعترلة على  امف لد ي ة لدخ صف أو لدت اليف دأل الر، وهدل   

". تةجي ا صوتيف أو ماايف تتصل  ا ، ودو ك  ا ص ي ف، أو  ل لدتتر  على لدييا   دةب أو لدقه 

و اط أ ه ك س مس لأل ضل عر  لد ص على مث ل دوة ال تق يف لدمتلوم ا   دا ت  لد ق ل  ل لد ص 

 .الً لدة  او إه يتر هكا لألمثلف تقييرلً دل ص وإس ك س ديس  ص

كهدل  إس لدق  وس لفم التل لدمت ل  مك   ف جالا  تق يف لدمتوم ا ههب إدى هلا لالتج   لده  

ةب "على أ ه يت قب   د  س كل مس ( 20)ههب إديه لدمراع لدقطا  ولدتُم  ل،  ي   صا لدم رة 

خايس، وهدل   ةتخرل  لدييا أو أة ر إديه ولقتف مس رأ ا  أس تجتله م  ً دلتق ب أو لالزرالة مس ق ل لآل

 إهل وقع لدةب أو لدقه   ل  ا موظ  ع   أو مكل   خرمف  .ر كف متلوم تيف، أو وةيلف تق يف متلوم ا

و اط أس لدمراع لفم التل و  ا  ل ". ع مف  م  ة ف أو  ة ب تأريف عمله عر هدل ظا  ً مرررلً دلجايمف

ل لدةب قر ت   ل  ا موظ  ع    م  ة ف تأريف إض  ف  قاة مةتقلف مت يف  تررير لدتقو ف إهل ك س  ت

ً هل ط يتف خ صف  ل لدمجتمع، ولفخ ل  ا   عمله،  ي  إس دلموظ  لدت   مك  ف أر يف وماكزلً ق  و ي 

 . يتر رك ً مس أرك ل لفخ ل   د ظ   لدت  

ف متلوم تيف أو أم   يم  يتتلا    تزلز رخص أو تارير  دلقي    فتل أو لالمت  ع ع ه   ةتخرل  ر ك

مس لدق  وس لدمهكوا عقو ف لد  س مرة ال تزير على ( 16)وةيلف تق يف متلوم ا  قر تضم ا لدم رة 

ة تيس ولديالمف، أو إ رط ه تيس لدتقو تيس، على كل مس ي تز أو يارر رخص ً آخا د مله على لدقي    فتل 

ق يف متلوم ا، وتررر لدتقو ف إهل ك س لدتارير أو لالمت  ع ع ه، وهدل   ةتخرل  ر كف متلوم تيف أو وةيلف ت

 .  اتك ب ج  يف متتلقف   درا  ولدةمتف

لدمت ل  مك   ف جالا  تق يف  2015دة ف  63وقر لتجه  ل  فس لالتج   لدق  وس لدكويتل اق  

 على تجاي  لةتتم ل لدر كف لدتلوم تيف أو أ  وةيلف مس( 4)لدفقاة  3لدمتلوم او  قر  ص  ل لدم رة 

وة ال تق يف لدمتلوم ا  ل تارير أو ل تزلز رخص ط يتل أو لعت  ا  د مله على لدقي    فتل أو لالمت  ع 

ً دلرا  أو  ع ه، وتررر لدتقو ف إهل ك س لدتارير   اتك ب ج  يف، أو  م  يمس كالمف لف ة س، أو خ رر 

 .لدةمتف

مس لدق  وس لدمت ل ( 18) رة ود  يختل  لدمراع لدتُم  ل عس لالتج   لدة  ا،  ي  ت ص لدم

 مك   ف جالا  تق يف لدمتلوم ا، على مت ق ف كل مس يقو   تارير أو    تزلز رخص آخا د مله على لدقي   
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 تمل أو لالمت  ع عس عمل، وررر لدتقو ف  ل   ل ك س لدتارير   اتك ب  تل جامل يتتلا   درا  

 .ولدةمتف

ليف لدمت يف  مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف  اصا على تجاي     ًة على م  تقر   إس لدترايت ا لدرلخ

أ   تل يمس   دة مف لدجةريف دإل ة س  ترة صوا كم  هكا  ، وقر لةتكملا لدترايت ا لدرلخليف لدمت يف 

 مك   ف جالا  لالتج ا   د را هدل مس خ ل لد ص على تجاي  أ ت ل لدرع اة ولف   يف ولالةتي ل 

 .ط  يم  يلللدج ةل، كم  ة ا

 :حماية الحق في السالمة الجسدية في قانون مكافحة االتجار بالبشر -3

إس جةر لف ة س غيا ق  ل دلتصا   تى مس لف ة س على  فةه،    يمكس دإل ة س لدتصا  

ت  ه، وهدل دم  دلجةر مس قرةيف مات طف   د ا إلدتة ب  ضاا عليه أو  دراجف مطلا لد ايف    جةر

 . 13 ً ق   ً د تج ا  هالدجةر ال يتر ري وعليه  إس ل لد ي ة، 

لدمراع لدقطا   ل  وقر عا هوقر تتررا لدتت اي   ل راح مفاو  جايمف لالتج ا   د را، 

يُتر ماتك  ً جايمف " ه أ رأس مك   ف لالتج ا   د را على  2011دة ف ( 15)مس لدق  وس اق   (2)لدم رة 

ً أو ي قله أو يةلمه أو يلالتج ا   د را كل مس لةتخر   أ ً ط يتي  ويه أو يةتق له أو ؤ  صواة رخص 

يةتلمه، ةولة  ل رلخل لدرودف أ  ع ا  روره  لدوط يف، إهل ت   هدل  ولةطف لةتتم ل لدقوة أو لدت   أو 

لدتارير  ام ، أو  ولةطف لالختط   أو لال تي ل أو لدخرلع، أو لةتي ل لدةلطف، أو لةتي ل   دف 

و لد  جف، أو لدوعر  إعط ة أو تلقل م  دغ م ديف أو مزلي  مق  ل لد صول على مول قف رخص لدضت  أ

 ً ك  ا  على لالتج ا  رخص آخا ده ةيطاة عليه، وهدل كله إهل ك  ا هه  لأل ت ل  قصر لالةتي ل أي 

 ،هدل لالةتي ل  ل أعم ل لدرع اة أو غياه  مس أرك ل لالةتي ل لدج ةل، ومس ضمس هتصوا

 ،، أو لالةتاق اأو لدخرمف قةالً  ،أو لدتةول ولدةخاة ،و ل لدمولر لف   يف ،ولةتي ل لألطف ل  ل هدل

". أو لدمم اة ا لدر ياف   داا أو لالةتت  ر، أو لةتاص ل لألعض ة أو لأل ةجف لد رايف، أو جزة م ا 

رخ ص أو أتج ير " أ ه  2012دة ف ( 28)اق  لدق  وس  ل  لالتج ا   د را كم  عا  لدمراع لدتالقل

أو غيا هدل مس أرك ل لدقةا أو  ،ةطف لدتارير   دقوة أو لةتتم دا له  أو لةتق  دا ،  وؤيولإ قلا  أو 

عط ة أو تلقل م  دغ م ديف أو مزلي  د يل إأو   ،أو لةتي ل لدةلطف ،لالختط   أو لال تي ل أو لدخرلع

 ار   يتا  أو لةتي دا   ل أعم ل لدرع اة أو  ،مول قف رخص ده ةلطف أو واليف على رخص آخا

لالةتي ل لدج ةل أو لدةخاة أو لدتمل لدقةا  أو لالةتاق ا أو لدتةول أو لدمت جاة  أعض اا  لد رايف 

س جالا  لالتج ا   د را تتة    دت   أمس لدتت اي  أع    ويتضح ."أو ألغال  لدتج اب لدط يف

 يتتا   ل غ دب لأل ولل، و ظالً دلط يتف لدجاميف دجايمف لالتج ا ضالا  ة مف لدمج ل عليه  طولف

وهدل دضم س  ،(لف تا ا)  د را  إس غ د يف لأل ت ل لدمات طف  ا  تت  مس خ ل لدر ك ا لدت ك وتيف 

لأل ي س  ل أغلب دض  ي   تى وإس ك  ول خ اج لد  ر،  جايمف لالتج ا   د را تتر إدى لةاودف لدتوصل 

س جايمف لالتج ا   د را تتر مس أولدجريا   دهكا (. ع ا لد رور)ي  لدجالا  ع ا لدوط يف ت ا تص 

وقر تصل  ل غ دب  ،لدجالا  لدتل ت تال  قوا لف ة س  أرك ل مختلفف،  ي  تجمع  يس لدقاا ولدتمييز

 . 14لأل ي س إدى لالةتي ل لالقتص ر 

لدقالالا لدتل تت ى  مك   ف تلل لدجايمف وقر لتجه لدمجتمع لدرودل دوضع لدصكول وإصرلا 

ال يجوز لةتاق ا أ ر أو " ه أعلى ، (4) ل لدم رة  ،لدر يتف،  ي   ص لفع س لدت دمل د قوا لف ة س
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وهو  ص صايح يار  إدى م ع كل  تل مس  ،"لةتت  ر ، وي ظا لداا ولالتج ا   داقيا  جميع صواه 

كم  أصراا لدجمتيف لدت مف دألم  لدمت رة . ه أو لةتاق قهرأ ه لدمة س   دفار عس طايا لالتج ا  

ً دكالمف  ،1983 ل ع    38/107لدقالا اق   لده  لعت ا لالتج ا   د را  قصر لدرع اة مت اض 

كم   ثا لدجمتيف لدت مف لدرول ك  ف دوضع لدترايت ا لد زمف . لدمجتمع ع مف دلخطا تا وي ،لف ة س

 . دمك   ف تلل لدجالا 

ههل لدةي ا  قر جا  لدمراع لدقطا   تل لالتج ا   د را  مجار لدراوع  يه،  ي   صا  و ل

أرخل  ل رودف قطا أو أخاج م ا  " ه يت قب   د  س كل مس على أمس ق  وس لدتقو  ا  (321)لدم رة 

 يه إ ة   ً  قصر لدتصا   يه كاقيا، وكل مس لرتاط أو   ع أو عا  دل يع أو أهرط إ ة   ً أو تصا  

وهو م  أخه  ه أيض ً لدمراع لدتُم  ل  ل لدماةو  لدةلط  ل اق   ."على أ  وجه، على لعت  ا أ ه اقيا

 ه يت قب أعلى  (15) إصرلا ق  وس مك   ف لالتج ا   د را،  ي   صا لدم رة  و(2008)دة ف ( 126)

 . هلا عقو ف جايمف لالتج ا   د را لدت مف  مجار لدراوع  يا 

أرك ل  جميعرايع لدقطا   صمف ولض ف  ل  م يف ض  ي  لالتج ا   د را مس ك س دلت وقر

وم ا  لالعترلة على لدة مف لدجةريف دلض يف،  قر ررر لدمراع لدقطا  عقو ف جايمف ، لالعترلةلا

 . أو إص  ته  ت هف مةتريمف أو  ما  ال ياجى رف ؤ  ،لالتج ا   د را إهل  ت  ع ا  و  ة لدمج ل عليه

 ل لدم رة  ،لتجه لدمراع لدتالقل  ل لدق  وس لدمهكوا لدمت ل  مك   ف جالا  لالتج ا   د راوقر 

أو تةايل  ،أو عقر صفقف ،لى تجاي  إ ر ة أو إرلاة موقع على لدر كف لدت ك وتيفعإدى لد ص  ،(7)

دى موا لدمج ل وررر لدتقو ف دتصل إدى لفعرل  إهل أرط هدل إ ،لاتك ب أ   تل مس رأ ه لالتج ا   د را

ً لدتل  صا على هدل  ل لدقول يس لدمت يف  مك   ف  عليه، وهدل على غالا لدترايت ا لدمهكواة ة  ق 

 .لدجالا  لفدكتاو يف

 :حماية الحق في السالمة الجسدية في قانون اإلجراءات الجنائية -4

ً تت ى   م ي 2004دة ف  23تضمس ق  وس لفجالةلا لدج  ايف لدقطا  اق   ف  ا  صوص 

لدتل تضمس  م يف لدمتا  مس  لأل ك  وهدل مس خ ل لد ص على عرر مس  ،لدة مف لدجةريف ل لف ة س 

إ ة  يف ولدتتهيب،  قر  ص لدق  وس لدمهكوا على عر  لألخه  أيف أقولل يث ا أ ا  لدتتا  دلمت ملف لد 

ي ك  لدق ضل  ل : "لى أ هع (232)صراا  تيجف دلتتهيب أو لفكال  أو لدتارير،  ي   صا لدم رة 

لدرعوط  ةب لدتقيرة لدتل تكو ا دريه  ك مل  ايته، ومع هدل ال يجوز ده أس ي  ل  كمه على أ  رديل 

قول يث ا أ ه صرا مس أ ر  وكل. د  يطاح أم مه  ل لدجلةف، أو ت  لدتوصل إديه  طايا غيا مراوع

أخه لدمراع لدمصا   هلا لالتج   و ."لدمتاميس أو لدراور ت ا وطأة لفكال  أو لدتارير ال يتول عليه

ي ك  لدق ضل  ل " : هأعلى  (302) ي   صا لدم رة  ومس ق  وس لفجالةلا لدج  ايف (302) ل لدم رة 

ومع هدل ال يجوز ده أس ي  ل  كمه على أ  رديل  ،لدرعوط  ةب لدتقيرة لدتل تكو ا دريه  ك مل  ايته

قول يث ا أ ه صرا مس أ ر لدمتاميس أو لدراور ت ا وطأة لفكال  أو  وكلُّ . د  يطاح أم مه  ل لدجلةف

مس لتف قيف م  هضف  (15)وك  لد صيس لدة  قيس يتول ق س مع لدم رة  ،"لدتارير  ه يارا وال يتول عليه

أ ه يجب على كل رودف طا   ل لالتف قيف أس تضمس عر  لالةترا ر  أيف أقولل لدتتهيب لدتل ت ص على 

يث ا أ ه ت  لفرالة  ا   تيجف دلتتهيب كرديل  ل أيف إجالةلا،   ةتث  ة إهل ك س هدل ضر رخص متا  

 .  اتك ب لدتتهيب كرديل على لفرالة  اه  لألقولل

الةلا لدج  ايف، لدمر ا إديه ة  ق ً،  ص ً مس ق  وس لفج (40)إدى ج  ب هدل، تضم ا لدم رة 

 ً :  هأ ي   صا على  ،صاي  ً  ل وجوب مت ملف لدم  وس  م  ي فظ كالمته وعر  إيهلاه  ر ي ً أو مت وي 

ال يجوز لدق   على أ  رخص أو   ةه إال  أما مس لدةلط ا لدمختصف  هدل، و ل لأل ولل لدمقااة "



 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  68

 حماية حق اإلنسان في السالمة الجسدية دور التشريعات الداخلية في

دراسة مقارنة –من اآلثار السلبية للتطور التكنولوجي   

ً  ق  و  ً، كم  يجب مت ملته  م  ي فظ ً أو مت وي  ويجب على . عليه كالمف لف ة س، وال يجوز إيهلؤ   ر ي 

 ص على هدل  قرو". مأموا لدض ط لدقض ال أس ي  ه لدمتا  إدى  قه  ل لدصما و ل لالتص ل  مس ياط

 إصرلا  ،1999دة ف ( 97)مثل لدترايع لدتم  ل  ل لدق  وس اق   وعرر مس لدترايت ا لألخاطأيض ً 

ال يجوز لدق   على أ  إ ة س أو " ه أ صا على  ، لدتل(41)ق  وس لفجالةلا لدجزلايف  ل لدم رة 

 ً ، ويجب مت ملف لدمق و  عليه  م  ي فظ عليه كالمته،   ةه إال  أما مس لدةلطف لدمختصف  هدل ق  و  

تتهيب أو لفكال  أو وي ظا على مأموا  لدض ط لدقض ال وأ  رخص ه  ةلطف ع مف أس يلجأ إدى لد

لفغالة أو لدمت ملف لد  طف   دكالمف دل صول على أقولل أو م ع لفرالة  ا  أث  ة جمع لالةترالالا أو 

 ".لدت قيا لال ترلال أو لدم  كمف

  د ا  ل لألم س لدرخصل ال يجوز لدمة س  ه أيض ً ع ر مم اةف لدرخص د اي ته لدرخصيف، 

 ةه  ركل تتةفل أل  ة ب ك س، كمم اةف  قف  ل لدتت يا و ايف لدريس    يجوز لعتق ل لدرخص أو  

 .15ولدمتتقر

 :خاتمة

 : تر لال تا ة مس لد    أع  ، خلصا لدرالةف إدى عرر مس لد ت ا ، وهل على لد  و لآلتل

 ل  م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف مس لدتأثيا لدةل ل دلتطوا  دلترايت ا لدرلخليف روا ه   

 .لدتك ودوجل

لترايت ا لدمت يف  مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف ع قف م  راة  ل  م يف لد ا  ل لدة مف دإس  

 .مس خ ل لد ص على تجاي  أ   تل مس رأ ه لدمة س  ة مف أو أمس لف ة س ولدجةريف

قليريف  ل تجاي   ت  لدجالا  لفدكتاو يف مثل جالا  لدةب ولدقه  عر  ص  يف لد صوص لدت 

 .ف ريث ل صواتا  لد

 مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف عس لد ص صال ف و ركل  فغلب لدترايت ا لدرلخليف لدمت يأغفلا  

 .م  را على  م يف لد ا  ل لدة مف لدجةريف دإل ة س

 :كم  خلص لد    إدى عرر مس لدتوصي ا

لأل ت ل  جميعأهميف تضميس لدترايت ا لدرلخليف لدمت يف  مك   ف لدجالا  لفدكتاو يف تجاي   

تت   لأو لد را أو لدتةايل على ت  رل لدمخرالا أو لدمةكالا أو لدمؤثالا لدتقليف لدت ةلدمتتلقف   دمت جا

 .لأل ت ل لدجاميفتررير لدتقو ف دتترر   ل لد ة  سعس طايا وة ال تق يف لدمتلوم ا، مع لألخه 

ً مرررلً  ل ألعت  ا لالعترلة على لدموظ  لدت     لدجالا   جميعث  ة تأريف عمله أو  ة  ه ظا  

 .دط يتف لدخ صف دلماكز لدق  و ل دلموظ  لدت  إدى للفدكتاو يف،  ظالً 

الا  لدج مستررير عقو  ا لدجالا  لدتل تت   ولةطف لدوة ال لدتك ودوجيف على غالا م  يق  لا   

 . ل صواتا  لدتقليريف،  ي  تتر لدوة ال لدتك ودوجيف أرولا مة عرة على تةايل لاتك ب لدفتل لدجامل
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  :ملخص

إلدمان على المواقع على ظاهرة في غاية الخطورة تهدد أ العالم بأسره، وهي ظاهرة ا ءحاول البحث الحالي تسليط الضوي
وما زال هذا الموضوع يثير خجل الكثيرين فيسعون  يقعون فريسة لهذا اإلدمان، الناس في كل مكانفماليين من اإلباحية، 

وخاصة في المجتمعات العربية، وقد بدأت هذه الظاهرة تتزايد في مجتمعنا السوري خاصة ، جاهدين لمنع التحدث عنه 
بعد األزمات والضغوطات التي عانى ومازال يعاني منها الشعب السوري، والتي ساهمت في بروز هذه الظاهرة 

اإلدمان على المواقع مفهوم  وانتشارها في كثير من المحافظات السورية، وانطالقاً من هذا يحاول البحث الحالي توضيح
لحماية المجتمع وآثاره النفسية والجسدية واالجتماعية، ومن ثم توضيح آليات معالجة أو الوقاية من هذه الظاهرة  اإلباحية

 وصونه من كثير من االضطرابات النفسية.
  واالجتماعية.اإلدمان على المواقع اإلباحية، اآلثار الجسدية والنفسية الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract  

The current research tries to shed light on an extremely dangerous 

phenomenon that threatens the entire world, which is the phenomenon of addiction to 

pornographic sites. Millions of people everywhere fall prey to this addiction, and this 

topic continues to be ashamed of many, so they strive to prevent talking about it, 

especially in Arab societies. This phenomenon has started to increase in our Syrian 

society, especially after the crises and pressures that the Syrian people have 

suffered and are still suffering from, which contributed to the emergence and spread 

of this phenomenon in many Syrian governorates, and based on this, the current 

research tries to clarify the concept of addiction to pornographic sites and its 

psychological, physical and social effects. Then, clarifying the mechanisms for 

treating or preventing this phenomenon to protect and preserve society from many 

mental disorders. 

Key words: porn addiction, physical, psychological and social effects. 
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  :مقدمة

العلمية والتكنولوجية أدخلت لحياتنا العديد من التقنيات  لتصبح عنصرا هاما ال يمكن االستغناء الثورة 
ويعد االنترنت أحد أبرز التقنيات في مجال شبكة المعلومات الدولية في العالم , عنه في أي نشاط نمارسه

مة الى اإلنسان بتكلفة خالل عقد التسعينيات والذي أحدث تحوال كبيرا في حجم ونوع المعلومات المقد
اال , وتالقح األفكار,وعلى الرغم من أهمية االنترنت كوسيلة النتقال وتبادل المعلومات,قليلة ووقت قصير

انه شكل ككل الوسائل التكنولوجية سالحا ذو حدين يتمثل حده السلبي في استخدام مواقع اليوتيوب 
هم في بماالجميع يها مما جعلها في متناول صول إلوسهولة الو, اإلباحية المنتشرة والمواد التي تبثها

ازدياد األزمات وانتشار األوبئة في العالم بشكل عام والعالم العربي خاصة مع , األطفال والمراهقين
وفقدان السيطرة على الحياة العامة  2019كوفيد الذي سببه وباء والحجر الصحي والعزل بشكل خاص 

قامة عالقة إلالزواج تحمل أعباء وعدم القدرة على  بسبب الغالء وصعوبة العيش والمهنية واالجتماعية، 
ناهيك عن الغموض واالثم الذي يحيطه شرعية مع الجنس اآلخر بالنسبة لفئة الشباب والراشدين،صحية 

ن ظاهرة اإلدمااالستخدام السلبي للتكنولوجيا متمثال بانتشار كل ذلك ساهم في  ,المجتمع بموضوع الجنس
 وتؤدي لها , جزء من سلوكيات جنسية مضطربة  وتشكل هذه الظاهرة .على المواد اإلباحية بشكل كبير

وضمن اطار , خارج  اطاره الشرعيكاالستمناء المفرط ، والجنس عبر الهاتف ، والسلوك الجنسي 
جود وبالرغم من عدم و, (Med,2019,p10). ، إلخواالدب المكشوف،الشذوذ والمبالغات الهدامة

أو تعريف علمي شامل يوضحها، إالّ أنَّ أغلب العلماء اتفقوا على أنّها  لهذه الظاهرة تشخيص دقيق 
سلوك تكراري سلبي يبدأ بفضول لالستكشاف وينتهي بعدم القدرة على التوقف واإللحاح بطلب المزيد 

ن م, الفرد وسالمته الجسديةعلى المجتمع ولهذه الظاهرة آثارها المدمرة ال شك أن و .من المواد اإلباحية
وأعراضها وآثارها على جوانب شخصية  عواملها تي أهمية بحث هذه الظاهرة والتركيز على أهمتأهنا 

اضطراب فرط  يدخل ضمنيعتبر بعض األطباء أن إدمان المواد اإلباحية  .مشكلةال. الفرد وسالمته
ورغم  , وغيره،االستمناءاط في سلوكيات مثل اإلفريتضمن وهو مصطلح شامل  -النشاط الجنسي 

لها اال ان دراسة أجريت  تحديد انتشار هذه االضطرابات بسبب االفتقار إلى التصنيف الرسمي صعوبة
وعندما , من الصبيان عرضت لهم مواد اباحية قبل سن الثالثة عشر% 14.4وجدت أن  2008عام 

وعلى نفس الوتيرة كان ارتياد المواقع % 48.7ارتفع الرقم الى  2011أجريت االحصائيات عام 
وصلت نسبة المراهقين الذين  2011ولكن في % 5.2وال يتعدى  2008اإلباحية امرا نادرا عام 

وبعد شيوع الهواتف % 13يدخلون على المواقع اإلباحية على االنترنت بشكل يومي او شبه يومي الى 
ال يزال إدمان المواد اإلباحية مسألة و( 23,2014, ويلسون)الذكية البد ان هذه النسب ارتفعت اكثر 

هو أكثر من مجرد اهتمام شديد بشيء ما، إنها حالة تغير الدماغ والجسم وتجعل فمثيرة للجدل ، ومع ذلك 
الشخص يشعر بأنه مضطر لالستمرار في استخدام مادة ما أو المشاركة في نشاط ما ، حتى عندما 

بحاث حول اإلدمان إلى أنه ينشط مناطق في الدماغ مرتبطة وتشير معظم األ  .يتسبب ذلك في ضرر
وعندما يرتاد الشخص هذه المادة في البداية  .فاإلدمان يغير نظام الدوبامين في الجسم, بالتحفيز والمكافأة

أو ينخرط في السلوك ، فإنه يتلقى اندفاًعا شديًدا للدوبامين ، مما يتسبب في الشعور بالتحفيز والمكافأة، 
مرور الوقت ، قد ينتج جسمه كمية أقل من الدوبامين فيتنقل من موقع الخر ومن صفحة الخرى وب

بضغطة زر معتمد على ما يقدم من مواد اباحية جديدة ومتنوعة  لزيادة افراز الدوبامين االمر الذي 
يجعل من يؤدي إلى اإلدمان والذي يؤثر بدوره  على جوانب أخرى من الدماغ ، ويغيره بشكل مطرد ، و

 ((Riemersma & Sytsma, 2013,p309 .الصعب على الشخص تجنب مادة أو سلوك اإلدمان
 (PPU) للذكور الذين سعوا للعالج من استخدام المواد اإلباحية 2017جدت دراسة أجريت عام  وقد

جال تغييرات في أدمغة المشاركين التي كانت متوافقة مع اإلدمان، حيث وجد الباحثون أن أدمغة الر
بشكل مختلف عن أدمغة الرجال  -أو توقعها  -كانت تتفاعل مع الصور المثيرة  PPU الذين يعانون من
أنه من بين المشاركين الذكور من  2013كما وجدت دراسة أجريت عام  . PPU الذين ليس لديهم

لمواد اإلباحية وال شك ان الوصول ل ,جنسين مختلفين ، ارتبط استخدام المواد اإلباحية برضا جنسي أقل
( (Owens. Et al,2012,p102. أمًرا سهالً ، ويتطلب مجهوًدا أقل بكثير من التفاعل مع الشريك
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يمكن أن يساهم في حلقة غير صحية لما تسببه ارتياد المواد اإلباحية من تأثيرات سلبية على  وبذل فإنه 
لشخص إلى االعتماد بشكل أكبر الجسد ووظائفه والذي ينعكس بصورة مشاكل في العالقة ، ويؤدي با
لوصول للمواد على اعتبار ان ا, على المواد اإلباحية لتحقيق الرضا الجنسي والهروب من مشاكل العالقة

ومن الجدير بالذكر ان معظم  .اإلباحية أمًرا سهالً ، ويتطلب مجهوًدا أقل بكثير من التفاعل مع الشريك
يؤدي الى ادمانها ويتسبب بمشكالت للجسد  ووظائفه اضافة  كد ان ارتياد المواد االباحيةتؤاالبحاث 

فكرة أن المواد اإلباحية تسبب اإلدمان وغالبا ما يتم , اخرىبينما ال تدعم ابحاث , ت اخرىاللمشك
تأخذ بعين االعتبار ظاهرة ارتياد المواقع اإلباحية  التعامل مع مثل هذه المشكالت تحت مسميات كثيرة ال

قلق لديهم  الكثيرون من مرتادي المواقع يتم تشخيصهم في الوقت الحالي على انعلى االنترنت ف
اجتماعي او ضعف الثقة بالنفس او عدم القدرة على التركيز او ضعف الهمة او االكتئاب او رهبة األداء 

من في العالقات الحميمية حتى وان كانوا ال يتمكنوا من الجماع اال بعد مشاهدة مقاطع جنسية وغيرها 
ً ما ( 42,2014,ويلسون)المسميات الشائعة وتوصف لهم االدوية والعالجات في بعض األحيان انطالقا

وعلى , سبق كان ال بدَّ من االهتمام بدراسة ظاهرة خطيرة وملحة تؤثر على األفراد جسدا وروحا
تبارها باع, مجتمعهم، وتأتي خطورتها من صعوبة التحدث عنها، وخاصة في مجتمعنا العربي عامة

ظاهرة منافية لألخالق، بالرغم من زيادة انتشارها لتوفرها وسهولة التوصل لها عبر مواقع اليوتيوب 
والذي يمكن اعتبارها ككوكائين االباحة الجنسية على االنترنت لما تقدمه من مواد جديدة كل يوم وكل 

يين توضيح هذه الظاهرة نفس لذلك وجب علينا كباحثين نفسيين ومعالجين.دقايق 10ساعة وحتى كل 
والتركيز على مدى خطورتها على الفرد  وتسليط الضوء على االنعكاسات السلبية لها على الجسد 

 :اآلتيالتساؤل تتحد مشكلة البحث في وبذلك ه، ووظائف
 لمواد اإلباحية على سالمة الجسد لدى الفرد؟على ا دمانتأثير االما 

 :يةويتفرع عنه  التساؤالت الفرعية اآلت
 وما نسبة مدمني المواد اإلباحية؟ هوأنواع ما مفهوم اإلدمان عل المواد اإلباحية.1 
 ؟ما أعراض اإلدمان على المواد اإلباحية . 2
 ؟اإلدمان على المواد اإلباحية  تأثير ما . 3
 ؟المواد اإلباحية العوامل التي تؤدي إلى اإلدمان على ما . 4
 ؟على المواد اإلباحية يسبب اإلدمان ما الدليل على إنَّ االرتياد. 5
 ما األعراض االنسحابية المصاحبة لإلقالع عن ارتياد المواد اإلباحية؟. 6

إلى أنَّ  YINإنَّ اختيار استراتيجية البحث ال بدَّ أن تستجيب ألهداف البحث ومشكلته، وقد أشار  .المنهج
ً باألسئلة األولية للباحث وبتوفر المعلومات لديه، ليصبح البحث  اختيار هذه االستراتيجية ترتبط أساسا

، وعلى هذا (Yin,1984)بهذا المعنى عبارة عن سيرورة تساؤل واكتشاف يعبر عن قلق يراود الباحث 
األساس يدرج البحث الحالي ضمن البحوث الوصفية الذي اعتمد على التحليل الكيفي للتجارب السابقة 

وضيح والتأسيس النظري كونه استمد معلوماته من المصادر ومحاولة االستفادة منها، واعتمدت الت
 .المواد اإلباحية ادمانوالمراجع العلمية الهامة من خالل محاولة وضع توصيف محدد لظاهرة 

 ؟ما مفهوم اإلدمان عل المواد اإلباحية وأنواعه: المحور األول

 مفهوم اإلدمان على المواد اإلباحية:  -1

أي شكل التعريفات واآلراء التي تناولت مفهوم اإلدمان على المواد اإلباحية، فمنهم من يرى بأنّها تعددت 
خلق وجود دافع أساسي وهو  من أشكال وسائل اإلعالم التي تنطوي على العري و النشاط الجنسي مع

عملية إدمان  :وآخرون يرون ادمان المواقع اإلباحية بأنّه( (Zacharias,2017,3. اإلثارة الجنسية
سلوكي، تتجلى في  أنماط سلوك قهرية ينخرط فيها الشخص مراًرا وتكراًرا في نشاط ما على الرغم من 
التأثير السلبي الذي يتبعه، ومع مرور الوقت تتصاعد السلوكيات المتكررة المرتبطة بإدمان هذه المواد 

ية إلى أن إدمان المواد اإلباحية ما ويشير خبير الصحة النفس. بطريقة تشبه اضطراب تعاطي المخدرات
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هو اال خلل وظيفي جنسي أو اضطراب في السيطرة على االنفعاالت أو اضطراب إدمان غير متعلق 
 ((Village,2021,p2.  بالمواد

تعددت التعريفات واالراء التي تناولته وعلى الرغم من ان هناك عالمتان فارقتان لالدمان هما عدم وقد 
واالستمرار في ارتيادها رغم انها تعكر صفو ,  جماح عادة ارتياد المواقع اإلباحية القدرة على كبح

يزال هناك بعض الشكوك في مجتمع الصحة النفسية ، حيث فإنه ما  (46,45,2014,ويلسون), الحياة
كنوع فرعي من اضطراب فرط   DSM-5 اقترح بعض الخبراء إضافته إلى اإلصدار الخامس من

النشاط الجنسي ، لكن مراجعي الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية استبعدوه في النهاية 
وفي هذا السياق فإنه ال يمكن  (.(Arthur, 2013.من الدليل بسبب نقص األدلة الداعمة إلدراجه

م الدليل التشخيصي واإلحصائي لألطباء تشخيص إدمان المواد اإلباحية بشكل رسمي باستخدا
 5DSM ال لكن يمكنهم استخدام أوجه التشابه بينه وبين اضطرابات DSM-5لالضطرابات النفسية 

 . األخرى لتطوير خطة عالج إلدمان المواد اإلباحية،اعتماًدا على تأثيرها على الفرد
ا كل وظائفه على النحو مصلحة للفرد يحميها القانون في ان يظل جسمه مؤدي: مفهوم سالمة الجسد

الطبيعي الذي ترسمه وتحدده القوانين الطبيعية وفي ان يحتفظ بتكامله الجسدي وان يتحرر من االالم 
 (2010أبو عيادة، . )البدنية

, نتج عن تنوع طرق نشر المواقع والمواد االباحية أنواع مستخدمي ومشاهدي المواد اإلباحية: -2
: تنوعا من  مشاهدي المواد االباحية وهم , الذكاء الصناعي واالعالنيوتطور التقنيات التي أفرزها 

المشاهد اإلجباري المسيّر، وهو المشاهد الذي ال يقصد مشاهدة أو البحث عن مواقع إباحية على .1
أو بحث عن معلومة معينة، تخترق اإلعالنات كوسيلة تواصل  لالنترنتاالنترنت، إنّما أثناء استخدامه 

تترافق هذه اإلعالنات مع فيروس يخترق الهاتف فتبث أن إّما فاإلباحية الصفحة التي يراها، والمواقع 
المزيد من اإلعالنات اإلباحية المشابهة حتى في حال إغالق صفحات االنترنت، أو أنّها ال تسمح له 

المشاهد 2 .باحيةبرؤية الصفحة التي يشاهدها إال في حال موافقته على فتحها واإلعجاب بهذه المواقع اإل
الترفيهي وهو الشخص الذي يشاهد المواقع اإلباحية بشكل ترفيهي بغرض المتعة فقط دون أن تسبب له 
أي ضائقة نفسية أو أي مشاكل جنسية أو أي مشاكل في العالقات، وال يلتزم بوقت معين للمشاهدة، كما 

المشاهدين للمواد اإلباحية هذا النوع،  من األفراد% 75.5قد يشاهد المواد اإلباحية مع شريكه ، ويمثل 
من النوعين .ضعفًا وتجنبًا جنسيًا أقللديهم ظهر ويمكن ان ي. أكثر رضا جنسيًا وأقل قهريةون يكونو

يمثلون  وهؤالء: نوالمشاهدون غير القهري. 3( 490Doran & Price, 2014, p-489. )التاليين
، هؤالء األشخاص أقل انخراًطا في عادتهم %12.7النوع الثالث من المشاهد اإلباحية، ويمثلون 

 صحي غير اإلباحية للمواد استخدامهم لكن ، أسبوعيًادقيقة في المتوسط  17اإلباحية وال يشاهدون سوى 
أو ربما  كونوا عازبين وقد يستخدمون المواد اإلباحية لتحسين احترامهم لذاتهموغالبا ما ي، لهم ومزعج

هؤالء يُظهر و. لتهدئة الذاتية لحياة جنسية غير مرضية أو نقص في الرومانسيةشكالً من أشكال ا توفر 
 ,490Doran & Price, 2014-489, )إشباًعا جنسيًا أقل ومزيًدا من االختالل الوظيفي والتجنب

p) 4 .من 11.8ويظهر البحث أن , صحيًاغير ن، تمثل المشاهدة القهرية شكالً والقهريون مشاهدال ٪
وتنعكس بشكل سلبي على  اإلباحية هم مشاهدون قهريون، وغالبيتهم من الرجالالمواد  يستخدمم

عن أنشطة أخرى في حياتهم ألنهم يشعرون بأنهم  وا يتخلحتى انه يمكن ان .اليومي، ئهم وأدا همعالقات
أقل رًضا أكثر إلزامية وأكثر تجنبًا و وهؤالء .مجبرون على مشاهدة المواد اإلباحية وال يمكنهم التوقف

وغالبا ما يشاهدون المواد االباحية (490Doran & Price, 2014, p-489). عن حياتهم الجنسية
حيث وجدت إحدى  . لدى البعض  دمانتصل لحد اإليمكن أن  دقيقة في األسبوع، و 110عدل بم

نترنت، ٪ منهم استوفوا معايير اإلدمان على اإل 10.3الدراسات التي أجريت مع طالب الجامعات أن 
 ((Hilton,2013,p1  .وأن غالبية الذين استوفوا المعايير كانوا من الذكور

يشكل استخدام المواد اإلباحية  مصدر قلق كبير للصحة  إحصائيات إدمان المواد اإلباحية:-3
مليون  68٪ ، و 25وفق ما تظهره اإلحصائيات حيث تشكل استفسارات البحث على اإلنترنت ,.العامة
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كما ان ,  .٪ من جميع تنزيالت اإلنترنت تتعلق باإلباحية35عملية بحث تتعلق باإلباحية في اليوم ، و 
إحدى الدراسات  وكشفت( (Carroll,2008,p22 .حوالي ثلث مشاهدي المواد اإلباحية من النساء

ن أنفسهم مدمنين ٪ من النساء يعتبرو 1.2٪ من الرجال و  4.4االستقصائية من أستراليا أن حوالي 
.  2003٪ في عام  14ارتفعت من  اذ  في االزدياد، أخذدد النساء ع لكن, على المواد اإلباحية

 على الرغم من أنها ال تزال أقلية ، إال أنه يتم إنشاء المزيد منو( ٪ 33) الثلثما يقرب  واصبحت اآلن 
 .إلباحية خصيًصا للنساء هذه األيامالمواد ا

 ما أعراض اإلدمان على المواد اإلباحية ؟ .الثاني حورالم
الدليل التشخيصي واإلحصائي مجتمع الصحة النفسية لم يدرج االدمان على المواد االباحية ضمن 

معايير لكن يمكن ان نستند الى معايير تشخيص ادمان المواد المخدرة ونستخدمها ك, لالضطرابات النفسية
باضطراب اإلدمان يمكن تشخيص الفرد , .ة بشكل غير رسميالمواد اإلباحي ادمان  مماثلة لتشخيص 

اإلباحية بكميات المواد استخدام   :تيةاإلباحية عندما يستوفي اثنين أو أكثر من المعايير اآلالمواد على 
محاولة التوقف عن استخدام اإلباحية وعدم القدرة على   .أكبر أو على مدى فترات طويلة من الزمن

اإلباحية على المواد االستمرار في استخدام  .اإلباحيةالمواد مواجهة صعوبة في التحكم في استخدام  .ذلك
  (Braun-Courville,  Rojas,2009) .العمل أو العالقاتالدراسة و الرغم من اآلثار السلبية على

, .ومية أو األسريةعلى حساب الضروريات الي ويكون ,على المواد اإلباحية بمعنى انه ينفق وقتا كبيرا 
حجم  مشاهدة مواد إباحية بشكل تدريجي أكثر تطرفًا للحصول على نفس .المسؤوليات األخرىوتجاهل 

الصراع (. وما يعرف بزيادة التحمل)ا .المواد اإلباحية األقل تطرفًا تي كانت تؤدي لها ال االثارة
شاهدة المواد اإلباحية مع االستمرار في بعد موالقلق  الشعور باإلحباط أو الخجل واألخالقي أو الديني 

 (Villines&Litner,2020)& (Village,2021,p.1)  .فعل ذلك

 ما تأثير اإلدمان على المواد اإلباحية؟ الثالث: المحور
نتناول في هذا المبحث التأثيرات السلبية الدمان المواد اإلباحية على جوانب متعددة من شخصية الفرد 

 .الجسدي ومن ثم انعكاس مستوى السالمة الجسدية  على الجوانب األخرى من شخصيتهوأهمها الجانب 

يمكن أن يكون تأثير إدمان المواد اإلباحية  :على سالمة الجسد وظائفه إدمان المواد اإلباحية  أثيرت
على  درة العجز الجنسي، وعدم الق: وتتحدد هذه التأثيرات على الجسد ووظائفه عند الذكور بـــ , شديًدا،

فيش المختص بمعالجة امراض المسالك .حيث يذكر د. او تأخره   سرعة القذف، الحفاظ على االنتصاب
الرجل الذي يمارس االستمناء بكثرة سوف يعاني بعد  "في كتابه التعري المعاصر: البولية والتناسلية 

الذكري الذي بات معتادا  العضوف, من مشكالت في االنتصاب وخاصة غي عالقته مع النساء فترة وجيزة
على نوع معين من االحاسيس التي تقوده الى القذف السريع لن يعمل بنفس الكفاءة اذا جاءته االثارة 

(. 50,2014,ويلسون) .بشكل مختلف وسوف يعاني من تأخر القذف وقد ال يتمكن من هزة الجماع ابدا
ت الجنسية بين الرجال ، وخاصة أولئك كان هناك ارتفاع حاد في المشكال, على مدى العقد الماضيو

 2016واستنتج فريق مسح شامل لالبحاث في التقرير الذي نشر عام . عاًما 40الذين تقل أعمارهم عن 
مراض القلب واألوعية الدموية ان العوامل التقليدية التي تفسر العجز الجنسي لدى الرجال كتقدم السن وأ

لم تعط  اب وانخفاض الهرمونات أو اآلثار الجانبية لألدوية ومشاكل األعصوتصلب الشرايين والسكري 
أن واجمع الباحثون على , تفسيرا مقبوال لالرتفاع الحاد في عدد حاالت العجز الجنسي لدى الشبان 

لمشكالت جنسية متنوعة بعضها   بين افراد هذه الفئة قد يكون المسببباحية لمواد اإلاالستخدام المفرط ل
انخفاض الرغبة الجنسية بشكل غير و،  (الضعف الجنسي)ضعف االنتصاب ك الجنسي مرتبط باالداء 

المشكلة الجنسية األكثر شيوًعا بين مستهلكي المواد اإلباحية من الشباب ولعل تأخر القذف،  وطبيعي، 
تجاوز معدل انتشار الضعف الجنسي بين الرجال الذين تقل حيث اليوم ،  .(ED) هي ضعف االنتصاب

والتي ذكرنا , عاًما معدل انتشار الرجال األكبر سنًا في أوائل القرن الحادي والعشرين 40هم عن أعمار
حوالي  اال انها في  , ,مسبقا ان اسبابها لديهم جسدية مرتبطة بالتقدم بالعمر واالمراض المصاحبة له

وعادة ما يؤدي االستخدام المفرط لإلباحية ناتج عن نفسي،  هاسبب يكون, ٪ من الحاالت20٪ إلى 10
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ما يزيد هذه المشكلة أن معظم المراهقين يتعرضون و .إلى مشكلة في تحقيق االنتصاب أو الحفاظ عليه
للمواد اإلباحية قبل أن يصبحوا بالغين، ويمكن أن تعطي مشاهدة األفالم اإلباحية انطباعات خاطئة 

بشكل خاص وهذا يكون واضحا . ات الجنسية في الحياة الواقعيةوتوقعات عالية بشكل غير طبيعي للقاء
عندما يبدأ المراهقون في مشاهدة المواد اإلباحية قبل ممارسة الجنس ألول مرة، نتيجة لذلك ، يعاني عدد 
كبير من الشباب من انخفاض االهتمام بالشركاء في الحياة الواقعية ، فضالً عن المشكالت الجنسية 

مكن أن يؤدي انخفاض الرغبة الجنسية وفقدان االهتمام بالشريك الجنسي ، الناتج جزئيًا حيث ي .األخرى
د النساء نأما ع .أو كليًا عن االستخدام المفرط لإلباحية إلى مشكلة في تحقيق االنتصاب أو الحفاظ عليه

وال , بالجنسرغبة نفسية مع ضعيفة تصبج االستجابة الجسمية للمثيرات :التأثرات على الجسدفتتحدد 
توجد احاسيس جنسية من أي نوع ويعانين من وصول سريع للذروة وسابق الوانه بمعنى انها تحصل 

وتكون خافتة وضعيفة وال تتجاوز توترا محدود متمركزا في األعضاء  على درجة ضعيفة من االثارة
و عددا منها يمكن ان ا, ومن الجدير يالذكر ان هناك مؤشرات أي منها ( 2014,54,ويلسون).التناسلية 

أنواع المرئيات الجنسية التي اعتاد  :وهيالمذكورة أعاله الجسدية  يسبق او يتزامن مع هذه التأثيرات
المشاهد على االنترنت ، اكتساب اذواق جنسية غير معهودة، الفرد مشاهدتها في السابق لم تعد تثيره

االثارة الجنسية اثناء الجماع باهتة ، لذكريضعف حساسية العضو ا، شهوته اكثر من شريك حياتهتثتثير 
جماعه مع امراته ال ، يتالشى االنتصاب بسرعة عند محاولة االيالج اثناء الجماع او بعدها بقليل، وفاترة
يحتاج الى تخيل مشاهد من األفالم حتى يتمكن من اطالة امد االنتصاب اثناء الجماع او لتعزيز ، يثيره

 .رغبته بوصال امراته

التأثيرات السلبية للجسد التي سببها ادمان المواقع االباحية على جوانب أخرى  من شخصية  دور
وأي , شخصية الفرد تشكل كال متكامال بكل جوانبها الجسمية والنفسية واالجتماعية والمعرفية :الفرد

دية على انعكاس التأثيرات الجسخلل في جانب له انعكاسات على الجوانب األخرى ونوضح فيما يأتي 
يؤدي االستخدام المتكرر لإلباحية إلى خفض جودة العالقة بعدة : الحميمية العالقات : عدة جوانب منها 

 على الرجال تجربة اإلثارة استجابةً للمثيرات الجنسية  يصعبطرق مختلفة، على سبيل المثال ، يمكن أن 
يرجع جزء من هذا إلى أن األشخاص الذين يشاهدون المزيد وقد , اإلباحية المواد  بخالف, مع الشريك

وبالتالي , من المواد اإلباحية يميلون إلى أن تكون لديهم توقعات أعلى للجنس والشركاء الجنسيين 
وفي دراسة اجراها خبراء .يصبحون أقل اهتماًما أو حتى يصابون بخيبة أمل في شريك حياتهم الحقيقي

من %  60مبريدج عن اإلدمان على االرتياد ذكرت في تقريرها النهائي ان علم االعصاب في جامعة كا
غبة الجنسية ومن ضعف االنتصاب وكان رواضمحالل ال المدمنين الذين شملتهم الدراسة عانوا من فتور

واضحا في عالقتهم بالنساء وال يعانوا ذلك مع األفالم وذلك نتيجة االستهالك الزائد عن الحد لالباحية 
جة الفرد أو وال شك ان هذا يؤثر سلبا على رفاهية زو( 2014,51,ويلسون).نترنت سية على االالجن

يمكن ان يؤدي كما . الغضب. اإلذالل. الوحدة. العزلة. الهجر. االكتئاب ,الرفضفيمكن ان تعاني  شريكته
على االنترنت و تمثل اإلباحية Villa,2021) .لخطر الخيانة الزوجية وفقدان العالقات طويلة األمد

فنصف  ,مشكلة في منازل ما يقارب من نصف العائالت في العالم وفق  أحد استطالعات الرأي
  .األشخاص الذين يعّرفون أنفسهم كمدمنين على الجنس  يفقدون أزواجهم بسبب سلوكهم الجنسي القهري

(Perrin et al., 2008) فيها مدمن على  ٪ من العائالت التي 25أنَّ من   وكشفت احد الدراسات
المحتمل أن يكون لزوجة المدمن عالقة خارج إطار من المواد اإلباحية هي أكثر عرضة للطالق و

االنشغال باألفكار  : الجوانب النفسية (.Lambert, et al, 2012%. )101بنسبة تفوق ال   الزواج 
الجنسية طوال اليوم، و الشعور بالذنب والعار واالرتباك، التناقض حول التوقف ، والميل نحو 

 السلوكيات الشاذة، 
أو غيرها من االضطرابات النفسية التي , العصبية والتوتر والقلق المتزايد والنظرة السلبية لآلخرين

يتطلب  نفسيهو مرض  واالكتئابمدمنون على اإلباحية،يعاني منه الوعادة ما , االكتئاب ، وتحدث
أفكار أو محاوالت انتحارية، التهيج، األرق، الشعور بالذنب أو :له عالجا ، وتشمل األعراض النموذجية 

التعب عدم القدرة على التركيز، . تدني النظرة للذات وانخفاض احترام الذات وتقديرها )عدم القيمة
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، فقدان االهتمام في الهوايات واألنشطة التي كانت ممتعة والشهيةالنوم في  اضطراب, وانخفاض الطاقة
يمكن أن وهذا  (Cassidy,2013,9-11)(  &)Village,2021 .منخفضمستمر ، أو مزاج  ن، حز

يؤدي  كما يمكن ان إلى اختالالت كيميائية في الدماغ يمكن أن تسبب أعراض االنسحابذلك يؤدي 
زي أو الصراع األخالقي حول استخدام اإلباحية أيًضا إلى إثارة أفكار مقلقة الشعور بالذنب أو الخ
عدم الرغبة في البحث عن : والمهنية  االجتماعيةالجوانب ( (Village,2021  .وحاالت مزاجية سلبية

على سبيل المثال )، أو تقلص الصبر لالتصال الجنسي ( الحياة الحقيقية)شخص آلخر  عاتصال جنسي م
، انخفاض في التفاعالت الرومانسية أو الجنسية مع الشريكو, بة في ممارسة الجنس على الفور، الرغ

يقضي مدمنو المواد اإلباحية عبر حيث , واستمراها , انخفاض في القدرة على بناء عالقات صحية
األمر الذي ساعة كل أسبوع في مشاهدة المواد اإلباحية على اإلنترنت ،  12-11اإلنترنت ما ال يقل عن 

, ، مشكالت مالية وضعف االنتاجية  وفقدان للعمليستغرق وقتًا بعيًدا عن التواصل مع العائلة واألصدقاء
نصف األشخاص الذين يعّرفون أنفسهم كمدمنين على الجنس  ,حيث كشف أحد استطالعات الرأي أن

ثلثهم وظائفهم بسبب سلوكهم وأكثر من نصفهم يعانون من مشاكل مالية خطيرة، ويفقد , يفقدون أزواجهم
يمكن أن يستخدمها المواد اإلباحية  المدمن على لشخص فا (Perrin et al., 2008)  .الجنسي القهري

. االمر الذي يتسبب في طرده أو يمكن أن يتغيب عن عمله بسبب ادمانه هذا, في العمل
(Village,2021,p.1) هزة الكمبيوتر في ٪ من األشخاص الذين يستخدمون أج28ما يصل إلى و

العمل يزورون مواقع الويب اإلباحية أثناء ساعات العمل ، وهو ما يمثل قدًرا كبيًرا من اإلنتاجية 
غالبًا ما يعاني األشخاص الذين يستخدمون اإلباحية بشكل معتاد من صعوبات مالية نتيجة و, المفقودة

نظًرا ألن : الكحول والمواد المخدرة ادمان: جوانب أخرى. لذلك ، مما يؤدي بدوره إلى مشقة األسر
إدمان المواد اإلباحية ليس تشخيًصا سريريًا رسميًا ، فلم يتم تضمينه في العديد من الدراسات، ومع ذلك ، 

٪ من األشخاص 64تظهر األبحاث الحالية حول اإلدمان السلوكي واضطرابات تعاطي المخدرات أن 
٪ من األشخاص الذين يعانون من إدمان اإلنترنت 38 الذين يعانون من السلوك الجنسي القهري و

حيث يتم استخدام الكحول , يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات أو الكحول في مرحلة ما من حياتهم
يمكن استخدام مجموعة متنوعة من األدوية لتكثيف زيادة كما بشكل متكرر لخفض الموانع الجنسية، 

التي تنشأ عند استخدامهم للمواد اإلباحية، وهذا يعرض األشخاص الدوبامين  أو لتقليل مشاعر العار 
  (Village,2021)الذين يعانون من إدمان المواد اإلباحية لخطر اإلصابة باضطرابات استخدام أخرى

تشير األبحاث إلى أن استخدام المواد اإلباحية يمكن أن يسبب سلوكيات قهرية تعتمد على الجنس ، و
وجود  عالقة كبيرة بين اإلدمان  وتؤكد األبحاثإلى تطور إدمان الجنس أيضا،  والتي يمكن أن تؤدي

٪ من مدمني الجنس لديهم  64-40نحو  حيث اشارت الى ان الجنسي واضطرابات تعاطي المخدرات، 
، تليها تعاطي % 40-30أيضا اضطراب تعاطي المخدرات، ويأتي تعاطي الكحول في المقدمة بنسبة  

األبحاث أن المراهقين  تكشفكما  (Cassidy,2013,9-11) %.21.7-18بنسبة  الماريجوانا ، 
المعرضين لمواقع جنسية صريحة هم أكثر عرضة ألن يكونوا منحرفين وأكثر عرضة الستخدام الكحول 

هذا يضعهم في خطر أعلى لتطوير اضطراب وأو غيرها من المواد المسكرة خالل آخر لقاء جنسي، 
: زيادة العدوان تجاه النساءو, تطبيع العنف الجنسي .اضطراب الصحة العقليةتعاطي المخدرات أو 

ويتضمن ذلك االكراه الجنسي والجنس الشرجي المترافق مع العدوان الجسدي واللفظي، وقد صرح 
الباحثين من خالل مراجعة لألبحاث ان  االحتمال ضعيف ان يقتصر مستهلكوا اإلباحية على مشاهدة 

فالم األفالم التي تعرض ممارسات جنس عادية واذا اتيحت الفرصة لهم فلسوف يقبلون على مشاهدة األ
وكشفت  دراسة أجريت عام  ،والعنف الجسدي( السادية)الجنسية اإلباحية التي تعرض ممارسات غريبة 

التي تم تحليلها ، احتوت نسبة  304األكثر مبيعا أنه من بين مشاهد  Dvdلمحتوى أقراص  2010
٪  48.7وبشكل أساسي الضرب واإلسكات والصفع ، بينما احتوت نسبة , ٪ على عدوان جسدي 88.2

وعادة ما يكون مرتكبو العدوان من الذكور ، في حين أن أهداف العدوان ,من المشاهد على عدوان لفظي
وبناء على هذا ,  وغالبا ما أظهرت المتعة أو استجابت بشكل محايد للعدوان. في الغالب من اإلناث

هيمنة وقسرية جنسيا هم البحث وجدت دراسة ألمانية أن الرجال الذين شاركوا في السلوكيات األكثر 
أولئك الذين يستهلكون المواد اإلباحية بشكل متكرر والذين يستهلكون الكحول بانتظام قبل أو أثناء 



 اإلدمان على المواد اإلباحية وتأثيراته الجسدية 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  77

واستطلعت هذه الدراسة اهتمام الرجال األلمان من جنسين مختلفين ومشاركتهم في . ممارسة الجنس
ارتبط و. يالت األخيرة للمواد اإلباحيةمجموعة متنوعة من السلوكيات المهيمنة التي لوحظت في التحل

االهتمام بمشاهدة األفالم اإلباحية الشائعة أو االستهالك األكثر تكرارا للمواد اإلباحية برغبة الرجال في 
صفع الوجه أو ضرب الشريك بقوة كافية لترك عالمة أو , االنخراط في سلوكيات مثل سحب الشعر 

أي اختراق فتحة الشرج أو المهبل في وقت واحد مع رجل )مزدوج قذف الوجه أو الحبس أو االختراق ال
 Physical effects of porn | Reward  .، وغيرها من الممارسات العنيفة الشاذة( آخر

Foundation  

 ؟المواد اإلباحية على دماناإلالى  تؤدي الرابع: ما العوامل التي  المحور
او بيئية سية نف, بيولوحية , مثل أي إدمان آخر ، يمكن أن تكون أسباب اإلدمان على المواد اإلباحية

 :نذكر منها ما يلي اجتماعية وغير ذلك من العوامل 
المواد اإلباحية ، قد تزيد من  فردشاهد الفمبما في ذلك التغيرات في كيمياء الدماغ  :لعوامل البيولوجيةا

استعداد لديه ظيم العاطفة ، وقد يكون في تناستعداد وراثي لالندفاع ، أو خلل  فربما لديهخطر اإلدمان، 
ات أعلى من لخصائص أخرى مرتبطة باإلدمان الجنسي ، مثل القلق أو االكتئاب، ويمكن أن تؤثر مستوي

سلوك  وإن كان لدى الفردالهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون أو االستروجين على الرغبة الجنسية، 
كون أكثر عرضة لالنخراط في بمستويات عالية من الهرمونات المرتبطة بالجنس ، فقد  معتهور م

لرفض في العالقات االجتماعية يمكن أن ا :جتماعية اال العوامل .مشاهدة اإلباحية المفرطة أو القهرية
من تزيد العزلة االجتماعية  كما انيؤدي إلى طرق أخرى أقل صحية للعثور على اإلشباع الجنسي ، 

–تؤدي أيضا إلى مجموعة من المشاكل األخرىواحتمال البحث عن طرق غير مناسبة لالمتنان الجنسي 
هم في اإلدمان على اإلباحية أو السلوكيات الجنسية التي يمكن أن تس–مثل االكتئاب واألمراض الجسدية

يقوم الفرد من المرجح أن ف, ما  فعلون شيئاالفرد يإذا كان اآلخرون من حول : األقران. غير الصحية
 ثر على سلوكيؤوجود صديق أو مجموعة من األصدقاء يشاهدون اإلباحية ، يمكن أن ف، بنفس الشيء

داث السلبية في وقت مبكر من الحياة ، بما في ذلك مثل سوء األح (Falzon,2015,8-10). الفرد
المواد اإلباحية  مستخدفي, عتداء الجنسياو التعرض لال, المعاملة أو التعرض للمحتوى الجنسي

العوامل . باألمان للتحدث عنها أو متابعتها مع اآلخرين حين ال يشعرالستكشاف المشاعر الجنسية 
ألفكار حول كيف ينبغي أن ينظر الناس ويتصرفون كا الثقافية غير الصحيةاألعراف قد تلعب : الثقافية

جذب في  وغيرها مما هو سائد أثناء ممارسة الجنس ، وأنواع الجنس التي يجب أن يتمتع بها الشخص ، 
المواد  يمكن ان تستخدم : العوامل النفسية (Falzon,2015,8-10) .إلى المواد اإلباحية فرادبعض األ

الوحدة والعزلة ، لمواجهة للتعامل مع حاالت الصحة العقلية غير المشخصة أو غير المعالجة: ة لــاالباحي
ضعف التحكم في اواضطرابات شخصية،  ، من لديهمأعراض القلق أو االكتئاب لدى االفراد الذين لديهم

للتعامل مع الصدمات التي لم يتم حلها أو أي ألم نفسي آخر،  فهؤالء يكونون ، قلق األداءاواالندفاع، 
غالبًا ما يتعلم األشخاص الذين عانوا من وأكثر عرضة لخطر إنشاء نمط من االستخدام المنتظم لإلباحية، 

مان الصدمة أن ينفصلوا عن المشاعر والذكريات المتعلقة بالصدمة، كما تشير األبحاث إلى أن أسباب إد
حيث يمكن التخلص من مسارات المكافأة في الدماغ التي .المواد اإلباحية مشابهة لما يسبب إدمان المواد، 

يحدث هذا ألن اإلباحية تثير وتطلق الدوبامين أو تستجيب له بعد استخدام المواد اإلباحية بانتظام، 
دي اإلباحية إلى تدفق الدوبامين بما بمعنى آخر ، يمكن أن تؤ .إصدارات مبالغ فيها من األحداث الطبيعية

يتجاوز ما قد يشعر به الشخص من ممارسة الجنس، جسديًا ،وما يسبب اإلدمان على اإلباحية هو السعي 
. المتكرر لحالة اإلثارة هذه جنبًا إلى جنب مع تجنب الحاالت السلبية التي تترافق مع هذه اإلثارة

Village,2021)) كنولوجيا والتقنيات المتنوعة وسهولة الوصول اليها انتشار الت: التكنولوجيا
ً في واستغاللها ل تصنيع اإلباحية والصور الجنسية وتوزيعها على شبكة االنترنت، تلعب دوراً هاما

 (Sarkar, 2015).ألطفال والنساءلاالتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وخاصة 
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 دمان؟يسبب االباحية ن ارتياد المواد اإلأما الدليل على الخامس  المحور
على الرغم من عدم وجود إجماع سريري أو قبول واسع النطاق إلدمان المواد اإلباحية كفئة تشخيصية، 

التغيرات العصبية التي تحدث في فإننا يمكننا القول ان , وليس ادمان والنظر اليها على انها سلوك قهري 
دمنين على مالتغيرات العصبية التي تحدث في دماغ الدماغ المصابين بالسلوك القهوي ال تختلف عن 

فروق عضوية في بنية ووظيفة الدماغ بين االدمان على لعب القمار واالقبال  فال, تعاطي المخدرات
كافأة واحد ودائرة عصبية واحدة للمكافأة في الدماغ والتغيرات مجهاز هناك ف, القهري على لعب القمار 

نفسها التي تحدث في حاالت االدمان على تعاطي  ,حاالت االدمان السلوكيالجوهرية التي تحدث فيها 
وكذلك في حاالت السلوك القهري وهي تغيرات اعروفة  تحدث في الدماغ في كل حاالت , المخدرات

وفيما يأتي , خاصة به تميزه عن غيره  ميزات اضافية االدمان دون استثناء وطبعا لكل نوع من االدمان
: تبلد االحساس : تعاطي المخدرات او االدمان السلوكي ي كل حاالت االدمان سواءفماغية التغيرات الد

المدمن اقل حساسية لمتع الحياة اليومية ولكنه تواقا للسلوك او  وفيه يكون, اشرنا له والسبابه  وسبق ان
ن لها اولوية في الهتمامات واالنشطة االخرى حتى وان كاا قيهمل, المادة التي تزيد افراز الدوبامين

االحساس هو اول اثر من اثار االدمان يالحظه المدمن على مشاهدة المرئيات  وال شك ان تبلد, السابق
 وكل ما يرتبط ويتزامن, ت راسخة للمتعة ايسجل االدراك الالواعي ذكري : الحساسية المفرطة. الجنسية 

تشغيل الحاسوب او )معها  بحيث ان مجرد استرجاع هذه الذكريات او التعرض لاليحاءات المرتبطة بها 
فالروابط , جدا للمتعة ذاتها ينتج عنه تحفيز وتوق شديدين( مشاهدة اعالنات اومجرد وجوده في خلوة 

لدائرة العصبية للمكافأة تؤدي الى اشعال ا العصبية التي استحدثت في الدماغ بسبب االدمان على المشاهدة
استجابة لاليحاءات وحتى االفكار المتعلقة بالسلوك بناء على مبدأ العصبونات التي تستثار فتقوى وتتوثق 
الروابط بينها وهذه الذكريات مما يجعل االدمان اشد جذبا الهتمام المدمن من كل االنشطة االخرى في 

الرغبة الشديدة في التصفح حيث يشعر بفورة النشاط او ومن الممكن ان تؤجج لديه , حياته وبشكل قهري
خمول في . زيادة في دقات القلب او ارتعاش في االطراف وكل ما يفكر فيه فتح الحاسوب والتصفح 

نشاط الفص الجبهي للدماغ حيث يقل النشاط العصبي في المنطقة الجبهية في دماغ المدمن مما يؤدي الى 
فالتغيرات  , اجهة التوق الشديد الذي ينتابه على مستوى االداراك الالواعيضعف قوة االرادة لديه في مو

التي يحدثها االدمان في القشرة الرمادية للفض الجبهي للدماغ وفي مادة الدماغ البيضاء ايضا مرتبطة 
ني الشخص الذي يعا. وتدني القدرة على التنبؤ بالعواقب, ارتباطا تالزميا مع ضعف التحكم باالنفعاالت 

من اعراض خمول الفص الجبهي للدماغ يشعر كأن جزأين من دماغه في حالة شد وجذب مثل لعبة شد 
بينما , الدوائر العصبية المستحدثة بفعل السلوك االدماني تكون مفرطة الحساسية وتصرخ نعم: الحبل 

ضعف فان  دماغك الواعي واالكثر تطورا يقول لك ال تفعلها مرة اخرى وبما ان الفص الجبهي قد
اختالل في الدوائر العصبية  التي تتحكم . الدوائر العصبية المستحدثة بفعل االدمان غالبا ما تكون الرابحة

, مما يجعل اقل مستوى من الضغط النفسي يؤدي الى تاجج التوق الشديد واالنتكاس :  في الضغط النفسي
وان هذه االعراض االربعة . المفرطة وذلك الن الضغط النفسي ينشط الدوائر العصبية ذات الحساسية

 (103,2014-100, ويلسون.) مجتمعة هي االساس في كل انواع االدمان

 السادس ما األعراض االنسحابية المصاحبة لإلقالع عن ارتياد المواد اإلباحية؟  المحور

المخدرة فإن هناك مثلما هناك اعراض انسحابية يعانيها الفرد حين يبدأ العالج واالقالع عن ادمان المواد 
أيضا اعراض انسحابية تتراوح بين البسيطة والحادة والمؤلمة جدا وغير المتوقعة بالنسبة للبعض حين 

ويحدث ذلك الن الفرد توقف عن تزويد دماغه من مصدر المتعة , يقلعون عن ارتياد المواقع اإلباحية
وبالعودة لها تخف , االنسحاب فسبب تغيرات كيميائية عصبية في الدماع هي المسؤولة عن اعراض

وربما هذا دليل آخر على أن المواد , االعراض فيصبح ذلك دافعا للفرد ليستمر في هذه العادة المدمرة
الموت  :تتضح هذه االعراض في(145-36,2014,ويلسون. )اإلباحية تسبب اإلدمان كالمواد المخدرة

من اعراض الضعف  37يعاني بعض الشبان الذين توقفوا عن مشاهدة األفالم اإلباحية :  السريري
ع فقدان كامل للشعور بالرغبة الجنسية وانعدام الحياة م وأحيانا حالة من العجز الجنسي التام, الجنسي
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واالحاسيس في اعضائهم التناسلية حتى ان بعضهم ممن لم يشعر باي من اعراض الضعف الجنسي قبل 
وعدم معرفتهم 38اإلقالع يمكن ان يعانوا من فقدان مؤقت للرغبة الحنسية وضعف جنسي بسيط بعده 

 علما ان, يجعلهم يهرولون عائدين الى الفضاء االلكتروني لمحاولة انقاذ رجولتهمبتلك االعراض 
م االنتظار عليهوة لم تخلصهم من حالة الموت السريري التي يعانون منها دالكثيرون اكتشفوا ان العو

حتى تعود لهم الرغبة الجنسية بشكل طبيعي وتلقائي وفي بعض األحيان يستغرق ذلك عدة 
أكثر يعبر التهيج المفرط والحصر النفسي من :  أعراض نفسية ( 2014,39,38,37,,ويلسون).شهور

سل ا نوبات مستغربة من الفزع مع االجهاش بالبكاء ونفاذ الصبر والكمصاحبهوياالعراض شيوعا 
المزاج والرغبة في العزلة واالبتعاد عن الناس وتقلب والبالدة والصداع وضبابية التفكير واالكتئاب 

جج الرغبة الملحة لمشاهدة األفالم أاالرق ونوبات ت و, والتشنج والشد العضلي
 (2014,147,ويلسون,)الجنسية

ً قل شيوعأ وهي: اعراض فيزيولوجية ألطراف والغثيان وضيق الصدر كالتبول المتكرر والرجفة في ا, ا
مصحوبا بصعوبة التنفس وشعور عام بالياس ونوبات من اإلحساس بالحر الشديد او البرد الشديد 

او نزول , واالفراط في تناول الطعام او الفقدان الكامل للشهية واحتالم متكرر غير معهود في السابق
عراض التعافي ال أن أومن المؤلم   .يتين المني عند قضاء الحاجة او امتالء مع ضغط والم في الخص

تسير في خط مستقيم من البداية الى النهاية انما تتقلب أحوال الشخص بين إنجازات ملحوظة وانتكاسات 
مثبطة فالبعض يعاني اعراض حادة خالل األسابيع الثالث األولى فقط بينما اخرون يستمرون في المعاناة 

خر لكن ال تستمر طويال وال تلبث ان تختفي لفترة ثم تعود آل حينمنها على مدى شهور وتشتد من 
 (2014,148,147,ويلسون)للظهور 

  التوصيات:
 :تتضمن التوصيات من منظور الرعاية الصحية ما يلي

تعزيز وإجراء المزيد من البحوث حول التأثير الصحي للمواد اإلباحية على . 2 .خلق الوعي المهني -.1
 تطوير جلسات المعلومات ونشر المقاالت في المجالت الصحية إلنشاء. 3 .والمجتمعاألفراد واألسر 

دمج موضوع المواد اإلباحية كقضية الصحة العامة  . 4 .الوعي بين العاملين في مجال الرعاية الصحية
: دعم وسائل اإلعالم. 6. خلق الوعي العام والتثقيف -. 5 .المناهج الدراسيةفي  في الرعاية الصحية

تطوير الموارد وحلقات العمل ، واللوحات اإلعالنية والحمالت اإلعالنية ووسائل التواصل االجتماعي 
تجهيز معلمي المدارس والمساعدة في دمج التأثير . 7. والمراهقين لتعزيز محو األمية اإلعالمية لألطفال

برامج التصفية الشخصية  تعزيز استخدام. 8 .مناهج التعليم و المدرسة الصحي للمواد اإلباحية في
 .تسهيل إعدادات الرقابة األبوية والشخصية لألجهزة اإللكترونية في المنزل للعائالت واألفراد من أجل

 .اجراء المزيد من الدراسات في العالم العربي حول ادمان المواد الجنسية لدى الجنسين -9

 

  :خاتمة

اإلدمان على المواد اإلباحية من كافة جوانبها كتأثيرات البحث حول تحليل ظاهرة تتلخص فكرة 

وأعراض وأسباب، والكشف عن أهم التأثيرات الجسدية التي تصيب الفرد وأخطرها عليه وعلى 

 المجتمع.
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  :ملخص

 الحق هذا أن كون النسبية المفاهيم من الخصوصية ومفهوم باإلنسان اللصيقة الحقوق من الخصوصية في الحق
 خالل من االنترنيت شبكة طريق عن والحديثة التقليدية بالوسائل الحق هذا على يعتدي وقد ألخر مجتمع من مفهومه يعتبر
 بالشرف الماسة الجرائم الرتكاب وسيلة أصبح االنترنيت الستعمال الواسع لالتساع ونظرا الويب وشبكة الدردشة مواقع

 .الظاهرة هذه من والحد القوانين سن في يتدخل المشرع جعل مما

الشرف جرائم االنترنيت، خصوصية، الحق،: المفتاحية الكلمات  

 
 
Abstract: 
                  The right to privacy  is one the human rights , the concept of privacy is a 
relative concept, since this right changes its concept from one society another . 
This right may be violated by traditional and modern means through the internet 
through chat sites and the web 
Due to the widespread use of the internet ,it has become a means of committing 
honor crimes ,which has made the legislator interfere in enacting haws and curbing 
this phenomenon. 
 
Key words: truth, privacy, internet, honor killings 
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  :مقدمة

 المعلوماتية تقنية مجال في هائلة ثورة العشرين القرن من الثاني النصف خالل العالم شهد لقد            
 حاجة ،وأضحى اإلنساني النشاط أوجه كل غزى الذي اآللي الحاسب ظهور إفرازاتها أهم من كان

 التطور وتوج والمؤسسات المرافق من ذلك غير أو مصنع أو مدرسة أو متطور بيت لكل أساسية
 المعلومات فيها تدقق افتراضية بيئة خلقت التي االنترنيت بظهور المعلومات تقنية في المتالحق

 ؛ الخاصة الحياة على االعتداء إلى عادة يؤدي واالتصاالت

 اللصيقة الحقوق بين من ،وتعد نفسها اإلنسانية قدم قديم مفهوم الخاصة الحياة مفهوم ويعبر          
 في والحق العرض صيانة وفي الحرية في والحق ، الجسم سالمة وفي الحياة في الحق أهم ومن لإلنسان
 عرفه لما ونظرا مجتمعنا في وانتشارا وقوعا أكثر خطيرة جرائم تعد الجرائم فهذه واالعتبار الشرف
 عن تختلف نوعها من وفريدة مستحدثة لجرائم بإفرازها عليه بالسلب أثرت ، رقمية ثورة من عالمنا

 لألفعال الجنائية الحماية موضوع دراسة تكتسي كما. ارتكابها محل أو وسيلة في السيما التقليدية نظيرتها
 النشاط يصف الذي المنطق مع منسجما يكون ، الرقمي الفضاء طريق عن المرتكبة بالشرف الماسة

 للمبدأ تطبيقا وهذا الجنائي التشريع في الحاضرة والنصوص يتالءم دقيقا قانونيا وصفا اإلجرامي
 تدبير ال و عقوبة ال و جريمة ال"  الجزائري العقوبات قانون من األولى المادة في عليه المنصوص

 مستقلة صريحة نصوصا تتضمن ال المقارنة التشريعية النصوص وان خاصة"  القانون بغير األمن
 : اإلشكالية نطرح هنا الموضوع لطبيعة ونظرا

؟ الرقمي الفضاء طريق عن المرتكبة بالشرف الماسة الجرائم هي هل_     
 الفضاء طريق عن المرتكبة  بالشرف الماسة الجرائم عن التقليدية بالشرف الماسة الجرائم تتميز وهل_  

؟ الرقمي  
 كونهما التحليلي والمنهج االستقرائي المنهج على الدراسة هذا في اعتمدت فقد  األسئلة هذه على ابةجلإل

: محورين إلى المداخلة هذه تقسيم خالل من وذلك الجرائم من النوع هذا مثل في المناسبين المنهجين  
  بالشرف الماسة للجرائم العامة األحكام:  األول المحور
  االنترنيت طريق عن المرتكبة بالشرف الماسة الجرائم خصوصية:  الثاني المحور
. عليها المتحصل النتائج ألهم نتطرق لذلك وختاما  

 
  للشرف الماسة للجرائم العامة األحكام: األول المحور
 عن وازدرائهم الناس الحتقار وتعريضه ، اإلنسان مكانة من الحط بالشرف اإلخالل يتمثل         

 حسب تختلف حيث بالنسبية تتسم هذه أن والشك ، معينة أفعال نسب أو والتشهير األقوال طريق

 من الشرف على عدوان هناك كان إذا ما النهاية في تقدر التي هي والمحاكم ، واألشخاص الظروف

 قائم موضوعي معيار على االرتكاز ،بل المحض الشخصي بالجانب التقدير يتسم أال وينبغي ، عدمه

 1.للمضرور مماثل شخص إلى النظر على

 جوهريا واالعتبار فالشرف واالعتبار، الشرف على االعتداء جرائم من والسبب القذف ويعتبر          

 متفقين واحتراما معاملة المجتمع أفراد من يستحق بأنه وإحساسه بكرامته أنثى أو ذكرا شخص كل شعور

 . االجتماعية مكانته ومع ، هذا شعور مع

                                                           
 .362، المسؤولية االلكترونية ، دون طبعة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ص (  2003) _ محمد حسين منصور 1
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 والمكانة واعتباره شرفه على الحفاظ في الحق للمواطن القانون أعطى فقد الخصوص هذا وفي        

 شرفه من تنقص التي األفعال تلك التجريم طريق عن الحق هذا له وكفل ، المجتمع في تحتلها التي

 2.والسب القذف األفعال هذه مقدمة وفي واعتباره

 بالشرف الماسة الجرائم بين التمييز أوال ينبغي بالشرف الماسة الجرائم أنواع إلى التطرق وقبل       

 التي االجتماعية وحياته اإلنسان قيمة"  بالشرف الماسة بالجرائم يقصد بحيث باالعتبار الماسة والجرائم

 ؛"به تتأثر والتي سلوكه من تتكون

 مجتمعه في األخير ذلك يحتله الذي والمراكز بالصفات ،ويرتبط الشخص سمعة فهو"  االعتبار أما       

  ألداء بصالحيته ،ويتصل

 3.والمهنية الوظيفية والتزاماته وعالقاته غيره نحو واجباته يحدد كما دوره،

 هاتين والسب القذف جريمتي إلى تنقسم التي بالشرف الماسة الجرائم سنتاول المحور هذا وفي       

 الصادر القديم منه سواء اإلعالم بقانون صلتهما رغم العقوبات قانون في عليهما التنصيص تم الجريمتين

 .2012_01_12 رقم العضوي القانون بموجب الجديد أو 1990_04_03 في بتاريخ

 القانون بموجب العقوبات قانون تعديل اثر والسب القذف جرائم على تعديالت المشرع ادخل وقد     

 : حدى على جريمة كل سنتاول 2001.4_06_26:   في المؤرخ 09_01 رقم

  القذف جريمة:  أوال

 من ،ويتضح عمديا علنيا إسنادا احتقاره أو إليه تنسب من عقاب تستوجب محددة واقعة إسناد تعني      

 المجني عقاب شأنها من محددة واقعة على ينصب الذي اإلسناد فعل على يقوم القذف أن التعريف هذا

 حالة في العقوبة عليها يطبق حتى به قذف ما صحة القاذف يثبت أن هنا يشترط ،وال احتقاره أو عليه

 . ذلك عن امتناعه أو عجزه

 إلى وتسيء مشاعره وتجرح شرفه تمس والتي لذلك وفقا الشخص له يتعرض الذي القذف فأقوال   

 مثل بالزنا تتهمه والتي ، عالنية غير في أو علنيا ذلك كان إليه،سواء توجه التي األلفاظ تلك هي سمعته

 يحمل ما أو الزانية ابن يا القول مثل نسبة نفي أو( الخ.... ،عاهرة ساقطة)  ذلك يعني ما أو يازانية القول

 .ذلك معنى

 حماية الجرائم هذه تجريم من قصد الشارع أن الجزائري والقضاء الفقه بإجماع عليها المتفق ومن     

 يتفرع وما المجتمع في شخص يحتلها التي المكانة وحماية اإلنسانية للشخصية واالجتماعي األدبي الكيان

 5. المكانة هذه مع يتفق الذي النحو على يعامل أن في حق عنها

 : مايلي في الجريمة هذه أركان وتتمثل

 يضفي الذي باألحرى أو السلوك يجرم الذي التطبيق الواجب النص في والمتمثل : الشرعي الركن_ 1

 نص إلى وبالرجوع 6.القذف جريمة تناولت التي القانونية النصوص في ويتمثل ، المشروعة الصفة عليه

                                                           
،دار الهدى للطباعة 01_09جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون  50صقر، الوسيط في جرائم األشخاص ،شرح  _ نبيل 2

 .112والنشر، عين مليلة ، الجزائر ،ص 
راه ، كلية ،رسالة الدكتو اإلسالمية، جريمة القذف ،دراسة مقارنة بين قانون الجنائي الوضعي والشريعة  (1996 )_ محمد محمد حسين 3

 .21الحقوق،جامعة الزقازيق، ،ص 
،بعض الجرائم الخاصة  األموال،جرائم ضد  األشخاص،الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم ضد .(2012/2013)بوسقيعة  أحسن_ د.  4

 ، األولعشر ، الجزء  الخامسة،منقحة ومتممة في ضوء القوانين الجديدة ، طبعة 
 112،113السابق ، ص ص  _ نبيل صقر ، المرجع 5
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 شأنها من بواقعة ادعاء كل قذفا يعد:"  انه على تنص نجدها 7الجزائري العقوبات قانون من 296 المادة

 ،"الهيئة تلك إلى أو إليهم إسنادها أو بها عليها المدعى الهيئات أو األشخاص اعتبار أو بشرف المساس

 بطريق أو مباشرة اإلسناد ذلك أو االدعاء هذا نشر على يعاقب:"  الثاني شطرها في المادة نفس وتضيف

 أو الكتابة أو التهديد أو الصياح أو الحديث عبارات من تحديدهما ممكن من كان ولو حتى النشر إعادة

 ." الجريمة موضوع اإلعالنات أو الالفتات أو المنشورات

 رئيس إلى الموجه القذف أن على العقوبات قانون من 146و مكرر 144 المادتان نصت فيما      

 بأية أو الصورة أو الصوت لبث آلية بأية يكون قد العمومية الهيئات أو المؤسسة الهيئات أو الجمهورية

 . أخرى إعالمية أو معلوماتية أو الكترونية وسيلة

 وليس العقوبات قانون أحكام ضمن القذف جريمة نص الجزائري المشرع أن نالحظ بدء، ذي بادئ

 الذي الوحيد البلد ليست الجزائر أن والواقع 8،(1990_04_03 قانون)     اإلعالم قانون أحكام ضمن

 9.المنهج هذا على سار

  عناصر ثالثة في ويتكون : المادي الركن_2

  التالية العناصر إلى وتتحلل للغير إسنادها أو شائنة بواقعة االدعاء -أ

 وهو عنه لمساءلته تمهيدا أشخاص أو شخص إلى الفعل أو األمر نسبة هو:  اإلسناد فعل_ 

 فعل أو أمر نسبة متضمن تعتبر يوجد أن عليها المعاقب القذف لقيام حيث القذف به المقصود المعني

 باعتبار العقاب لوطأة خاضعا األخير هذا ألصبح شخص إلى اإلسناد هذا صح لو بحيث شخص إلى

 احتقار يوجب ما اإلسناد في يكون أو قانونيا عليها معاقب جريمة على مشتمل اإلسناد أن العقاب

 بتوافر يكفي إنما واليقين القطع سيبل علي األمر أو الفعل إسناد في يلزم وال وطنية أهل عند الشخص

 .اإلشاعة أو الغير عن الرواية يفيد بما أو تشكيكية بصيغة ولو اإلسناد يتم أن للجريمة المادي الركن

 هو إنشائه من أو الغير من منقولة الجاني أذاعها التي السب أو القذف عبارات تكون أن يستوي           

 وال بسواء سواء الجديد كالنشر القانون حكم في يعتبر ونشرها جريمة تتضمن التي الكتابة نقل أن ذلك

 الواجب إذ أخرى إلى صحيفة من نقلت إنما الكتابة تلك بان يتذرع أن العقاب من لإلفالت احد من يقبل

 تنطوي ال الكتابة تلك أن من النشر على إقدامه قبل يتحقق أن نشرها سبق كتابة ينقل من كل على يقضي

 ". للقانون مخالفة أية على

 دون إليه الوصول يتسنى مادام خفي معنى ذات أو الداللة واضحة القذف عبارات تكون أن ويستوي      

 10.مشقة أو عناء

 الشرط ،وبهذا ومحددة معينة واقعة على اإلسناد أو االدعاء ينصب أن يحب :الواقعة تعيين_           

 قاض إلى اسند ومن فالن، سيارة سرقة شخص إلى اسند من قاذفا يعتبر وهكذا السب عن القذف يتميز

 .يديه بين كان ماال اختالس انه موظف إلى أو معينة قضية في رشوة تلقى انه

 إلى الفاعل يسند أن ذلك ومثال ، قذفا ال سبا يكون فانه معينة واقعة من خاليا اإلسناد كان إذا أما       

 .مرتش أو نصاب آو سارق أن عليه المجني

                                                                                                                                                                                     
، جرائم االنترنيت ،دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم (،2014_2013)_ هروال هبة نبيلة 6

 .77السياسية ، ص 
 المتضمن قانون العقوبات   1966جويلية  08المؤرخ في  156_66 األمر_  7
 .218لمرجع السابق ،ص _ أحسن بوسقيعة ، ا 8
هداما أشار إليه  247_245وتونس  303_302_ هناك بلدان عديدة نصت على جريمة القذف في قانون العقوبات نذكر منها مصر المادتان  9

 .218أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص 
 .121_نبيل صقر ، المرجع السابق ،ص  10
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 يعني ال اإلنسان فشرف شائنة واقعة كل بها ويقصد:  بالشرف المساس شأنها من واقعة_            

 المساس فالفعل ثم ومن ، الضمير مرتاح كشخص ، هو تصور في قيمته يعني وإنما غيره نظر في قيمته

 هذا ومن واإلخالص للنزاهة المخالف الفعل وهو نفسه عند اإلنسان قيمة يمس الذي الفعل هو بالشرف

 في غش الفالن الطالب أن أو الميزان في أو بضاعته قي يغش الفالني التاجر بان االدعاء القبيل

 بين يميز ال القضاء أن والواقع المعنى نفس يؤديان ال11. واالعتبار الشرف أن من ،بالرغم االمتحان

 لقضاة تقديرها يرجع موضوعية مسألة هي واالعتبار بالشرف المساس بان قضى كما الفعلين

 12.الموضوع

 أن الضروري من وليس معينا المقذوف يكون أن يجب:  المقذوفة الهيئة أو الشخص تعيين_            

 موجهة عبارته تكون أن القذف لقيام يكفي وإنما باالسم معينا يكون أن الضروري من وليس معينا، يكون

 تفصل وقائع المسألة وهذه القاذف يعينه الذي الشخص معرفة منها المقصود فهم معها يمكن صورة على

 يقع ال أن واألصل القذف يقوم فال ممكنا المقذوف الشخص تعيين يكن لم إذا أما الموضوع المحكمة فيها

 الصحافة قانون من 34 المادة في ذلك على استثناء الفرنسي القانون أورد وقد لألحياء بالنسبة إال القذف

 شخصا المقذوف يكون وقد األحياء ورثته شرف أو المساس منه قصد إذا لألموات بالنسبة إسناده يمكن

 .هيئة أو

 .والنفايات والتعاونيات والجمعيات كالشركات معنويا آو كان طبيعيا شخص لي به ويقصد: الشخص_ أ  

 التي الهيئات بها ويقصد العمومية الهيئات إما النظامية الهيئات القانون يعرف لم:  النظامية الهيئات_ ب 

 13. العام القانون ويحكمها العمومية السلطات عن عام بنص تأسيسها تم

 العقابية التشريعات في جريمة عالجت التي المواد لنصوص باستقرائنا:  اإلسناد عالنية:  ب       

 الجمهور علم اتصال بها يقصد والتي العالنية وهو الجريمة هذه في عنصر أهم بان نستخلص المختلفة

 كما سردها يمكن والتي التعبيرية الوسائل إحدى عبر شعوره أو رأيه أو المتهم فكرة عن الصادر بالتعبير

 : يلي

 بصوت القذف عبارات وترديد النطق بالجهر ويقصد:  ترديده أو الصياح أو القول عالنية_         

 له صوت كل يكون فقد الصياح أما ، عامة أماكن في الجمهور من حاضرا كان من يسمعه بحيث مرتفع

 عن سواء العالنية هذه تتحقق أن ويمكن.  واضحة عبارات من مركبا يكن لم ولو عليه متعارف معنى

 والوسائل الميكانيكية الوسائل)  اآللية الوسائل بإحدى الجاني قبل من الصياح آو القول ترديد طريق

 وسع أو مساحة في نشره على تعمل أو تعيده أو تكبيره أو الصوت نقل شأنها من التي(. الالسلكية

 بالقول العالنية تتحقق وقد ، الهاتف أو والتلفزيون اإلذاعة أو الصوت ومكبرات مثال كالميكروفون

 ومتى يشاء من يرتادها والتي للجمهور المفتوحة األماكن بها والمقصود العامة األماكن في والصياح

 العامة الطرق مثل(  بمقابل لو مجانا ارتيادها أكان سواء)  قيود بدون ومعتادة دائمة بصفة يشاء

 عامة أماكن إلى تقسيمها ويمكن المطاعم أو المقاهي أو المسارح أو واألزقة والشوارع العامة والحدائق

 14. بالصدفة عامة وأماكن بالتخصيص عامة وأماكن بطبيعتها

 والمنشورات الكتابة بالذكر الجزائري العقوبات قانون من 296 المادة خصصت:  الكتابة_            

 بحيث عرضت إذا أو الناس من عدد على تمييز بغير وزعت إذا العلنية تتحقق واإلعالنات والالفتات

                                                           
يكون عليها في نظرة غيره، ومن ثم فالفعل الماس باالعتبار هو الفعل الذي يحط كرامة  أنيخص الصورة التي يريد  اإلنسان _ االعتبار 11

وكرامته في نظر الغير ،ومن  إليهمن شخصيته عند الغير ،وهو بوجه عام كل ما يوجب احتقار الغير أي كل ما يحط من قدر المسند  أو اإلنسان
المساعدة القضائية ،  إطارندب للدفاع عنه في  ألنهن موكله في جناية عالدفاع  أهملالمحامي  أن أوهذا القبيل االدعاء بان فالن يزني مع خادمته ،

 يرضيه.  أجرالم يدفع له  ألنهفي معالجة مريض  أهملطيبا  أن و
 .219،220،221السابق ، ص ص ص  المرجعبوسقيعة ،  أحسن_  12
 .223_ أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص  13
 .78،79نبيلة ، المرجع السابق ،ص ص _ هروال هبة  14
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 أي في  للبيع عرضت أو بيعت إذا أو عمومي مكان ي ا أو العام  الطريق في يكون من يراها أو يستطيع

 . مكان

 يتوفر  فال ، تمييز بغير األفراد من عدد إلى الالفتات أو المطبوعات بتسليم يتحقق: التوزيع_           

 عدد على بالتوزيع العلنية تتحقق ،وال الورقة تتضمنه بما السكان من عدد إلى الشفوي باإلفضاء التوزيع

 أن يشترط ال انه على تمييز بغير الناس من عدد على التوزيع يكون أن يشترط فالقانون الخواص من

 قليال كان ولو الناس من عدد إلى وصل قد المكتوب يكون أن يكفي بل ، معينا حدا بالغا التوزيع يكون

 .نسخ عدة بوصول أو منه واحدة نسخة تداول طريق عن ذلك أكان ،سواء

 واشترى واحد المشتري كان أو منه واحدة نسخة المبيع كان ولو العلنية تتوفر:لألنظار التعريض_       

 من ليشتريها الصور أو الرسوم أو الكتابة طرح فهو للبيع العرض إما النشر هو القصد مادام نسخ عدة

 ،الن خاص مكان في العرض أو البيع حصل ولو ، مكان أي في العرض أو بالبيع اإلعالن أو يريد

 الرئيسية الوسيلة هي وكونها ذاتها التجاري البيع عملية من وإنما المكان صفة من فيها التستفاد العلنية

 . ونشرها والرسوم والمطبوعات الكتابة لتداول

 الخصوص وجه على الصور مفهوم ويتسع ، نشرها إعادة أو الصور بنشر العلنية تتحقق :الصور_    

 السمعية التركيبات وكل السينمائية واألفالم المتحركة والصور بأنواعها والكاريكاتور الرسوم

 15.البصرية

 المتطلب القصد اعتبار على القضاء استند ولقد حاالته كافة في عمدية جريمة هو القذف:  المعنوي الركن

 اإلسناد هذا بعالنية يعلم أن فيتعين الجريمة أركان جميع إلى القصد عناصر وتنصرف  عاما قصدا

 . العالنية وإرادة اإلسناد لديه ويتوافر

 قصدا القذف جريمة في القانون يتطلب وال الجنائي القصد ثبوت من لقيامها فالبد عمدية جريمة والقذف

 16.العام القصد توافر يكفي بل خاصا

 إسناد ذلك يتضمن أن دون اعتباره أو شخص لشرف خدش"  السب الفقه عرف:السب جريمة_   ثانيا

 ". إليه معينة واقعة

 أو تحقيرا تتضمن عبارة أو مشين تعبير كل"  بانت 297 المادة في السب الجزائري المشرع وعرف

  أي إسناد على ينطوي ال قدحا

 أو تحقيرا يتضمن أو مشينا يكون أن ويشترط التعبير على أساسا يكون السبب أن نستخلص17" واقعة

 : أركان ثالثة على تقوم السب جريمة أن نجد  ج ع ق 297 المادة نص خالل فمن. قدحا

 قانون 297 كالمادة السب جريمة تناولت التي القانونية النصوص في يتمثل:  الشرعي الركن_       

  الجزائري العقوبات

 يتضمن أو مشينا يكون أن فيه ويشترط ، التعبير على أساسا السب يقوم  18: المادي الركن_         

 أن يشترط ال ،كما للشخص معينة واقعة إسناد فيه يشترط ال القذف خالف على ،فهو قدحا أو تحقيرا

 ما بكل يتوافر فالسب بذيئا أو ماجنا الكالم يكون أن و  عنف على تنطوي المستعملة العبارات تكون

 تقدير أن إلى اإلشارة من  غيره، عند شخصيته أو كرامته من يحط أو نفسه عند اإلنسان بقيمة يمس

                                                           
 .230،231السابق،ص ص  المرجعبوسقيعة ،  أحسن_  15
 .126،127_ نبيل صقر ،المرجع السابق ،ص ص  16
 المتضمن قانون العقوبات  156_66رقم  األمر_  17
 328،ص  اإلسكندريةالجامعي ،، فن التحقيق الجنائي في الجرائم االلكترونية ،دار الفكر ( 2010) إبراهيم_ خالد ممدوح  18
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 للمحكمة ،ويتعين قضية كل مالبسات حسب تقديره للقاضي ويرجع والزمان المكان حسب يختلف التعبير

 إلى السب يوجه أن ،ويجب األسباب بقصور مشوبا حكمها كان وإال السب ألفاظ حكمها في تذكر أن

 ألفاظ كانت إذا الجريمة تقوم ال لذلك ،وتبعا معنويين  أو طبيعيين كانوا سواء معنيين أشخاص أو شخص

 عبارات به تصاغ الذي األسلوب أو بالوسيلة عبرة ال و 19. خياليين أشخاص إلى موجهة أو عامة السب

 في الثاني الركن العلنية وتعد ضمنية أو صريحة تشكيكية أو توكيدية صيغته بكل يتحقق فهو السب

 ،فمثلها العالنية ركن وبالتالي 20ع.ق 297 المادة في صراحة عليها النص عدم رغم وذلك السب جريمة

 وتتحقق ، القذف يقتضيها التي العالنية نفس ،وهي العالنية السب جنحة تشترط القذف في الحال هو

 المادة نص في العالنية إلى صراحة يشر لم المشرع كان وإذا الصورة أو الفعل أو الكتابة أو بالقول

 ابتدر من كل أن الجزائري العقوبات قانون 463 المادة نصت لكن و الجزائري العقوبات قانون 297

 دج 100 إلى 30 من بغرامة عليه يعاقب استفزه قد يكون أن دون علنية غير سبا بألفاظ األشخاص احد

 إلى اإلشارة عدم أن على يدل بالتالي"   األكثر على أيام ثالثة لمدة بالحبس أيضا يعاقب أن يجوز

 العلني غير السب مخالفة إلى السب جنحة من الجريمة يحول العلنية انعدام وبالتالي سهو مجرد العالنية

 21.الجزائري العقوبات قانون من الثانية الفقرة 463 المادة بموجب عليها المعاقب

 استفزه الذي هو عليه المجني بأن يدفع أن للمتهم يمكن ،فال علنا وقع قد السب فمادام بالبواعث عبرة وال

 22.يفترض اإلنسان القصد فان محقرة و  ومعيبة شائنة األلفاظ كانت ومتى

 توفر من البد إذ ، القذف جريمة في الشأن هو كما عمدية جريمة السب جريمة تعتبر: المعنوي الركن

 أو للشرف الخادشة األمور إذاعة غالى إرادته بانصراف يتحقق والذي الجاني لدى العام الجنائي القصد

 23. بمعناها علمه مع االعتبار

 

  االنترنيت طريق عن المرتكبة بالشرف الماسة الجرائم خصوصية : الثاني المحور

 االتصال وسائل في التكنولوجي بالتطور التقليدية كالجرائم والسب القذف جريمة تأثرت لقد              

 السب بجرائم يسمى ما ،فظهر االنترنيت شبكة أهمها حديثة وسائل طريق عن ترتكب أصبحت إذ ،

 أو الشبكة لتلك المتوصل الكمبيوتر أزرار على الضغط بمجرد ترتكب أنها إذ ، االنترنيت عبر والقذف

 يبقى فالجاني ألخر، مكان من التنقل في عضلي جهد بذل إلى الحاجة ودون ، بها المتصل النقال الهاتف

 تلك ويرتكب النقال لهاتفه حامال أو الكمبيوتر أجهزة وراء االنترنيت المقاهي في أو منزله في جالسا

 غياب ظل في الجرائم هذه وحجم عدد زيادة إلى أدى الذي ،األمر بالشرف الماسة التقليدية الجرائم

 بواسطة ترتكب التي التقليدية الجرائم تلك مثل على عقوبات من تضمنته وما التقليدية قانونية نصوص

 االنترنيت استخدام من الغرض بتنوع االنترنيت عبر والسب القذف صور تتنوع 24؛ االنترنيت شبكة

 المبادالت خالل من االنترنيت عبر الصور هذه ترتكب الحاالت كل وفي ، لها يستخدم التي والطريقة

 25: اآللية الحواسيب بين متصلة انترنيت طرفي بين يكون قد والتي االلكترونية

                                                           
الجنائية للحياة الخاصة عبر االنترنيت ،دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل ماجستير قانون الجنائي ، جامعة محمد خيصر  الحماية_ طارق عثمان ،  19

 .32،ص  2007_ 2006 ،بسكرة ،
 .244بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص  أحسن_  20
شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص  الجنائية للحياة الخاصة عبر االنترنيت ، الحماية( 2012،2013) ن ساسي ، سليمان بوبكر ، شتوا_  21

قسم الخاص تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية ،  عبد الرحمن ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسيةة القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامع
 .08،ص 

 .22،ص  _ طارق عثمان ، المرجع السابق 22
 .328، المرجع السابق ،ص  إبراهيم_خالد ممدوح  23
 .81_ هروال هبة نبيلة ، المرجع السابق ،ص  24
 .09ص  المرجع السابق ، اتوشن ساسي، سليمان بوبكر،_  25
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 : طريق عن االلكترونية المراسالت_ 1

 يشكل أصبح ،حيث انتشارا وأكثرها االنترنيت شبكة في التطبيقات أقدم ومن:  االلكتروني البريد:  أوال

 شرف يخدش أن خالله من الجاني ويستطيع26، العمل مجاالت في الكثير في عنها غنى ال اتصال وسيلة

 من أو إليه أسندت من احتقار أو عقاب تستوجب محددة واقعة ادعاء أو إسناد خالل من سواء شخص أي

 .واقعة ألي إسناد أي ذلك يتضمن أن دون

 الغالبة الصورة يشكالن الخطى والسب القذف فان ، لالنترنيت األكثر االستخدام تشكل الكتابة بمأن و   

 .الجرائم من النوع هذا لمثل

 الرسوم أو الكتابات االنترنيت مع المتعاملين على يوزع لما االلكتروني البريد عبر والسب القذف ويقع

 من محدود غير عدد يتسلمها بحيث الصوتية الرسائل أو الرسوم مسودات آو االستهزائية الصور أو

  27. الناس

 على تطورا األكثر المعلوماتية األنظمة من العالمية الويب شبكة تعتبر:  العالمية الويب شبكة : ثانيا

 الشامل النظام فهي ، األخرى األنظمة من األكبر النظام لكنها االنترنيت من فرعي نظام وهي االنترنيت

 28. االنترنيت عبر المتوفرة الخدمات اغلب تدمج كونها  المتعددة الوسائط باستخدام

 سمعية ،أو سمعية أو كتابية مادة أية خالل من العالمية الويب شبكة على والسب القذف يرتكب      

 من احتقار تستوجب محددة واقعة ادعاء أو إسناد خالل من ،سواء األشخاص شرف إلى تسئ بصرية

 أو الكتابات وإذاعة نشر الويب صفحات على يتم حيث أو القذف صور يتخذ ما غالبا ،وهو إليه أسندت

 .عليه للمعتدى تسئ التي البريد وبطاقات المفتوحة والمكاتب االستهزائية الصور أو الرسوم

 الجاني من كل كان متى"  األخبار مجموعات"  شبكة عبر والقذف السب أفعال ارتكاب يمكن كما

 على مشاركتهم أو تعليقاتهم صدد في ،أو األخبار مجموعات عبر الرسائل يتبادالن عليه والمجني

 هذه النقاش حلقات عبر الناس بين ينشر ما خالل من وسب قذف بأفعال القيام يمكن كما معين موضوع

 .استهزائية صور أو كتابات شكل على منهم فئة على يوزع كما ،أو

 ينفي الشخصي االستخدام على يقتصر الويب شبكة على خاص موقع اتخذ كان إذا فيما الخالف ويثور

 المستخدمين قبل من. لها الجماعي االستعمال آلة تؤدي الشخصية المواقع أن الفرنسي القضاء اعتبر فقد

 على المتهم موقع تشبيه رفض ،كما الموقع عنوان على الحصول بمجرد األرضية الكرة أنحاء شتى في

 به الخاص اآللي الحاسب على األعمال تخزين يستهدف كان انه ادعى حيث الخاص بالمسكن االنترنيت

 مع المتعاملين إلى يرجع ولكن إليه يرجع ال عليه المخزنة المعلومات استعمال وان الشخصي لالستعمال

 29.الويب صحيفة طالعوا الذين غير

 : االنترنيت عبر المرتكبة األساليب من:الجرائم هذه ارتكاب في المستعملة األساليب_ 2

 :أنواع أربعة في حصرها ويمكن شفاهة أو الكتابة تكون وقد: األلفاظ_ 

 .لوط قوم فعل يفعل أو زانيا كان كقوله ، اللواط أو الزنا يمارس كان الشخص أن تبين ألفاظ_ أ

                                                           
 .97السعودية ، ص _ حسن طاهر داوود، جرائم نظم المعلومات ،مطابع أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية المملكة العربية  26
،جرائم الحاسوب واالنترنيت والجريمة المعلوماتية ،الطبعة األولى دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ، ( 2009)_ محمد أمين احمد الشوابكة  27

 .34،ص 
 .34_ طارق عثمان ، المرجع السابق،ص  28
 .39_ محمد أمين احمد الشوابكة، المرجع السابق،ص  29
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 ،أماكن الليلية المالهي)  باآلداب المخلة األماكن ارتياد على الشخص كاعتياد األخالق تمس ألفاظ_ب

 (الدعارة

 مرتشي أو األمانة خائن ككونه الشخص أمانة تمس ألفاظ_ ج

 .أصولي أو ليبرالي أو علماني انه كقولهم بالعقيدة تمس ألفاظ_ د

 الحقيقة فأما(  مركبة)  كاذبة كانت أو حقيقية كانت وسواء فيديوية أو ضوئية صورا  :الصور نشر_ 2

 :حالتين في فتكون

 تحل امرأة يقبل أو غيرها أو زوجته مع الجنس يمارس ،كأن حقيقي فعل في شخص صور  نشر_ أ
 .له تحل ال أو له

 .اجتماعيا الئق غير وضع قي الناس بين معروف غير لشخص صور نشر_  ب

 :أقسام ثالثة إلى فيقسم الصور تركيب بينما

 جنسيا مخلية أوضاع في شخص رأس صور نشر_  أ

 تركيب أو حيوان صورة على وجهه يركب ،كأن مضحك وضع في شخص رأس صور نشر_ ب
 .مغني صورة على متدين صورة

 30.القمار يلعب أو الخمر يشرب شخص صورة على شخص صورة تركيب_  ج

 في معروفة ساحات عن عمارة هي الثرثرة أو المحادثة غرف: والدردشة المحادثات غرفة   _3

 عبر تتخاطب عندما الواقع ،وفي الحادثات في االشتراك لمستخدميها ،تتيح االلكتروني الفضاء

 ما رؤية لآلخرين يمكن حيث المفاتيح لوحة باستخدام رسالة تكتب انك هو يحدث ما ،فان االنترنيت

 مع التخاطب عملية على فالقائم بهم الخاصة المفاتيح لوحات على رسائل يكتبون ،وبعدها تكتب

 الذي ونوعه تريده الذي التخاطب موضوع تختار أن بإمكانك ،ولذلك واحد فرد مع أو كلها المجموعة

 شرف بخدش والدردشة المحادثات غرف عبر وسب قذف بأفعال القيام ،ويمكن االنترنيت تقنيات توفره

 أو إليه اسند من احتقار أو عقاب تستوجب محددة واقعة أي ادعاء أو إسناد خالل من ،سواء شخص أي

 أو االستهزائية الصور أو الكتابات خالل من وذلك واقعة، ألي إسناد أي ذلك يتضمن أن دون من

 31.الرسوم مسودات أو الرسوم

 الشبكات عبر للبيانات االلكتروني التبادل على مقصورة الرقمية الثورة أن إليه اإلشارة ينبغي مما

 في الدخول الممكن من أصبح بل فقط، اآللية الحواسيب بين العالمية الشبكة نطاق في حتى آو المحلية

 أجهزة خالل من االلكترونية المبادالت ،وإجراء المتاحة الخدمات من واالنتفاع االنترنيت شبكة

 .الخلوية الهواتف

 يمكن ،كذلك الكتروني بريد أي إلى و من البيانات إرسال أو النقال،استقبال الهاتف خالل من فيمكن

 إجراء يمكن وكما المستخدم يريدها معلومات أية عن لالستفسار االنترنيت شبكة في موقع بأي االتصال

 التطبيق بروتوكول خدمة تتحيه لما وفقا كله وذلك  الطرفية، هذه من لألموال االلكترونية التحوالت

 يساء قد االنترنيت شأن شأنه مستقلة، انترنيت كطرفيه استعماله عند النقال والهاتف( wap)  الالسلكي

 تعد   مجرمة؛ غير أو مجرمة تكون مختلفة أفعال االقتراف ، له المخصص العرض غير في استخدامه

 : حالتين وفق ذلك ويتم األجهزة هذه استخدام إساءة صور احد والسب القذف جرائم

                                                           
 .84،85هروال ، المرجع السابق،ص ص نبيلة  _ هبه  30
 .45السابق ،ص  المرجعالشوابكة ،  أمين_ محمد  31
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 ، االنترنيت شبكة من والسب القذف مواد المتضمنة االلكترونية بالمراسالت وتتعلق: األولى الحالة_ 

 رسائل أو صور أو رسوم أو كتابية رسائل كانت ،سواء النقال الهاتف إلى المتاحة خدماتها بواسطة

 . صوتية

 من االنترنيت الشبكة إلى النقال الهاتف من االلكترونية المراسالت بإرسال تتعلق:  الثانية الحالة_ 

 32.الويب شبكة أو المحادثات غرفة أو ، الويب شبكة االلكتروني البريد المتاحة، خدماتها خالل

 :الجزائري المشرع موقف_ 3   

 يحدد لم الجزائري المشرع نجد الجزائري العقوبات قانون من 297و 296 المادتين نص إلى بالرجوع

 33.الجريمتين من كال في العالنية وضوح بدقة

 العقوبات قانون 297و 296 المواد في الوارد وااللتباس الغموض فك فقد الجزائري القضاء أما

 34. العقابية النصوص تفسير في سلطته إلى ،استنادا الجزائري

 إدانة بان العليا المحكمة قضت ،حيث القذف جريمة لقيام العالنية ركن توافر بضرورة قضى حين    

 قرار في جاء ما وهذا  للقانون خرقا يعد العالنية ركن وخاصة أركانها توافر دون القذف بجنحة المتهم

 35 2000_05_31:  في المؤرخ 205356 رقم ع.م.ج.غ

 الغموض ،لفك الجزائري العقوبات قانون 297و 296 المادتين يعدل أن المشرع على ينبغي لكن

 جرائم على انطباعها بشأن ومحددة واضحة صياغاتها لتكون تعديلها ويجب ، العالنية بركن المتعلق

 المعلومات تقنية وتطور التكنولوجي التقدم بفعل المستحدثة األجهزة بواسطة ،المرتكبة والسب القذف

 في الجمهورية رئيس إلى الموجه والسب القذف جريمة به وردت الذي النحو على االنترنيت وخاصة

 الشرعية مبدأ مقتضيات مع ج.ع.ق 297و296 المادتين نص يتوافق حتى وذلك مكرر 144 المادة

 36.الجزائري العقوبات قانون من األولى المادة في عليها المنصوص

 ال كافية محددة واضحة بطريقة والعقاب التجريم نصوص تصاغ أن يقتضي الشرعية ميدا ان حيث     

 37. فيها التباس

 قانون 289 للمادة طبقا فهي العاديين األفراد إلى الموجهان القذف العقوبة فان بالعقوبات يتعلق فيما أما

 أو دج50000 إلى 5000 من وغرامة أشهر ستة إلى أيام خمسة من الحبس الجزائري العقوبات

 :العقوبتين هاتين إحدى

 5000 من وغرامة أشهر 03 إلى أيام 06 من الحبس ع.ق 299 المادة ألحكام طبقا السب عقوبة أما

 دج50.000 إلى

 أو المذهبية أو كالعرقية المجموعات بعض إلى ينتمون أشخاص إلى موجهان والسب القذف كان إذا أما

 الفقرة 289 للمادة طبقا فهي السكان أو المواطنين بين الكراهية على التحريض بغرض معين دين إلى

 القذف يخص فيما وأما دج 100.000 إلى 10000 من وغرامة سنة إلى شهر من الحبس الثانية

 :  يلي كما مقررة فالعقوبة عام طابع ذات  وهيئات مؤسسات إلى الموجهان والسب

 المقررة فالعقوبة مكرر 144 للمادة فطبقا الجمهورية رئيس إلى الموجهان والسب القذف 

 دج250.000 إلى دج50.000 من وغرامة شهرا 12 إلى أشهر 03 من الحبس هي لمرتكبيها

 . العود حالة في بمضاعفته العقاب ويشدد العقوبتين هاتين بإحدى أو

                                                           
 .48السابق ،ص المرجعالشوابكة ،  أمين_ محمد  32
 45_ طارق عثمان ،المرجع السابق ،ص  33
حول االجتهاد القاضي في المواد  األول" سلطة القاضي في القياس على النص الجزائي"،محلة الملتقى الدولي  (2004) _ قرميس عبد الحق 34

 .113،114، الجزائر ،ص ص  األولعلى حركة التشريع بجامعة بسكرة، العدد  وأثرهالجزائية 
 2000_05_31المؤرخة في  205356_ ينظر قرار غ ج م ع رقم  35
 من قانون العقوبات الجزائري األولى_ينظر نص المادة  36
 88انون الجنائي الدستوري ،الطبعة الثانية ، دار الشروق ،مصر ،ص الق  (2002)_ احمد فتحي سرور ، 37



 الرقميالحماية الجنائية من الجرائم الماسة بالشرف المرتكبة داخل الفضاء  
 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  92

 مرتكبيها على وتطبق: األخرى العمومية والمؤسسات الهيئات ضد الموجهان والسب القذف أما 

 .الجمهورية لرئيس المقررة العقوبة ذات

 03 من الحبس ج.ع.ق 2 مكرر 144 للمادة طبقا : الدين رموز ضد الموجهان والسب القذف 

 هاتين بإحدى أو دج 1.000.000الى 50.000  من  وغرامة سنوات 05 إلى سنوات

 .العقوبتين

 االنترنيت عبر األشخاص بالشرف الماسة الجرائم بوقوع اعترف الجزائري المشرع أن نستخلص

 والتي ع.ق من 146 و 2 مكرر 144و مكرر األولى الفقرة 144 المواد نص إلى بالرجوع وهذا

 تكون لما االنترنيت عبر والسب القذف الجريمة وقوع إمكانية على استقرائنا خالل من يتضح

 المؤسسات أو النظامية الهيئات أو الجمهورية لرئيس أو وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول موجهة

 38. إعالمية أو معلوماتية أو الكترونية وسيلة أية أو الصورة أو الصوت لبث بالية تمت إذا العمومية

 

 : الخاتمة

 أن لدرجة القانون في جدال تثير التي الدقيقة األمور من تعتبر مازالت الخاصة الحياة فكرة إن             

 للقضاء ذلك يترك وان ، لها محدد تعريف بوضع كثيرا االنشغال عدم ضرورة هو اآلن العام االتحاد

 ، أفكاره وتطور مجتمع كل ظروف بحسب  الخاصة، الحياة نطاق في تدخل التي األمور يحدد الذي

 الحقوق قبيل من الخاصة الحياة في الحق الجزائري القانون فيه بما المقارن والقانون الفقه ويعتبر

 . الشخصية

 نسبي حق فهو مطلقا ليس الفردية والحريات الحقوق من كغيره الخاصة الحياة في والحق            

 وإضفاء الخاصة الحياة حرية في الفردية المصلحة ،وهما متنازعين أساسين لعاملين وفق نطاقه ،يتحدد

 السب أو القذف جريمة أن كون التقنية أو التقليدية بالوسائل الحياة في الحق على االعتداء يتم وقد السرية

 . االنترنيت عبر ترتكب أن فيها الجديد أما تقليدية جرائم من تعد

 :عليها المتحصل النتائج يخص فيما أما

  االلكتروني والسب القذف لجريمة المواجهة القانونية النصوص انعدام_ 

 . العالنية بركن يتعلق فيما الجزائري العقوبات قانون من 297 و 296 المادتين في غموض_ 

 .واالنترنيت اآللي بالحاسب المتعلقة الجرائم ينظم خاص قانون وجود عدم قانون_ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .46_ عثمان طارق ، المرجع السابق ، ص  38
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 :المراجــــــــــــــع

 : القوانين
   العقوبات قانون المتضمن 1966 جويلية 08 في المؤرخ 156_66 األمر_ 

 :القرارات
 2000_05_31 في المؤرخة 205356 رقم ع م ج غ قرار ينظر  _

 : الكتب
 األموال ضد ،جرائم األشخاص ضد جرائم الخاص، الجنائي القانون في لوجيزا(.2012/2013. )بوسقيعة أحسن. د_ 

  األول، الجزء ، عشر الخامسة طبعة ، الجديدة القوانين ضوء في ومتممة ،منقحة الخاصة الجرائم ،بعض

 . ،مصر ، الشروق دار ، الثانية الطبعة. الدستوري الجنائي القانون(. 2002) سرور فتحي احمد_ 
 .  السعودية العربية المملكة األمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية ،مطابع المعلومات نظم جرائم داوود، طاهر حسن_ 
 ، ،اإلسكندرية الجامعي الفكر ،دار االلكترونية الجرائم في الجنائي التحقيق فن ،.(2010 )إبراهيم ممدوح خالد_  
 للنشر الثقافة دار األولى ،الطبعة المعلوماتية والجريمة واالنترنيت الحاسوب ،جرائم(.2009) الشوابكة احمد أمين محمد_

  ، ،األردن والتوزيع

 ،رسالة اإلسالمية والشريعة الوضعي الجنائي قانون بين مقارنة ،دراسة القذف جريمة ،( 1996 )حسين محمد_ 
  .الزقازيق الحقوق،جامعة كلية ، الدكتوراه

  ،مصر الجديدة الجامعة ،دار طبعة دون ، االلكترونية المسؤولية ،.(2003)  منصور حسين محمد_ 
 ،دار01_09 القانون بموجب المستحدثة الجرائم بها ملحق جريمة 50 ،شرح األشخاص جرائم في الوسيط صقر، نبيل_ 

 . الجزائر ، مليلة عين والنشر، للطباعة الهدى
 
 :المذكرات 

 بلقايد بكر أبي جامعة الدكتوراه أطروحة مقارنة، دراسة(.2014_2013،) االنترنيت جرائم نبيلة، هبة هروال_     
  الجامعية السنة ، السياسية والعلوم الحقوق ،كلية تلمسان

 لنيل ،مذكرة مقارنة ،دراسة االنترنيت عبر الخاصة للحياة الجنائية الحماية ،( .2007_ 2006 )عثمان طارق_ 

  ، ،بسكرة خيصر محمد جامعة ، الجنائي قانون ماجستير

 في الماستر شهادة ، االنترنيت عبر الخاصة للحياة الجنائية الحماية(.2012،2013.) بوبكر سليمان ، ساسي اتوشن_ 

 الخاص قسم السياسية والعلوم الحقوق كلية ميرة الرحمن عبد جامعة الجنائية، والعلوم الخاص القانون ،تخصص الحقوق

  ، الجنائية والعلوم الخاص القانون تخصص

 : الملتقيات
 االجتهاد حول األول الدولي الملتقى ،محلة"الجزائي النص على القياس في القاضي سلطة" (2004) الحق عبد قرميس _

 . ،الجزائر ، األول العدد بسكرة، بجامعة التشريع حركة على وأثره الجزائية المواد في القاضي

 



 السابقة  لألدبياتمراجعة  -موت بطيءبين مزاح و –اآلثار السوسيونفسية للتنمر اإللكتروني 
 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  94

وموت بين مزاح  –اآلثار السوسيونفسية للتنمر اإللكتروني 

 -بطيء

 السابقة  لألدبياتمراجعة 

Psychological effects of cyberbullying - between joke and slow 

death - A review of previous literature 

 الحاج تيطاوني -1
 حياة حاليمي -2

 استاذ التعليم العالي، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة/ الجزائر  -1
 طالبة دكتوراه ، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة/ الجزائر -2

university of djilali bounaama, khemis miliana / algeria  
 dbkm.dz-hhalaimi@univ 

 

  :ملخص

ساعدت التكنولوجيا الحديثة على ظهور أنواع مستحدثة من أشكال االنحرافات و ظهور أشكال قديمة منها بأشكال  لقد

أين أصبحت هذه الظاهرة تتزايد حجما و نوعا و أسلوبا   جديدة، و منها ما اصطلح عليه بظاهرة التنمر االلكتروني،

السيما مع توافر فرص التخفي و المجهولية و عدم المواجهة و اإلفالت من العقاب في أغلب األحيان لتأخذ طابعا وبائيا 

عية و السلوكية  ينتشر انتشارا خطرا في كل أنحاء العالم و هذا ما جعلها تحظى باهتمام العلماء في مجال العلوم االجتما

 .لكونها مصدر قلق اجتماعي 

و بناءا على ما سبق جاءت هذه المداخلة سعيا منا للتعريف بهذه الظاهرة الجديدة نسبيا عبر وسائط االتصال الجديدة و 

التطرق إلى الفرق بينها و بين سلوك العنف التقليدي، هذا باإلضافة إلى أشكال و سمات و العوامل المؤدية للتنمر 

االلكتروني و عرض نتائج األدبيات السابقة التي ركزت على أثاره النفسية و االجتماعية و الجسدية أوساط المراهقين و 

 . تالميذ المدارس 

 

Abstract  

Modern technology has helped the emergence of new types of deviations and the 

emergence of old ones in new forms, including what has been termed the 

phenomenon of electronic bullying, where has this phenomenon become increasing 

in size, type and style, especially with the availability of opportunities for 

concealment, anonymity, non-confrontation and escape Often the punishment for it to 

take on an epidemiological nature that spreads dangerously spread all over the world 

and this is what made it gain the attention of scholars in the field of social and 

behavioral sciences as it is a source of social concern, and based on the above, this 

intervention came in an attempt to introduce this relatively new phenomenon through 

the media. New  communication and addressing the difference between it and 

traditional violent behavior, in addition to the forms, features and factors leading to 

electronic bullying, and presenting the results of previous literature that focused on its 

psychological, social and physical effects among adolescents and schoolchildren 
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  :مقدمة

يعتبر اإلنسان المحور األساسي الذي تدور حوله اهتمامات المجتمع خاصة من الناحية االتصالية و        

تفرعا إلى بقية االهتمامات و المجاالت األخرى، لذلك ارتبط تقدم المجتمع بعالقة تفاعلية مع تطور الفرد 

ه، إذ يسعى الفرد دائما إلى تطوير أسلوبه المعيشي بما يحقق له الرفاهية التي يصبوا و حياته و تنشئت

إليها دائما، حيث سجل التاريخ للمجتمعات إنجازات و قفزات تطورية علمية عديدة غير أن ما شهده 

ته اإلنسان في المجتمع المعلومات و التكنولوجيا العالم و االتصال لسنوات معدودة فاق كل ما حقق

البشرية خالل قرون و عصور مضت، و ألننا نعيش عصر التكنولوجيا التي تغلغلت في جذور حياتنا لم 

نعد نقوى على مقاومة كل ما يطرأ من جديد بل أصبحنا ال نملك الوقت الكافي للتجربة كل ما هو جديد و 

 .ال وقت لنا للوقوف عنده أو القدرة للتصدي لمخاطره 

و مع الزيادة السريعة في االتصاالت االلكترونية و ما واكب ذلك من تطور هائل في وسائل االتصال  

االجتماعي مثل الفيسبوك، انستغرام، يوتيوب، سناب شات، و غيرها و نظرا لالستخدام السيئ لها و عدم 

حيث لم تعد تلك الظاهرة وجود رقابة عليها ليظهر ما يسمى التنمر االلكتروني ليشكل خطرا على أبنائنا 

ليعاد إنتاج  ،(2016حسين، )قاصرة على المدرسة فقط ال بل و امتدت للفضاء الرقمي و بشكل أخطر 

هذا السلوك و تمظهره في اختراق للحسابات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي و نشر األكاذيب 

و القصص المسيئة عن أصحاب الحسابات و استخدام األلفاظ غير األخالقية وإرغام الشخص بطريقة 

خصية و نشرها على غير أخالقية على البوح ببيانات شخصية حساسة و كذا السطو على الصور الش

حسابات األشخاص اآلخرين، لم تكن ظاهرة التنمر محط اهتمام الباحثين حتى وقت قريب فقد االهتمام 

البحثي بدراستها في الدول االسكندفانية عندما قامت السلطات التعليمية فيها بدراسات استكشافية كثيرة 

و استمرت لمدة عامين و النصف حيث  1983حول التنمر في المدارس في بيرجن بالنرويج منذ عام  

طالب متهم بالتنمر أين قامت بعدها النرويج بترتيب حمالت مقاومة  2500قامت خاللها بضبط حوالي 

و قد جاءت الدراسات لتثبت ، (2019محمد، )للتنمر على مستوى جميع المدارس االبتدائية و الثانوية 

انتشاره و سجل مستوياته المرتفعة في جميع أنحاء العالم فوفقا للدراسة التي أعدها المركز القومي لصحة 

األطفال و التنمية  البشرية فقد اتضح أن أكثر من مليون طالب من طالب المدارس في الواليات المتحدة 

من مائة و ستون ألف طالب يهربون من المدارس يوميا  األمريكية متوسطون في التنمر، كما أن أكثر

سنة  قد واجهوا شكال من أشكال التنمر في  18 -11خوفا من تنمر اآلخرين، كما أن األطفال من سن 

   (Hillsberg&Spak, 2006)أثناء وجودهم بالمدرسة 

و قد أشارت العديد من الدراسات إلى أن التعرض لمثل هكذا سلوك يخلق من المستهدف شخصية 

انهزامية، انسحابية و مزعزعة نفسيا كما و قد ينخفض مستواها التعليمي و التفكير في االنتحار ومن 

حاول أن جانب آخر قد تتولد مشاعر االنتقام عند الضحية ليصبح أكثر ميال للعنف و االنتقام حيث ي

يتقمص دور المتنمر و يتحول بدوره إلى شخصية متنمرة تتخذ هي األخرى من العدوان وسيلة سهلة 

إلى التنمر   Owuso hart, Oliver and Kangللتعامل مع العالم الخارجي، و في هذا سياق  أشار 

اهقة المبكرة يعد في المراحل المبكرة من العمر و خاصة خالل مرحلة الطفولة المتأخرة و مرحلة المر

من المؤشرات التنبؤية للجنوح لدى الذكور و سلوكيات إيذاء الذات لدى اإلناث و أن ضحايا التنمر 

يتكون لديهم نزعة اكبر ليصبحوا مستقون في مراحل الحقة من حياتهم بحيث يكون التنمر احد العوامل 

التنمر االلكتروني بين األفراد في  ظاهرة نيقة أقو الحالمهمة للتنبؤ بالجنوح في مراحل الحقة من الحياة 

المجتمع باعتبارها من صور التأثير السلبي لم تكن حديثة إذ أنها بالقطع موجودة منذ قديم األزل كنتيجة 

لطبيعة العالقات اإلنسانية بين األفراد في المجتمع، إال أن وجودها قديما كان ضيق الحدود أو في صورة 

تغزو العالم العربي بفضل تأثيرات العولمة و الغزو اإلعالمي أين تفاوتت لكن بدأت  حوادث فردية،

درجة حدتها و تفاقمها من مجتمع ألخر مما استدعى اهتمام العديد من الباحثين باختالف التخصصات و 
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المجاالت للبحث في العوامل و المتغيرات التي قد تكون ذات عالقة بها، فأصبحت تشكل محور العديد 

اسات المعاصرة النتشارها الواسع و ما قد تخلفه من آثار جانبية متفاوتة الخطورة ، إال إن من الدر

باختالف المداخل و   CYBER BULLYINGمراجعة األدبيات التي تناولت التنمر االلكتروني 

 و متضاربة جزئيا و لم تقف على اتجاه واحد بعينه حول السياقات أفضت في عمومها إلى نتائج متباينة

ركائزه أو أسبابه الرئيسية التي اختلفت على غرار تقدير الذات، االكتئاب، الغيرة، تدني جودة الحياة، و 

المشاكل األسرية  و غيرها و االعتماد على أطر عمل ضمن مراجع و سياقات و أدوات بحثية متعددة، 

هجية المعتمد عليها للقياس أدت إلى تضارب و عدم اتساق في  نتائج المتوصل إليها لتعدد األدوات المن

ضمن اطر زمنية مختلفة و هذا ما يحيل من بناء معرفة مفيدة التي من الضروري أن تحقق قدر عال من 

التوافق في اآلراء بشأنها، و ضرورة دراسة التنمر االلكتروني عبر ثقافات مختلفة من اجل فهم أفضل 

 .ي تؤثر بشكل أو بآخر على هذه العالقةفي انتشار هذه الظاهرة و كذا األسباب المرتبطة الت

لذا جاءت الورقة البحثية الحالية لتلقي الضوء على مفهوم هذه الظاهرة و ما هي أشكالها و أسبابها و 

 .كذا النظريات المفسرة له و اآلثار النفسية و االجتماعية التي تخلفها على الضحايا

 

 ماهية التنمر االلكتروني : األول المحور

 : التنمر االلكتروني مفهوم

كانت بداية ظهور التنمر لدى طالب المدارس، حتى أن معظم الباحثين ربطوا بينه و بين البيئة         

المدرسية بوصفها المكان األكثر صالحية لنشأة هذا السلوك و ممارسته و الذي يترتب عليه العديد من 

فعالية أو األكاديمية أو االجتماعية ، و قد عرف التنمر التداعيات السلبية سواء من الناحية النفسية أو االن

بمعناه العام بأنه حالة من السلوكيات السلبية المتكررة يقصد به اإليذاء أو المضايقة تصدر من شخص 

، و يعد تعريف دان اولويس من  أول و أهم تعريفات  (2017حسن، )قوي ضد شخص آخر أقل قوة 

التي تناولت مفهوم التنمر حيث عرفه على انه أفعال سالبة من  قبل تلميذ أو أكثر بإلحاق األذى لتلميذ 

آخر تتم بصورة متكررة و طوال الوقت و يمكن أن تكون هذه األفعال السالبة بالكلمات مثال بالتهديد 

شتائم و يمكن أن تكون باالحتكاك الجسمي كالضرب و الدفع و الركل و يمكن أن التوبيخ اإلغاظة و ال

تكون كذلك بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسمي مثل التكشير بالوجه أو اإلشارات غير الالئقة 

هذا و قد عرف . (Olweus ،2005)بقصد و تعمد عزله من المجموعة أو رفض االستجابة لرغبته 

(Gladden, 2014)  التنمر االلكتروني بأنه سلوك أو تصرفات عدوانية غير مرغوب فيها تحدث بين

مجموعة من الشباب بصورة  متكررة، من خالل استخدام البريد اإللكتروني أو غرف الدردشة و 

 (Tokunaga, 2010)بينما عرفه .  التواصل االجتماعيالرسائل الفورية أو مواقع الويب و مواقع 

على أنه  سلوك يتم ممارسته إلكترونيا أو رقميا من قبل األفراد أو الجماعات التي تقوم بصورة متكررة 

 & Joliffeو يعرفه  . بتلك السلوكيات العدائية و تهدف إلى إلحاق األذى أو إزعاج اآلخرين

Farrington   بأنه حالة من السلوكيات السلبية المتكررة بقصد بها اإليذاء أو المضايقة تصدر من

بأنه شكل   pepler & Cragiأما و قد عرفه   (2014رزان، )شخص قوي ضد شخص آخر أقل قوة 

من أشكال العدوان ال يوجد فيه توازن للقوى بين المتنمر و الضحية و دائما ما يكون المتنمر أقوى من 

فيعرف على انه استخدام تكنولوجيا المعلومات  (O’Brennan, 2010)أما  (2012سعد، )الضحية 

و االتصاالت خاصة الهواتف المحمولة و االنترنت إلزعاج شخص آخر عن عمد و يمكن أن تشمل 

 ,Grigg)مجموعة واسعة من السلوكيات غير المقبولة بما في ذلك التهديدات و المضايقات، أما 

فقد عرفه على انه اإليذاء المتعمد الذي يتم من خالل الوسائل االلكترونية إللحاق الضرر   (2010
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بأفراد أو جماعات بغض النظر عن أعمارهم و يشمل ارتكاب األفعال المسيئة مثل االزدراء أو غيره من 

 .األفعال غير المرغوب فيها

 :و يعد التنمر االلكتروني أكثر خطورة من أشكال التنمر التقليدية األخرى و ذلك لألسباب التالية    

يعتمد التنمر االلكتروني على درجة معينة من الخيرة التكنولوجية فيتطلب المزيد من المهارات و  -1

 . لهجماتالكفاءة إلرسال رسائل البريد االلكتروني و الرسائل النصية و التخفي لتنفي ا

يتميز التنمر االلكتروني عن التنمر التقليدي بأنه يسمح للمتنمر بمضايقة الضحية في أي وقت و  -2

يقلل من مستوى المسؤولية و المحاسبة للمتنمر عما هو عليه في التنمر التقليدي حيث تمكن 

تنمر من الوسائل المتاحة في التنمر االلكتروني من تحديد األشخاص و أماكنهم مما يمكن للم

رؤية و مضايقة الضحية كما يصعب الهروب من التنمر االلكتروني حيث ال تجد ضحية طريقة 

للهروب فيتم التنمر عليها أينما كانت من خالل الرسائل أو التعليقات المسيئة عبر مواقع  

التواصل االجتماعي المختلفة  على العكس التنمر التقليدي فبمجرد ذهاب الضحية للمنزل فهو 

على الطبيعة القاسية  (mason)، و يعلق (2019محمد، )بعيد عن التنمر حتى اليوم التالي 

يمكن التحرش باألفراد حتى عندما ال يكونوا في المدرسة أو حولها هنا : للتنمر االلكتروني بقوله

 Carter) لالبتعاد عن المتنمرو على عكس من أشكال التنمر التقليدي لم يعد المنزل مالذا 

Hay, 2010). 

من السمات المتفردة أيضا للتنمر االلكتروني، قدرة مرتكب التنمر على أن يكون غير معروف   -3

و أن يقوم بالتنمر بعدد كبير من األقران و ذلك بأقل مجهود و في أي مكان و زمان خالل اليوم 

و عبر التنمر االلكتروني من الممكن للمتنمر أن يصل إلى جمهور على الخط اكبر مما هو 

  .(Sheryl A. Hemphill, 2015)في المجال الدراسي موجود 

 

 أشكــــــال التنمـــــر اإللكتــــروني 1-1
تتنوع و تتعد أشكال التنمر اإللكتروني التي يستخدم فيها الوسائط التكنولوجية الجديدة و يمكن 

 : تقسيمها إلى

 رسائل مسيئة أو مهينة للشخص من خالل منصات و التي تقوم على إرسال : تشويه السمعة

 . التواصل االجتماعي

 اإلذالل Humiliation :  و في هذا النوع ينشر المتنمر شائعات إلحراج ضحاياهم أو إيذائهم

من خالل مواقع التواصل االجتماعي بما يضمن استمرار تلك الشائعات على مدار الساعة 

يعني استمرار تعرض المراهقين أو الضحايا بشكل عام طوال أيام األسبوع و هو األمر الذي 

 . لذلك النوع من الشائعات و األكاذيب على نحو مستمر

 و التي يقصد بها تحدث المتنمر االلكتروني مع شخص ما في الكشف عن أسرار أو  :المخادعة

ألصدقاء و معلومات محرجة ثن يقوم المتنمر االلكتروني بإعادة توجيه الرسائل إلى العديد من ا

 . من ثم تقاسمها على االنترنت

 افتعال المشاكل Flaming  : و هذا الشكل من أشكال التنمر االلكتروني يقوم المعتدي بإرسال

 .(2020زايد، ) تعليقات بذيئة أو مسيئة أو عدوانية  بغرض افتعال المشاكل مع الضحية

تتضممن المالحقمة االلكترونيمة  : Cyber stalking االلكترونةي المالحقةة أو التردةد 
متابعة شخص عبمر مواقمع التواصمل االجتمماعي و حسمابات االنترنمت األخمرى و كثيمرا مما 
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ترسل رسالة مضمايقة أو عدوانيمة فيجعمل المتنممرون ضمحاياهم يخشمون علمى سمالمتهم ممن 
 (Shetgiri, 2013) .المستمرة  استخدام مواقع التواصل االجتماعي نتيجة لتلك المالحقة

 
 أسباب التنمر االلكتروني  1-2

إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر العولمة و االنفجمار المعرفمي و خصوصما ثمورة        
االتصمماالت و المعلومممات التممي أثممرت جميعهمما علممى انتشممار سمملوك التنمممر فانتقلممت لنمما هممذه 
الظاهرة عبر وسائل االتصال و األفالم و التكنولوجيا الحديثة بوجمه عمام و همذه المشماهدات 

شخصيات المتنمرة التي تعرضها قنوات اإلعالم المختلفة إضافة عملت على تقمص أبنائنا لل
إلى ضعف الرقابة الوالدية أسمهم فمي وقموع األبنماء ضمحية لمما يشماهدونه ممن مشماهد عنمف 
تحولممت إلممى سمملوك التنمممر، هممذا و ترجممع الدراسممات أسممباب ظهممور التنمممر االلكترونممي إلممى 

تبطة أساسا بظهور العنف و التمييز بكل تغيرات التي حدثت في المجتمعات اإلنسانية و المر
أنواعه و اختالل العالقات األسرية في المجتمع و تأثير اإلعالم على المراهقين في المراحل 
المتوسطة و الثانوية و عدم القدرة أهل المراهقين المتنمرين على ضمبط سملوكياتهم  إضمافة 

اإلضممافة للظمروف الراهنممة التممي إلمى وسممائل التكنولوجيما الحديثممة و مما تحتويممه مممن بمرامج ب
يعيشها المجتمع و التي كان لها األثر الشيء على جميمع أفمراد المجتممع فلمم يقتصمر تأثيرهما 
على الكبار فقط و إنما تجاوز أثرها العملية التعليمية و قد كان تأثيرها واضحا على جوانمب 

   .(2019محمد، )شخصية التالميذ النفسية و الجسمية و االجتماعية 
 

 النظريات المفسرة للسلوك التنمري  1-3
هناك نظريات عديدة حاولت تفسير السلوك التنمري منها ما اعتبرته غريزة أساسية في اإلنسان 
و منها ما اعتبرته سلوكا متعلما و األخرى على انه إحباط نفسي  وكل هذا راجع إلى اعتبار أن 

شانه شان كل سلوكيات اإلنسان األخرى متعددة األبعاد و متشابكة المتغيرات التنمر سلوك معقد 
 : و لهذا تعددت الرؤى و االتجاهات المفسرة له و من أبرزها  ما يلي

 :نظرية التحليل النفسي -1
، رائد نظرية التحليل النفسي  SIGMUND FREUD 1856-1939يشير سيجموند فرويد 

لدى اإلنسان تنشا لديه من غريزة الموت، حيث اعتبر أن عدوان إلى أن العدوان غريزة فطرية 
الفرد على اآلخرين هو تفريغا طبيعيا لطاقة العدوان الداخلية لدى الفرد الذي تلح إلشباعها ،و 
يفسر سلوك التنمر وفقا لهذه  النظرية أن المتنمر يسقط ما يعانيه من إحباط و خبرات غير سوية 

المدرسية على شخصية الضحية ناتجة عن أساليب التعامل غير السوية  داخل األسرة أو البيئة 
 (2017درويش، ).  مع العقل و خاصة في سنوات الطفولة المبكرة

  :النظرية الفيسولوجية -2
) تعتمد هذه النظرية في تفسيرها لهذا السلوك على التلف الدماغي الذي يسمى الجهاز العصبي

يؤدي إلى عدم السيطرة  على السلوك و التحكم فيه بصورة ( فقدان الخاليا العصبية و موتها
إيجابية،  و كما ترجع السلوكيات العدوانية و منها التنمر  إلى زيادة نسبة هرمون التستوسترون 

Testosterone و األدرينالين في الدم و هذا ما يساعد على زيادة العدوانية لدى األفراد
إلى أن هرمون االندروجين هو   (2019صبا، )، كما أشارت   (2015مغار، ). المتنمرين 

ألفراد من الذكور فهو يتعزز السبب المباشر لحدوث العنف و التنمر و بدرجات كبيرة بين ا
بنسب عالية في أوقات النهار مما يزيد من حدة الغضب لدى الشباب و ينمي مشاعر االنفعال 

 .لديهم 
   :نظرية التعلم االجتماعي -3

رائد نظرية التعلم االجتماعي  و الذي يشير إلى أن العدوان سلوك  1952يعد ألبرت باندورا 
مثل أنواع  السلوك األخرى حيث يرى أن أساليب التنشئة متعلم من البيئة المحيطة مثله 

االجتماعية الخاطئة تلعب دورا في اكتساب سلوك التنمر من خالل المالحظة و التقليد للنماذج 
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االجتماعية المتاحة في البيئة المحيطة في األسرة و وسط األقران في المدرسة حيث أن سلوك 
 . من خالل إخوته أو أقرانه في المدرسة التنمر يعد نمذجة لسلوك يالحظه الطفل

 : العدوان -نظرية اإلحباط -4
ينصب اهتمام أصحاب هذه النظرية على الجوانب االجتماعية للسلوك اإلنساني، أين تقوم على  

مبدأ مفاده وجود عالقة سببية بين اإلحباط و العدوان بحيث أن مثير اإلحباط يمثل عامال سبيا 
منع اإلنسان من تحقيق هدف معين شعر باإلحباط و تولدت لديه استجابة الستجابة العدوان فإذا 

 . العدوان التي ينقلها إلى مصدر آخر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
 : النظرية السلوكية -5

تعد النظرية السلوكية من أهم النظريات التي تناولت السلوك اإلنساني و السيما السلوك التنمري 
بيئة المكانة األولى في تحديد السلوك، حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن في ظل احتالل ال

السلوك التنمري نوع من االستجابات المنتجة و السائدة في شخصية في بعض األفراد، فلدى 
المتنمرين عدوانية ظاهرة و اندفاعية تجاه األقران و يكونون أيضا عدوانيين تجاه الراشدين و 

فاعية الظاهرة و الرغبة في استعراض القوة الجسمية أو النفسية و الهيمنة هم غالبا يتسمون باالند
على اآلخرين،  و ترى هذه النظرية أن التنمر قابل للتكرار إذا ارتبط بالتعزيز فإذا ضرب الولد 
مثال شقيقه و حصل على ما يريد، فإنه سوف يكرره مرة أخرى  ليحقق هدفه ، و من ثم فإن هذه 

ي تبقى و تستمر لتصبح جزءا من سلوك الفرد هي استجابات التي دعمت أي التي االستجابات الت
عقبها اثر طيب، فاالستجابات التي ال يعقبها تدعيم تميل إلى االنطفاء و التالشي و ال يميل الفرد 
إلى تكرارها  و بالتالي  السلوكيات تقوى أو تضعف بناء على أثره و نتيجته فيما يتعلق بالفرد و 

هذا  بقانون األثر في نظرية التعلم و مفاده أن السلوك الذي يلقى تعزيزا و يؤدي إلى  يعرف
الشعور بالراحة و الرضا يميل الفرد إلى تكراره و على هذا األساس فان سلوك التنمر يحدث 
نتيجة لعملية تعزيز التي يتلقاها المتنمر من أقرانه على مثل هذا السلوك و قد يحصل المتنمر 

 .(2016العباسي، ). على هذا التعزيز من حال األذى و الضرر الذي يلحقه بالضحية أيضا 
 : نظرية معالجة المعلومات االجتماعية -6

يختلف الباحثون حول المهارات االجتماعية لألطفال الذين يمارسون سلوك التنمر، إذ أن  
االجتماعية و ال يعالجون المعلومات بأسلوب سليم فهم المتنمرون يعانون نقصا في المهارات 

غير قادرين على إطالق أحكام واقعية على نوايا اآلخرين و  ليس لديهم المعرفة الكافية حول 
تصور اآلخرين لهم و بناءا على ذلك تقدم نظرية معالجة المعلومات االجتماعية تفسيرا للعجز 

آن األفراد المتنمرون يعالجون   Dodgeمرين كما اقترحفي المهارات االجتماعية لألطفال المتن
المعلومات االجتماعية معالجة مشوهة إذ  يعانون تدنيا في القدرة االجتماعية و يميلون إلى 

 (2016العباسي، )..  اختيار حل عدواني في تفاعلهم أو عالقاتهم مع األشخاص اآلخرين
عن الضحايا في الجوانب و العمليات المعرفية فالمتنمرون يدركونأن لديهم يختلف المتنمرون 

القممدرة علممى الممتحكم فممي البيئممة  التممي يعيشممون فيهمما مممن خممالل تمركممز حممول الممذات و غالبمما ممما 
يبمررون سملوك المتنمممر المذي يقوممون بممه ضمد الضممحية ممن وجهمة نظممرهم حيمث يزعمممون أن 

كممما أن هممؤالء المتنمممرين  يعممانون مممن وجممود بعممض ضممحايا يسممتحقون هممذا التنمممر و العقمماب 
التحريفات المعرفية في أنماط تفكيرهم مما يجعلهم يميلون إلمى االعتقماد اعتقمادا خطما بمان لمدى 
اآلخرين مقاصمد  و نوايما عدوانيمة تجماههم و هنماك جانمب آخمر ممن أنمماط التفكيمر الخطمأ لمدى 

بعدم النضج المعرفي فهمم دائمما يميلمون إلمى المتنمرون يتمثل ذلك في أن أسلوب تفكيرهم يتسم 
التفكير أحادي االتجاه نحو اآلخرين و لديهم اتجاهات  نحو العنف و قمد يمرد سملوك التنممر إلمى 

 .فشل المتنمر في الفهم و تدني القدرة على النجاح في عمليات المعالجة الذهنية
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 :التنمر االلكتروني اآلثار المترتبة عن: الثاني المحور
  االثار النفسية و االجتماعية 1-2

للتنمر آثار مؤلمة و مهينة فقد تسبب للضحايا حالة من البؤس و الضيق و االرتباك مما يجعلهم        

يفقدون احترامهم و يشعرون بالقلق و عدم األمان باإلضافة إلى تعرضهم لإلصابة البدنية، و قد يتأثر 

درسة كي يتجنبوا التعرض تركيزهم و انتباههم في العملية التعليمية  و ربما يرفضون حتى الذهاب للم

للتنمر و مع الوجود الدائم للتهديد بالتنمر يشعر هؤالء الضحايا بالقلق و االفتقار إلى األمان كما يجدون 

صعوبة في تكوين صداقات من نفس السن و ال يستطيعون تكوين مهارات استقاللية حيث يكونون أكثر 

باإلضافة إلى ظهور العديد من األعراض البدنية عرضة لالستغالل و قد تنقصهم مهارات تأكيد الذات 

النفسية مثل الصداع و األم البطن و في بعض األحيان قد يحط الضحايا من قدر أنفسهم لمستوى متدني 

للغاية بحيث يرون أن االنتحار هو المخرج الوحيد لما هم فيه و على المدى البعيد فقد يسبب التنمر 

ي تأثيرات سلبية طويلة األمد على الضحايا تمتد إلى سنوات ما بعد المتواصل طوال سنوات المدرسة ف

مرحلة المدرسة فضحايا التنمر يبدون في أولى سنوات حياتهم أكثر ميال لالكتئاب و من التقليل من قدر 

 .  أنفسهم مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعرضوا للتنمر أثناء مرحلة الدراسة

ي وفقا للدراسات السابقة التفكير االنتحاري و محاوالت االنتحار، و عددا شملت آثار التنمر االلكترون    

من المشاكل النفسية بما في ذلك االكتئاب و القلق، و تعاطي المخدرات، و السلوكيات العدوانية، و 

و لقد , و قد تباينت هذه األعراض بين المتنمرين و الضحايا تبعا لمتغيرات الجنس و العمر. اإلحباط

بعض السابقة االنتحار و االكتئاب بين المراهقين كأهم آثار التنمر االلكتروني، ففي دراسة مسحية  ذكرت

من طلبة المدارس  15425تناولت تحليل مخاطر هذا السلوك لدى الشباب، طبق على العينة مكونة من 

حاولة االنتحار من أولئك الذين تعرضوا لتنمر االلكتروني قاموا بم 15% كشفت النتائج أن.الثانوية

(Messias, 2014) . 

و بينت نتائج دراسة أخرى تعرض للتنمر االلكتروني لخطر إيذاء النفس و السلوكيات النتحارية أكثر  

لديهم التفكير و كذلك الحال بالنسبة للمتنمرين السيبرانيين فقد ظهر  ،(John, 2018)من غيرهم 

هذا و قد ربطت دراسة اكستريميرا، و كوينتانا . السلوك االنتحاري بشكل من المتنمرين غير السبيرانيين

بين التفكير االنتحاري و الذكاء العاطفي من  (Extremera, 2018) اورتيز، و ميرايدا لوبيز، وري

و قد بينت النتائج . المراهقين األسبان ممن تعرضوا للتنمر االلكترونيمن  1660خالل عينة مكونة من 

أن المراهقين الذين لديهم درجات عالية من الذكاء العاطفي كان لديهم حاالت اقل من التفكير االنتحاري ، 

في دراسة أخرى حللت محتوى . و احترام اكبر للذات من ذوي الدرجات المنخفضة في الذكاء العاطفي

مقالة في الصحف األمريكية حول حاالت االنتحار المرتبطة بالتنمر االلكتروني، وجدت الدراسة  184

 ,Young) أن معظم المقاالت لم تلتزم بالمبادئ التوجيهية بشأن الحماية من عدوى السلوك االنتحاري 

2017). 

كما لوحظت بعض األعراض النفسية لدى طلبة المدارس الثانوية كآثار ناتجة من التنمر        

طالبا تركيا، ارتفاع مستويات  1276االلكتروني، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 

طت االكتئاب، و القلق و اآلالم الجسدية، و السلوك العدائي، و انخفاض درجات احترام  الذات ارتب

بالنسبة لضحايا التنمر االلكتروني كانت احتماالت  و (Cassidy, 2017)بحاالت االلكتروني 

و في . اإلصابة باإلرهاب االلكتروني و القلق االجتماعي و االكتئاب من المراهقين غير المشاركين

االجتماعي، وجدت أن معدل انتشار التنمر من وسائل التواصل  36دراسة حللت حوارات المراهقين في 

   (Nixon, 2014) 23%االلكتروني يصل إلى 
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كما ارتبط التنمر اإللكتروني بشكل كبير باالكتئاب، و قد أبلغ الطلبة أنه ليس لديهم أي ثقة في إمكانية 

طبقت هذه الدراسة على عينة  (Waasdorp, 2015) القيام بأي شيء لحل مشكلة التنمر االلكتروني 

بأنهم تعرضوا للتنمر  5%و قد أفاد . مدرسة ثانوية 58طالبا و طالبة يدرسون في  28104من 

 . من هؤالء الضحايا يعانون من مشكالت خارجية و مشكالت داخلية 50%االلكتروني و أن 

لتنمر االلكتروني بين المتنمرين و الضحايا، فعلى سبيل المثال، ابلغ المراهقين  كما تباينت آثار ا     

الذين تعرضوا للتنمر االلكتروني من تأثيرات االكتئاب، و القلق و األعراض الجسدية و السلوك 

االنتحاري في حين ظهر لدى المتنمرين سلوك العدوان، و السلوكيات الجانحين و تعاطي المخدرات ، 

 31148تختلف آثار التنمر االلكتروني وفقا للجنس، ففي دراسة أجريت على عينة مكونة من  كذلك

أشارت النتائج إلى التنمر اإللكتروني باعتباره مؤشرا هاما على المشاكل  12-6طالبا في الصفوف 

اإللكتروني العاطفية لإلناث و المشاكل السلوكية للذكور هذه الرابطة ليست مستغربة حيث ارتبط التنمر 

 .بشكل متكرر بمشاكل سلوكية مثل العدوان و السلوك المنحرف

 Coburn  دراسات أخرى اهتمت بالنتائج المترتبة على التنمر اإللكتروني، حيث وجد كل من      

and     Roesch 2015  أن التنمر االلكتروني يؤدي إلى اإلحباط، الغضب، الحيرة، اإلحساس

  (Crosslin, 2014) و التفكير في االنتحار بل و محاولة االنتحار، و اتفقا معهمبالذنب، إيذاء النفس أ

عندما وجدا أن فكرة االنتحار كانت من أهم الردود االنفعالية لطالب الجامعات إثر تعرضهم للتنمر 

 .االلكتروني

لها الطالبات تؤدي إلى رفضهن استخدام هذه أوضحت دراسة أخرى أن تلك الممارسات التي يتعرضن 

المواقع تماما باإلضافة إلى عدم اهتمامهن بالحياة الدراسية، كما وجدت الدراسة أن هؤالء الطالبات 

  يفقدن إلى الثقة في مؤسسات القانون و القوانين التي تحميهن من التنمر االلكتروني

ففي . يا التنمر االلكتروني في العديد من الدراساتكما تم اإلبالغ عن ضعف الصحة العقلية لدى ضحا 

من المراهقين، كان الضحايا يعانون من ضعف الرفاهية و الصحة  2338عينة أسترالية  مكونة من 

العقلية  و تراوحت مشاكل الصحة العقلية لدى ضحايا التنمر االلكتروني من طلبة المدارس المتوسطة و 

لديهم التفكير االنتحاري و %  6،17يعانون من الضيق نفسي و  %  5،91: الثانوية الكندية كاآلتي

 .كانت هذه المشاكل المبلغ عنها ذاتيا أكثر حدة في المدارس المتوسطة مقارنة بالمدارس الثانوية

كما بين تحليل بيانات المسح السلوكي لمخاطر شباب أن الضحايا التنمر االلكتروني يزيد لديهم التفكير  

و كانت هذه اآلثار اقوي لدى الذكور من %  9و محاوالت االنتحار بنسبة %  15بنسبة االنتحاري 

اإلناث، كما ارتبطت التعرض للتنمر االلكتروني أيضا باضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة مكونة من 

منهم أنهم عانوا من % 47مراهقا ممن قدموا إلى إدارات الطوارئ ألسباب متعددة، وقد أفاد  353

 .نمر اإللكتروني و العنف الجسدي من قبل األقران الت

و بينت النتائج االنحدار اللوجستي المتعدد أن اإليذاء المرتبط بالتنمر االلكتروني، قد ساهم مع العنف  

الجنسي من قبل األقران  و إدمان الكحول أو غيره من المخدرات في اضطراب ما بعد الصدمة لدى 

كم أتم ربط التنمر االلكتروني مع أعراض . مدن في الصين 6من  طالبا 18341عينة مكونة من 

        (2020حفيظة سليمان احمد البراشدية، )اضطراب ما بعد الصدمة و كذلك االكتئاب و إيذاء النفس 
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 : خاتمة

ظهرت و برزت من خالل يتضح مما سبق أن التنمر االلكتروني يعد من الممارسات المنحرفة التي 

التعامل السلبي لبعض المستخدمين مع تقنيات التواصل الحديثة، بحيث أصبح مشكلة مربكة للغاية أثارت 

قلق عديد من المجتمعات نظرا لتزايد حجم انتشاره و تعدد صوره و خطورته على األصعدة كافة و كذا 

طبيعتها و سماتها و الفهم العميق بهدف  تداعياته و لذلك وجب الوقوف عند هذه الظاهرة و الكشف عن

وضع مقترحات تمكننا من مواجهتها، ال احد يستحق أن يتعرض للتنمر فالجميع يستحق أن يعامل 

باحترام و تقدير و كرامة مهما حدث و هذا بتشارك الجميع في المسؤولية كل حسب دوره و موقعه سواء 

العمل جميعا من اجل التعيير اإليجابي و الحفاظ على  المدارس أو أولياء األمور أو المعلمين فعليهم

سالمة و امن و استقرار البيئة المدرسية لضمان استمرارية و نجاح عملية التعلم و التعليم لدى التالميذ و 

تدعيم هذا من خالل إتباع و تطبيق مقررات دراسية و أساليب تربوية و برامج و استراتجيات هادفة 

 .توعية للوقاية  منه

 التوديــــات و المقترحــــات

هذه بعض التوصيات و المقترحات التي يمكن للباحثين و المهتمين بالبحث في الحقل المعرفي حول 

 :التنمر االلكتروني االستفادة منها لتطوير دراسات ذات صلة 

 هناك حاجة ماسة للتعمق في فهم التنمر اإللكتروني و تطوير النظريات المفسرة له . 

 ة التوسع في دراسة التنمر اإللكتروني بحيث تدرس كافة المتغيرات الممكن مرتبطة به أهمي

 . للتوصل ألفضل عوامل تنبؤ به 

  التحدث مع الطفل باستمرار للتعرف على الصعوبات و المشاكل التي يعانيها داخل المدرسة أو
 خارجها 

 تطوير المقاييس النفسية لقياس التنمر االلكتروني . 

 عمق في دراسة شخصية كل من المتنمر و الضحايا لفهم سلوكياتهم و دوافعهم جراء وجب الت

 . قيامهم بهذه السلوكيات غير السوية من خالل دراسات نوعية

  ندوات، محاضرات، دراسات، برامج إعالمية ، " وضع برامج توعية و تثقيفية و تدريبية مثل
 . مع المؤسسات التربوية و وسائل اإلعالم للحد من المشكالت السلوكية لدى الطالب بالتنسيق
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  ملخص:

تكتسي المعطيات ذات الطابع الشخصي أهمية كبيرة الرتباطها بالحق في الحياة الخاصة المكرسة في الدستور وإقرار 

الحماية  الجزائية لها من خالل قانون العقوبات، إال أن المعلوماتية والتطور التكنولوجي وما انجر عنه من مساس 

بالمعطيات الشخصية سيما المتعلقة بالسالمة الجسدية أوجب على المشرع الجزائري استصدار العديد من النصوص 

ئم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها الذي من الخاص بالوقاية من الجرا 09/04القانونية سيما القانون 

خالله  تناول حماية المعطيات االلكترونية، وبما أن البيانات الشخصية لم تحظى بالحماية الكافية حاول استحداث القانون 

فعال التي تشكل المتعلق بحماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي من خالله جرم مجموعة من األ 18/07

خرقا للقواعد التي يلزم مراعاتها عند القيام بكل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وفرض جزاءات وإجراءات 

قانونية صارمة ضد إساءة استخدام المعطيات الشخصية أثناء معالجتها، والتي قد تكون ماسة أيضا بالسالمة الجسدية 

ت على الجهات التي ال تحترم مقتضيات هذا القانون، من أجل احترام الكرامة لألفراد كما أقر مجموعة من العقوبا

 اإلنسانية والحياة الخاصة لألفراد.

نحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على الحماية الجزائية التي كرسها المشرع الجزائري للمعطيات ذات 

 .18/07الطابع الشخصي سيما في ظل القانون 

 لمراقبة الوطنية الحماية الجزائية، الجرائم، المعطيات ذات الطابع الشخصي، السالمة الجسدية، السلطة فتاحية:الكلمات الم

 الشخصي.  الطابع ذات المعطيات

Abstract : 

Personal data are of great importance due to their association with the right to 

private life enshrined in the constitution and the sanction of criminal protection for 

it through the Penal Code. However, information and technological development 

and the harm caused to personal data, especially those related to physical 

integrity, necessitated the Algerian legislator to issue many legal texts, especially 

Law 09/04 Concerning the Prevention and Control of Crimes Related to 

Information and Communication Technologies, by which it dealt with the protection 

of electronic data, and since personal data was not adequately protected, try to 

create Law 07/18 related to the protection of data processing of a personal nature 

through which a group of acts committed It constitutes a violation of the rules that 

must be observed when performing all data processing of a personal nature, and 

impose strict legal penalties and procedures against misuse of personal data 

during its processing, which may also affect the physical safety of individuals as 

mailto:email@gmail.com
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well as a set of penalties for those who do not respect the requirements of this law, 

In order to respect human dignity and the private life of individuals.  

Through this research paper, we try to identify the penal protection that the 

Algerian legislature has devoted to data of a personal nature, especially under 

Law 18/07. 

Key words: criminal protection, crimes, data of a personal nature, Physical safety  

the National Authority for Monitoring Personal Data. 

 

 مقدمة:

التكنولوجي خاصة في المجال المعلوماتي أصبح هناك مساس كبير خاصة بالحياة نظرا للتطور 

الخاصة سيما الجرائم المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والمتعلقة بالسالمة الجسدية، لذا سعى 

ضمان أكبر قدر من الحماية خاصة الجزائية منها من  18/07المشرع الجزائري من خالل القانون 

يم األفعال الماسة بالبيانات الشخصية وتقرير العقوبات الجزائية المفروضة على كل المتعاملين خالل تجر

بطريقة غير شرعية بالمعطيات الشخصية كما نص على استحداث السلطة الوطنية لمراقبة المعطيات 

 ذات الطابع الشخصي التي ستعمل على تطبيق هذا القانون.

 لية التالية:على هذا األساس يمكن طرح اإلشكا

في فرض الحماية الجزائية الالزمة للمعطيات ذات الطابع  18/07مامدى فعالية القانون  -

 الشخصي ككل بما فيها البيانات المتعلقة بالسالمة الجسدية ؟

 لإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى العناصر التالية:

 األول: الجرائم الواقعة على المعطيات ذات الطابع الشخصي حورالم

 المعطيات ذات الطابع الشخصي كمحل للجريمة  -1

 جريمة الجمع غير المشروع للمعطيات ذات الطابع الشخصي  -2

 للمعالجة )الشكلية( اإلجرائية بالقواعد الماسة الجرائم الثاني: ورالمح

  الشخصية غير مصرح أو غير مرخص بهاجريمة انجاز معالجة للمعطيات  -1

 بالقواعد الشكلية للحماية والتعاون مع السلطة الوطنية المتعلقة الجرائم -2

 خاتمة

 

 ل: الجرائم الواقعة على المعطيات الشخصيةحور األوالم

المتعلق  18/07ضمانا لحق األفراد في الحياة الخاصة استحدث المشرع الجزائري القانون 

المعطيات الشخصية والذي كرس من خالل الحماية الجزائية لهاته المعطيات، وعاقب على بحماية 

مجموعة من األفعال التي تمس معالجة المعطيات الشخصية بما تتضمنه من معطيات متعلقة بالسالمة 

 الجسدية.

 المعطيات ذات الطابع الشخصي كمحل للجريمة   -1

 ابع الشخصياألساس القانوني للمعطيات ذات الط 1-1

تعد المعطيات ذات الطابع الشخصي جزءا ال يتجزأ من الحق في الحياة الخاصة التي كفل 

من التعديل  46المشرع الجزائري حمايتها باعتبارها حقا دستوريا أساسيا وهذا ما أكدته المادة 
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ذات  حيث نصت على: " حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات  20161الدستوري 

 الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه".

كما تأثر المشرع الجزائري بالجدال العالمي الذي أفرزته التطورات المذهلة ألنظمة المعلوماتية واعتبر 

 2 04/05المساس بها جرائم أدرجها في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 

 394مكرر إلى  394ت عنوان: المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وذلك في المواد من تح

 7.3مكرر 

من قانون العقوبات، كذلك المادة  2مكرر/ 303فضال عن الحماية الجنائية للصور الشخصية المادة 

 09/04لقانون من قانون العقوبات الخاصة بالحماية الجنائية لالتصال الخاص، وكذا ا 1مكرر / 303

 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

فكل هاته النصوص تقر الحماية ذات الطابع العام لكل االعتداءات الواقعة على البيانات الشخصية مهما 

 4كانت الوسائط المتدخلة في تداولها شبكات عامة أو خاصة.

عتبر الحالة الصحية للفرد من صميم خصوصياته التي ال يجوز الكشف عنها هم ما اقره المشرع كما ت

 1مكرر  206المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حيث نصت المادة  90/17الجزائري من خالل القانون 

كافة ماية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به حو            : "يضمن احترام شرف المريض 

 5األطباء وجراحو األسنان والصيادلة".

فالسالمة الجسدية للفرد تدرج ضمن الحقوق الشخصية وتستمد حمايتها من النصوص التي تحمي السر 

المهني ، ولم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد ، بل أكد على ذلك من خالل إضفاء الحماية على 

حالة الصحية للفرد، إضافة غلى العقوبات الجزائية الملفات الطبية والتي تتضمن تفاصيل عن ال

المفروضة على كل من يتصل عمله بحالة المريض كاألطباء والقابالت والصيادلة وعمال المستشفيات 

 في حالة إفشاء السر المهني .

كما يشكل الكشف عن الحالة الصحية للفرد انعكاسات خطيرة تمس سمعته داخل المجتمع و تؤثر على 

في حالة االطالع على العواقب الوخيمة للمرض، كون اإلفشاء عن األحوال الصحية من أخطر  نفسيته

 6االعتداءات على الحق في الخصوصية.

إال أن هذه السرية تفقد حمايتها متى تعلق األمر بالتزام قانوني يفرض على الطبيب إفشاؤه ، سواء في 

كحاالت اإلبالغ عن األمراض المعدية واألوبئة سبيل تحقيق المصلحة العامة واألمن االجتماعي 

والجرائم، أو في سبيل مصلحة المريض الشخصية كأن يرفض المريض عالجا ضروريا لعدوى 

  7يحملها.

لقد حاول المشرع إضفاء نوع من الحماية الجسدية لإلنسان من خالل حماية عنصر السرية الذي  

ونظرا للتطور التكنولوجي و ما انجر عنه من مساس  يستمد أساسه القانوني من الحق في الخصوصية،

بالمعطيات المتعلقة بالحياة الشخصية للفرد بما فيها الحق في السالمة الجسدية وجب على المشرع تطوير 

 التشريعات بما يتماشى مع هذا التطور الذي يمس هذا الحق.

 تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي   2-1

المتعلقة بالبيانات الشخصية تعريفها لهذه البيانات من االتفاقية  تستوحي معظم التشريعات

 8األوروبية لحماية البيانات الشخصية.

بأنها: " كل معلومة  1980كما عرفتها منظمة التعاون االقتصادي و التنمية البيانات الشخصية عام 

 عائدة لشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد". 
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الكثير من البيانات السيما تلك التي يمكنها أن تساعد على تحديد يالحظ أن هذا التعريف يغفل 

   9هوية الشخص.

وعلى غير عادته أعطى المشرع الجزائري تعريفات وضبط لكل المصطلحات في مجال حماية 

األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهذا نظرا لكون هذا القانون 

ين الجزائرية، ولكي ال تبقى هذه المصطلحات محل تفاسير مختلفة تضيع بينها الحقوق أو سابقة في القوان

فقد عرفت عرفت  10ترتكب باسمها المخالفات ، وألن التعريفات التشريعية تسمو على باقي التعريفات

المعطيات ذات الطابع الشخصي بأنها: " كل معلومة بغض النظر  18/0711من القانون  03/1المادة 

ن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه " الشخص المعني بصفة ع

مباشرة او غير مباشرة ، ال سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته 

 افية أو االجتماعية".البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيوميترية أو النفسية أو االقتصادية أو الثق

شكال جديدا من أشكال الحماية بحيث أنه قد كفل تخصيص تك  الحماية في إطار  18/07لقد أقر القانون 

المعطيات الخاصة بالشخص الطبيعي التي تتعلق مثال باالسم العائلي، االسم الشخصي  العنوان، رق 

ة، المعطيات الجينية عندما تتم معالجتها آليا، الهاتف، البريد االلكتروني، الصورة، المعطيات البيوميتري

لذا تعتبر المعطيات ذات طابع شخصي كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها بما في 

  12ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه.

وهي فئة من البيانات أضيق  3/6المادةكما حرص المشرع الجزائري على تعريف البيانات الحساسة في 

في مجالها من المعطيات الشخصية، وتمثل البيانات العرقية واإلثنية أو اآلراء السياسية أو القناعات 

 13الدينية و أو الفلسفية أو االنتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته.

المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع  18/07من القانون 3/3كما عرف المشرع الجزائري في المادة

الشخصي بأنها: " كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية او بدونها على معطيات 

ذات طابع شخصي مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو المالءمة أو التغيير أو االستخراج أو 

ن طريق اإلرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال اإلتاحة أو االطالع أو االستعمال أو اإليصال ع

 14التقريب أو الربط البيني وكذا اإلغالق أو التشفير أو المسح أو اإلتالف".

يظهر من التعريف أن المشرع عدد العمليات التي تعد معالجة دون أن يحصرها، كما ينطبق القانون على 

الشخصية، وهو طرح صائب فالمعالجة اآللية ورغم أنها األساس في  المعالجة اآللية أو اليدوية للمعطيات

الوقت الحالي إال أنه قد يسبقها معالجة يدوية، حيث ال يمكن االستغناء عن العنصر البشري في جمع 

المعطيات، كما أنه ليس من الضروري أن تحول المعلومة ويغير في شكلها حتى تتمتع بالحماية 

 جمع البيانات يمكن أن يرتب اعتداء على حقوق وحريات األشخاص.  القانونية، إذ أن مجرد

على استبعاد بعض عمليات المعالجة للبيانات الشخصية من  18/07من القانون  5وقد نصت المادتين 

تطبيق القانون السالف الذكر، حيث استثنت بعض أشكال المعالجة المتعلقة بالصحة من جال التطبيق 

يات الشخصية التي يكون الغرض منها المتابعة العالجية الفردية للمرضى وكذا ويتعلق األمر بالمعط

 المعطيات الشخصية التي تسمح بإجراء دراسات 

أو إذا كان الغرض من معالجة البيانات التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بتأمين المرضى، 

قبل األطباء المسؤولين عن المعلومة  باإلضافة إلى المعطيات المعالجة داخل مؤسسات صحية من

 الطبية. 

مايمكن مالحظته أن المشرع الجزائري استبعد المعطيات الشخصية التي تعتبر حساسة من مجال 

، فإذا كان المبدأ هو السماح بمعالجة البيانات الشخصية شرط مراعاة األحكام 18/07تطبيق القانون 
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را من مجال البيانات التي يسمح بمعالجتها خارج األحكام والقوانين، فإن المشرع الجزائري وسع كثي

العامة للمعالجة التي حددها هذا القانون مع تحديده للجهة التي تعالج هذه البيانات بصفة حصرية مثل 

المعطيات المعالجة لمصلحة الدفاع واألمن الوطنيين، والبيانات الشخصية المعالجة ألغراض الوقاية من 

مرتكبيها وقمعها بشرط أن تعالج من طرف السلطة القضائية والسلطات العمومية  الجرائم ومتابعة

واألشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية ومساعدي العدالة في إطار تخصصاتهم القانونية، 

ويكمن التبرير هنا في أن المشرع الجزائري فضل أن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، 

توازن المطلوب بين الفرد في حماية حقوقه وحرياته األساسية، وحق المجتمع في التمتع ضمانا لل

   15بالرفاهية واألمن واالستقرار من جهة وممارسة الدولة ألولويتها من جهة أخرى.

ال يستوعب المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع  18/07فنطاق تطبيق القانون 

ك الموجهة ألغراض الوقاية من الجرائم و قمعها وتلك المتضمنة في قواعد الوطني واألمن وكذا تل

البيانات القضائية ، وكذا المعطيات الحساسة كتلك المتعلقة باآلراء السياسية والقناعات الدينية  والبيانات 

  16المتعلقة بصحة االنسان على سبيل المثال ال الحصر.

من بيانات متعلقة بالسالمة الجسدية لإلنسان عن نطاق  وهكذا تخرج البيانات الحساسة بما تشمله

حظر المعالجة في سياق تطبيق مبدأي: سلطان اإلرادة الفردية أي موافقة الشخص المعني والمصلحة 

العليا للبالد وتبى هذه الحالة األخيرة مشروطة بحسب العديد من األنظمة القانونية بالحصول على إذن 

  17خاص.

 غير المشروع للمعطيات ذات الطابع الشخصيجريمة الجمع   -2

تتضمن هذه الجريمة عدة صور مخالفة ألحكام جمع المعطيات الشخصية، فقد تتعلق باستعمال أساليب 

غير مشروعة في جمع المعطيات الشخصية، أو تتعلق بعدم االعتراف بحقوق الشخص المعني 

 بالمعالجة.

 في جمع المعطيات الشخصيةجريمة استعمال األساليب غير المشرعة   1-2

ويقصد بعملية الجمع أن يتمكن الجاني   18/07من القانون  59وهو الفعل المعاقب عليه بموجب المادة 

من الحصول على معطيات لشخص واحد أو لعدة أشخاص، إذ تعتبر هذه العملية إحدى ابسط أشكال 

لجة لتلك المعطيات بحسب نص المادة االعتداء على المعطيات الشخصية، كما تعتبر إحدى مراحل المعا

، لذلك فالجمع هو عملية اإللمام المسبق بالمعطيات وتنظيمها من أجل استعمالها  18/07من القانون  03

فيما بعد، وتقوم الجريمة سواء تم الجمع يدويا في ملفات او سجالت ورقية مثال، أو بطريق آلي أي 

التي نصت على ان  18/07من القانون  04ا لنص المادة باستعمال األجهزة المعلوماتية وذلك تطبيق

  18القانون ينطبق على نوعي المعالجة آلية كانت أو غير آلية.

 ويجب أن ترتكب هذه الجريمة من قبل أشخاص معينين قد يكون:

  المسؤول عن المعالجة: وهو كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر

تراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها" طبقا لنص يقوم بمفرده أو باالش

 .18/07من القانون  13/3المادة 

  المعالج من الباطن: وهو كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعالج

من القانون  14/3معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة" طبقا لنص المادة 

18/07. 

 وتتحقق هذه الجريمة بتحقق أحد األفعال التالية:
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 معالجة المعطيات الشخصية دون احترام الكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة. -

 جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة. -

  19دة القانونية.االحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد الم -

إال أن البيانات الصحية أو الطبية فئة خاصة من البيانات الحساسة التي يتشدد المشرع في حمايتها 

 20ويحظر جمعها ومعالجتها، إال إذا توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها قانونا.

ية وغير النزيهة لجمع كما أن مصطلح " الطريقة غير المشروعة " تكفي وحدها لتتضمن الوسائل التدليس

المعلومة، يضاف إليها كل أشكال االختالس من الوثائق أو السجالت الرقمية أو الحصول عليها عن 

طريق الدخول غير المشروع لألنظمة المعلوماتية؛ فطريقة التدليس تعني استعمال كل وسائل الخداع 

ادته إلى درجة أن يقتنع بصحة ما يدعيه واالحتيال بما فيها الكذب على الشخص المعنيى بالتأثير على إر

 الجاني، وبالتالي يقدم معلومات ذات طابع شخصي يستغلها الجاني في جمعها.

أما الطريقة غير النزيهة تعني مخالفة الجاني لواجباته األخالقية سواء اثناء ممارسة مهنته او وظيفته أو 

الشخصي كاستغالل النفوذ أو تقديم الرشاوى في تعامله مع الجمهور أثناء جمع المعطيات ذات الطابع 

 من أجل الحصول على تلك المعطيات.

أما بالنسبة للركن المعنوي فمن خالل استعمال المشرع لمصطلحات طرق تدليسية أو غير نزيهة أو  -

غير مشروعة أنها ال تقع إال إذا ارتكبت عمدا ، وبالتالي فهي جريمة قصدية قوامها علم الجاني بأن ما 

  21يقوم به هو عن طريق غير مشروع من أجل الحصول على المعطيات الشخصية مع إرادة القيام بذلك.

االستعمال التعسفي أو التدليسي أو غير النزيه للمعطيات المعالجة  59بالنسبة للعقوبة فقد نصت المادة  -

ة إلى ثالث سنوات أو االستعمال غير المشروع للمعطيات ذات الطابع الشخصي بالحبس من سنة واحد

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة عرقلة عمل السلطة 300.000دج إلى 100.000وغرامة من 

الوطنية وذلك في حالة عدم إعالم مقدم الخدمات السلطة الوطنية والمعني باألمر بحصول انتهاك 

  22للمعطيات الشخصية أو من يلج إلى السجل الوطني.

 اف بحقوق الشخص المعني بالمعالجةجريمة عدم االعتر  2-2

خول المشرع الجزائري لألشخاص المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مجموعة من 

الحقوق في مواجهة المسؤول عن المعالجة، وذلك بغية تمكينهم من حماية حياتهم الخاصة من كل اعتداء 

  23هذه الحقوق مايلي:ومن  18/07خصصها المشرع في الباب الرابع من القانون 

أوجب المشرع على المسؤول عن المعالجة إعالم كل شخص يتم االتصال به قصد  الحق في اإلعالم: -

معطياته الشخصية بهويته المسؤول أو ممثله والغرض من المعالجة وكل معلومة أخرى مفيدة حتى وإن 

البيانات من خالل شيبكات مفتوحة  تم هذا الجمع بطريقة غير مباشرة وبدون االتصال به، وإن كان جمع

مالم يكن على علم مسبق بها وجب تنبيهه وإعالمه بوجود معطياته على الشبكات ويمكن استغاللها بدون 

ترخيص منه، وتسقط إلزامية اإلعالم متى تعذر إعالم الشخص المعني ، وتخطر السلطة الوطنية بذلك 

  24مع تبرير أسباب االستحالة.

اإلشارة إلى أن الولوج إلى المعلومة هو  18/07من القانون  34تضمن نص المادة  ج:الحق في الولو -

في حد ذاته حق من حقوق اإلنسان ، ولكنه يعزز أيضا إمكانية تحقيق حقوق اإلنسان األخرى، وال يمكن 

 لمعرفة.لمواطن أن يطالب بها إذا كان يجهل حقوقه، كما ان حق الولوج للمعلومة يمكنه أن يزودنا بهذه ا

 :على عن المعالجة، المسؤول من يحصل أن المعني للشخص يحق 18/07  للقانون وبالعودة

 وأغراض المعالجة ال، أو معالجة محل كانت به المتعلقة الشخصية المعطيات أن   على التأكيد 

 .إليهم والمرسل عليها تنصب التي المعطيات وفئات
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 ،متاحة بكل معلومة وكذا للمعالجة تخضع التي به الخاصة بالمعطيات مفهوم، شكل وفق إفادته 

 .المعطيات مصدر حول

 الولوج على طلبات اإلجابة آجال تحديد الوطنية السلطة من يطلب أن المعالجة عن للمسؤول يحق

 ويقع المتكرر، وطابعها حيث عددها من سيما ال التعسفية، الطلبات على اإلعتراض ويمكنه المشروعة، 

  25.الطلب لهذا التعسفي الطابع إثبات عاتقه على

بأحقية الشخص بالحصول دون مقابل من المسؤول المعالج عن  35قضت المادة  الحق في التصحيح: -

أيام من  10تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغالق المعطيات الشخصية في حاالت معينة وفي أجل أقصاه 

إخطاره، ويستطيع كذلك الشخص اللجوء إلى السلطة الوطنية في حالة عدم تلقي  إجابة خالل المدة 

في حالة تلقي الرفض من طرف المسؤول عن معالجة معطياته الشخصية، كما يحق له تبليغ المذكورة أو 

الغير الذي تلقى المعطيات الشخصية بأي تحسين أو تصحيح أو مسح أو إغالق للمعطيات ، وفي حالة 

 26وفاة الشخص ينتقل الحق في الحالتين السابقتين للورثة.

الشخصي  الطابع ذات معطياته معالجة على االعتراض المعني للشخص يمكن الحق في االعتراض: -

 منها؛ وخاصة التجارية دعائية أغراض في المعطيات هذه استخدام رفض يمكنه مشروعة، كما ألسباب

   27لهذا االعتراض. سبب أو تبرير، أي تقديم على مجبرا يكون أن دون وذلك

 أو كانت وسيلة بأي المباشر االستكشاف  18/07لقد منع القانون  الحق في منع االستكشاف المباشر: -

موافقة  دون األشكال، من شكل أي في طبيعي شخص بيانات باستعمال استخدام التكنولوجيا، بواسطة

 طلبت البيانات ما إذا اإللكتروني، البريد طريق عن المباشر باالستكشاف يرخص أنه غير ، المعني

 أو منتجات يخص االستكشاف المباشر كان إذا أو خدمات تقديم أو بيع أجل من إليه المرسل من مباشرة

 .لبس دون المعنوي صراحة أو الطبيعي الشخص نفس يقدمها مشابهة خدمة

 اإللكتروني البعدي والبريد االستنساخ وجهاز الهاتفي االتصال آليات بواسطة رسائل إرسال يمنع كما

 توقيف طلب إرسال من إليه تمكين المرسل بهدف صحيحة بيانات إلى اإلشارة دون االستكشاف ألجل

 الذي الشخص هوية إخفاء أيضا   ويمنع بإرسالها، .المرتبطة  تلك غير مصاريف دون االتصاالت هذه

 .18/07من القانون  37حسب ما كرسته المادة    28الرسائل لفائدته أوصلت

يشكل فعال مجرما كإجراء المعالجة رغم تعرض الشخص وتبعا لذلك فإن كل اعتداء على هذه الحقوق 

 29المعني  رفض حقوق اإلعالم أو الولوج أو التصريح أو االعتراض.

الجزائري  المشرع بالنسبة للسلوك اإلجرامي في جريمة عدم االعتراف بحقوق الشخص المعني عبر عنه

فالرفض يعبر عن عدم   "مشروع سبب دون يرفض المعالجة عن بعبارة " كل مسؤول 64في المادة 

قبول المسؤول عن المعالجة طلبات ممارسة تلك الحقوق ولم يذكر المشرع شكله سواء صدر شفهيا أو 

 كتابيا ، ضمنيا أو صريحا.

كما لم يرد تجريم الرفض بشكل مطلق، إذ أتبعه المشرع بعبارة عندما يصدر دون سبب مشروع  

الت تجيز رفض االعتراف بتلك الحقوق كما لو كان طلب الشخص وبالتالي بالمفهوم المخالف هناك حا

 . 34المعني يحمل طابعا تعسفيا بالشكل الذي نصت عليه المادة 

كما أنها جريمة قصدية بحيث يتعمد الجاني رفض إحدى الحقوق عن علم وإرادة بأن ذلك الرفض ال 

فإن القصد الجنائي يتحدد بعد يسانده أي سبب مشروع ، وفي حالة رفض حق الولوج  أو التصحيح 

 فصل السلطة الوطنية في االعتراض على طلب الولوج وبعد تقديم طلب التصحيح أمام السلطة الوطنية .

وبالنسبة للعقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد قرر لها المشرع عقوبة اختيارية بين الحبس من شهرين إلى 

، لكن ال تنطبق هذه العقوبة إال في حالة العود  دج 200.000دج إلى  20.000سنتين أو غرامة من 
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تطبيق عقوبة الغرامة توقعها السلطة الوطنية أوال  18/07من القانون  47ألن المشرع قرر في المادة 

وتطبق  64دج وإذا توافرت حالة العود تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادة  500.000مقدارها 

 4كم ينطبق في حالة عدم القيام بالتبليغات المنصوص عليها في المواد العقوبة السابق ذكرها، ونفس الح

 18/07.30من القانون  16و  14و 

 

 للمعالجة )الشكلية( اإلجرائية بالقواعد الماسة الجرائم لثاني: المحور ا

 القواعد اإلجرائية من مجموعة احترام ضرورة الشخصي الطابع ذات المعطيات بمعالجة القيام يقتضي

قبل   المعالجة عن المسؤول يلزم حيث الطبيعيين، األشخاص حماية بهدف المشرع عليها نص التي

 يعد الشكليات هذه مخالفة فإن وبالتالي المعالجة، عن المسبقة ببعض اإلجراءات القيام ضرورة إجرائها،

 مختلف من وحمايتها الشخصي الطابع ذات المعطيات سالمة ضمان أجل ومن معاقب عليها، جريمة

 من مجموعة اتخاذ ضرورة المعالجة عن المسؤول على المشرع فرض لها، تتعرض التي قد المخاطر

 قانون عنها، كما ألزم معاقب جريمة يعتبر مخالفة لذلك وأي المعطيات، هذه لضمان أمن اإلجراءات

 .ارتكابهاعلى  يعاقب جريمة يعد بذلك إخالل وكل الوطنية، السلطة مع التعاون ضرورة 18/07

 جريمة انجاز معالجة للمعطيات الشخصية غير مصرح او غير مرخص بها -1

المعالجة  عن المسؤول تقديم ضرورة الشخصي، الطابع ذات للمعطيات معالجة إجراء قبل يلزم

الشخصي،  الطابع ذات المعطيات لحماية الوطنية السلطة قبل من ترخيص على حصوله أو بذلك تصريح

 المعالجة عن المسؤول معالجة يجريها أي فإن تم ومن 18/07 القانون من 12 المادة لنص وفقا وذلك

 18/07 رقم القانون من 56 المادة نص وفق عليها معاقب جريمة تعد الترخيص أو التصريح غياب في

 :التالية األفعال بأحد الجريمة هذه تتحقق وعليه

؛ ويقصد بالتصريح 31الترخيص أو التصريح غياب في ي الشخص الطابع ذات معطيات ملف إنجاز- 

تقديم طلب يتضمن إخطار السلطة الوطنية بااللتزام بإنجاز عملية المعالجة للمعطيات الشخصية في إطار 

، إذ يسلم للمسؤول عن المعالجة بموجب هذا التصريح وصل إيداع إما مباشرة أو 18/07أحكام القانون 

   32ساعة. 48و في أجل ال يتعدى يرسل إليه بالطريق االلكتروني فورا أ

 النظامية ويمكن أو القانونية المهام ممارسة لضمان أو العامة بالصحة أما الترخيص ألسباب تتعلق

تتضمن  التي المعالجة إخضاع الوطنية السلطة تقرر بحيث الحساسة، المعطيات الترخيص بمعالجة

 أن على لألشخاص األساسية والحقوق والحريات الخاصة الحياة وحماية احترام على ظاهرة أخطار

 تاريخ تلي التي أيام 10 العشر غضون في المعالجة عن المسؤول إلى يبلغ مسببا وأن قرارها يكون

المعالجة  كانت إذا ما حالة في الحساسة المعطيات بمعالجة الترخيص يمنح ، كما التصريح إيداع

 في المعني وجود الشخص حالة وفي أخر لشخص أو المعني للشخص الحيوية المصالح لحماية ضرورية

 الشخص موافقة على بناء تنفيذ المعالجة  يمكن بموافقته،كما اإلدالء عن قانوني أو بدني عجز حالة

 نقابي، أو ديني أو فلسفي أو سياسي طابع ذات غير نفعية منظمة أو جمعية أو مؤسسة طرف من المعني،

 الذين األشخاص أو المنظمة هذه أعضاء فقط المعالجة تخص شرط أن الشرعية، نشاطاتها إطار في

 األشخاص موافقة دون الغير إلى المعطيات ترسل وأال   بغايتها تتعلق اتصاالت منتظمة بها تربطهم

استنتاج  يمكن عندما علنا   المعني الشخص بها صرح معطيات تخص المعالجة وٕاذا كانت المعنيين،

 ممارسته بحق أو لالعتراف ضرورية المعالجة أن   كما تصريحاته، من لمعطياتا معالجة على موافقته

 المعطيات معالجة إلى إمكانية باإلضافة الغاية، لهذه حصريا تمت قد تكون القضاء، أمام عنه الدفاع أو
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 والقيام الوقائي، الطب لممارسة تعد ضرورية والتي بيولوجيون أو أطباء يقوم التي تلك باستثناء الجينية

   33عالجات. أو وفحوصات طبية بتشخيصات

وصل  سحب رغم المعطيات معالجة نشاط مواصلة أو كاذبة بتصريحات التقديم حالة في أيضا -

 .18/07القانون  من 56/2المادة مقتضيات عليه نصت ما ذلك له، الممنوح الترخيص أو التصريح

هذه  وتقوم الحساسة، المعطيات معالجة جريمة المعالجة عن المسبقة باإلجراءات المتعلقة الجرائم ومن

 :التالية األفعال أحد بإتيان الجريمة

 الثانية في المادة حددت وقد المعني، للشخص الصريحة الموافقة دون حساسة معطيات معالجة إما -

العرقي  األصل تبين ي شخص طابع ذات معطيات" بأنها الحساسة بالمعطيات المقصود السادسة فقرتها

تكون  أو المعني للشخص النقابي االنتماء أو الفلسفية أو الدينية القناعات أو السياسية اآلراء أو اإلثني أو

 . الجينية معطياته فيها بما بصحته متعلقة

أو  إدانات أو جرائم بخصوص ي الشخص الطابع ذات المعطيات اآللية الذاكرة في حفظ أو وضع -

 من المرتكبة المخالفات أو الجنح أو بالجنايات المتعلقة الشخصية بالمعطيات األمر ويتعلق األمن، تدابير

 قبله، من المتخذة الوقائية التدابير وكذا القضاء طرف من بشأنها الصادرة وباإلدانات معين، قبل شخص

 هذا أن ، إذ 18/07 القانون من 68 المادة بموجب عليها معاقب جريمة يعد المعطيات بهذه فكل معالجة

     34مثال. القضائية الهيئات إال معالجتها تخص وال الخاص، القطاع في ممنوع المعالجة من النوع

يظهر أن جريمة انجاز معالجة للمعطيات الشخصية غير مصرح بها أو غير  56ومن خالل نص المادة 

جريمة مادية يفترض مرخص بها أنه يكفي مجرد ثبوت انعدام التصريح أو الترخيص، وبالتالي فهي  

 فيها العلم واإلرادة.

وبالنسبة للعقوبة مثلها مثل كل الجرائم المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية قرر المشرع عقوبة جنحية 

دج  أما إذا تعلق 500.000دج إلى 200.000سنوات وغرامة من  05مقدارها الحبس من سنتين إلى 

 44لة أجنبية بدون ترخيص وفق ما نصت عليه المادة األمر بنقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دو

دج إلى 500.000سنوات وغرامة من  05فإن العقوبة المقررة هي الحبس من سنة واحدة إلى 

   35دج.1000.000

 بالقواعد الشكلية للحماية والتعاون مع السلطة الوطنية المتعلقة الجرائم  -2

 مجموعة اتخاذ ضرورة الشخصية معطياتال معالجة عن مسؤول المشرع الجزائري كل ألزم

 أو إغفال كل فإن وهكذا المعالجة، محل الشخصية المعطيات حماية بهدف اإلجراءات والتدابير من

 الوطنية السلطة تمكين أجل من أنه كما عليها، معاقب جريمة يشكل هذه اإلجراءات اتخاذ في تقصير

 يعد بذلك إخالل وكل الوطنية، السلطة مع التعاون ضرورة 18/07 قانون اختصاصاتها، ألزم ممارسة

 .على ارتكابها يعاقب جريمة

 في منح مهمتها التي تنحصر 36 الشخصي الطابع ذات المعطيات لمراقبة الوطنية السلطة وقد تم إنشاء

 لرئيس للوصاية المباشرة الهيئات، وتخضع لمختلف المعطيات من النوع هذا معالجة تراخيص

 مهامهم يزاولون عضوا 84من  الهيئة هذه تكون تنظيمها، و العملية مراقبة مهمتها وتكون الجمهورية

 قضاة ثالثة إلى باإلضافة الجمهورية  طرف رئيس من يعينون منهم ثالثة سنوات، لخمس تمتد لمدة

 من غرفة لكل وعضو الدولة مجلس و العليا إلى المحكمة ينتمون للقضاء، األعلى المجلس يعينهم

 والعمل والصحة والعدل والداخلية والخارجية الدفاع من وزارات كل عن واحد وممثل البرلمان،

 والرقمنة. والتكنولوجيات سلكية و الال السلكية والمواصالت
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 الشخصية استغالل المعطيات مجال في سادت التي "للفوضى حد لوضع السلطة هذه إنشاء يأتي

 مآل يعلم أحد ال اليوم، غاية إلى"أنه  األختام، حافظ العدل، وزير أقر حيث الطبيعيين، لألشخاص

 العمومية الهيئات مختلف تقدمها التي مختلف االستمارات ملء عند بمنحها الشخص يقوم التي المعطيات

 بالنصوص اإلطار ذات في الوزير السيد استدل كما ،"غريبا أمرا حد ذاته في يعد مما الخاصة، أو منها

إلى  الزبون رقم وصل كيف يجهل" ،بحيث النقال الهاتف متعاملي مختلف زبائن التي يتلقاها اإلشهارية

 يعتبر من المعطيات النوع لهذا القانونية الحماية كون عن فضال ،"باستغالله تقوم حتى الجهات هذه

 كتلك القانونية النصوص تضمنتها بعض التي المتفرقة اإلشارات بعد باستثناء الحالي، الوقت في غائبا"

 له التحضير استغرق الذي القانون هذا في استدعى التفكير ما وهو مثال، االلكتروني بالتصديق المتعلقة

 الشخصية المعطيات بحماية خاصا تشريعا سنت التي الدول بركب أغلبية الجزائر لتلتحق سنوات، ثالث

    37وحساسيتها. إلى خصوصيتها بالنظر

 على جريمة 18/07 رقم القانون من  65المادة نصت المعطيات: حماية إجراءات اتخاذ عدم جريمة  *

 في عليها المنصوص األشد بالعقوبات اإلخالل بقولها: "دون المعطيات حماية إجراءات اتخاذ عدم

 المعالجة عن المسؤول دج 500.000 إلى دج 200.000 من بغرامة يعاقب المفعول، التشريع الساري

 ."القانون هذا من 39و 38 المادتين في عليها المنصوص االلتزاماتيخرق  الذي

 بضمان 39 المادة تتضمن حين في الشخصية، سالمة المعطيات ضمان بالتزام 38 المادة وتتعلق

 التقنية التدابير اتخاذ دون الشخصية المعطيات تمت معالجة متى الجريمة هذه تتحقق وعليه السرية،

 .الطابع الشخصي ذات المعطيات لحماية المالئمة والتنظيمية

 قانون من 61 لنص المادة ووفقا أوال تتحقق :الوطنية السلطة مع التعاون عن االمتناع جريمة *

 عن أو المكان، في عين التحقق عملية إجراء على باالعتراض إما الوطنية، السلطة عمل بعرقلة 18/07

 والوثائق الضرورية بالمعلومات تصرفها تحت وضعوا الذين األعوان أو أعضائها تزويد رفض طريق

 أو المعلومات المذكورة، أو الوثائق إزالة أو إخفاء أو الوطنية السلطة طرف من لهم الموكلة المهمة لتنفيذ

 بشكل عدم تقديمها أو الطلب تقديم التسجيالت وقت لمحتوى مطابقة غير معلومات إرسال طرق عن

 .وواضح مباشر

 كل عن والشخص المعني الوطنية السلطة بإعالم الخدمات مقدم امتناع عند أيضا الجريمة هذه تتحقق كما

 38السالف الذكر. 18/07 رقم القانون من 66 المادة لنص وفقا هذا الشخصية، للمعطيات انتهاك

 39 09/04لكن ما يجب اإلشارة إليه هو ضرورة عدم الخلط بين مسؤولية مقدمي الخدمة وفق قانون 

 394تعلق بالوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال والمعاقب عليها في المادة الم

من قانون العقوبات، إذ أن التجريم في هذه الحالة يتعلق بنوع الخدمة المقدمة عندما تكون غير  8مكرر

 مشروعة أو كان مضمونها غير مشروع وال عالقة لها بالمعطيات الشخصية.

ويضاف إلى هؤالء أيضا مقدمو خدمات البيع االلكتروني أو ما يسمى بالمورد اإللكتروني وفق قانون 

منه جمع المعطيات الشخصية  36المتعلق بالتجارة االلكترونية الذي يسمح بحسب المادة  40 18/05

المتعلقة بالمعطيات  ويتضمن االمتناع عن إعالم السلطة الوطنية باالنتهاكاتالمتعلقة بالزبائن وتخزينها، 

الشخصية ويقصد به االمتناع عن إبالغها أو إخطارها أو تنبيهها هي والشخص المعني بتلك االنتهاكات 

عندا تتعرض  43عندما يتم اكتشافها أثناء أداء خدمة االتصاالت ، وتتمثل هذه االنتهاكات بحسب المادة 

ير المرخص به ، أي عندما تكون محل قرصنة أو المعطيات لإلتالف أو الضياع أو اإلفشاء أو الولوج غ

  41تعرض النظام المعلوماتي الذي يحتويها لالختراق من طرف قراصنة المعلوماتية.
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يشكل انتقال البيانات خارج الحدود الوطنية البعد العالمي لعملية  * نقل المعطيات نحو دولة أجنبية:

من  لها إخراجا اإلقليمية السيادة مبدأ إلى نسبة القانونية، ةالناحي من االنتقال هذا البيانات، ويعتبرمعالجة 

 ذات تحويل معطيات أو إرسال يمنع ولذلك الوطنية، السلطات وصالحية المحلية القوانين تطبيق نطاق

 ونجد للدولة، الحيوية أو المصالح العمومي باألمن المساس إلى تؤدي قد أجنبية دولة إلى شخصي طابع

 أجنبية دولة إلى الشخصي الطابع ذات نقل المعطيات معالجة عن المسؤول يمنع الجزائري المشرع أن

 ألحكام الكافية الحماية توفير على الدولة هذه قدرة من التأكد ووفقا وبعد الوطنية السلطة من بترخيص إال

 لها تخضع التي المعالجة إزاء لألشخاص األساسية والحقوق والحريات الخاصة للحياة 18/07القانون 

 قد الحماية التي نسبة الوطنية السلطة تقدر كما المستقبل، في لها تخضع قد التي أو هذه المعطيات

 من بالمعالجة والخصائص المتعلقة فيها، المطبقة األمن وٕاجراءات وفقا لقوانينها األجنبية الدولة تضمنها

 نقل المعالجة عن للمسؤول واستثناءا يمكن 42المعالجة المعطيات ووجهة وأصل وطبيعة ومدة غاية

 بعض في سابقا المذكورة الشروط فيها ال تتوفر أخرى دولة نحو الشخصي الطابع ذات المعطيات

 حياة على للمحافظة ضروريا النقل كان إذا أو للشخص المعني، الصريحة الموافقة 43منها الحاالت

 بتعاون يتعلق تنفيذا إلجراء أو عقود، تنفيذ أو إلبرام أو العامة، على المصلحة المحافظة أو ما، شخص

متعدد  أو ثنائي التفاق تطبيقا أو معالجتها، أو تشخيصها أو مرضية إصابات من أو للوقاية دولي، قضائي

 44فيه. طرفا الجزائر تكون األطراف

 

 خاتمة:  

في ختام هذه الورقة البحثية نتوصل إلى أن الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في الجزائر 

وإن تم تكريسها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

إلى أن جاء القانون  ال أنها لم تكفي للحد من االنتهاكات التي تهدد الحياة الخاصة للفردإومكافحتها 

لسد الفراغ التشريعي خاصة في مجال الحماية الجزائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي ، وقد  18/07

 تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي:

وضع حد للفوضى السائدة في مجال انتهاك المعطيات الشخصية من خالل  18/07جاء القانون  -

 والصريحة لصاحب المعطيات المراد معالجتها.الموافقة القبلية 

اعتبر المشرع الجزائري البيانات المتعلقة بالصحة من البيانات الحساسة، واستبعدها من مجال  -

 المعالجة اآللية حماية لحق اإلنسان في سالمته الجسدية.

 المعطيات الشخصية. ألزم القانون على المسؤول عن المعالجة باتخاذ تدابير وإجراءات لضمان سالمة  -

فرض جزاءات جنائية لردع المخالفين لقواعد معالجة  18/07حاول المشرع من خالل القانون  -

 المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تم النص على إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للسهر على تطبيق  -

 عقوبات على مخترقي القانون إلى جانب السلطة القضائية.القانون، والقيام بمهمات التحقيق وتسليط ال

 في ختام هذه الدراسة نقترح جملة من التوصيات تتمثل في:

 يحقق بما المعطيات الشخصية الخاصة بحماية في مجال التشريعات المستمر التطور على الحرص -

 تكنولوجيا المعلومات. مجال في المتسارعة للتطورات ومواكبتها مرونتها

 تعزيز حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالسالمة الجسدية، ووضع إطار قانوني مستقل لحمايتها. -

 لتفادي األجنبية قبل الشركات من الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة يضبط خاص قانون وضع -

 .غيره أو لغرض التجسس  أخرى دولة إلى المعلومات نقل جريمة في الوقوع
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 في التشريع الجزائري

  التحسيس والتوعية بمخاطر التعامل في مجال المعطيات الشخصية وشدة عقوباتها.ضرورة   -

الطابع الشخصي وضمان  ذات اإلسراع بتنصيب السلطة الوطنية كآلية مؤسساتية لحماية المعطيات -

  االستقاللية لها.
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األلعاب اإللكترونية لدى األطفال بين حق الممارسة وفقا " 

من اتفاقية حقوق الطفل وتهديد الحق في الحياة  31للمادة 

 والسالمة الجسدية

 -لعبة الحوت األزرق نموذجا–

“Electronic games for children between the right to practice 

according to article 31 of the convention on the rights of the 

child 1989 and the threat to the right to life and physical 

integrity 

-the blue whale game as a model- 
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  ملخص

الطفل لسنة  حقوق عند الطفل من الحقوق األساسية التي كفلتها اتفاقية تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد أن الحق في اللعب

تكون وفق ضوابط وشروط معينة، لعل أهمها تفعيل الدور الرقابي لألسرة ، وأن ممارسة هذا الحق ال بد أن 1989

ومراعاة سن الطفل ،وال سيما في ظل ما عرفته األلعاب التقليدية من تحول بفعل ولوج الطفل عالم التكنولوجيا واالتصال، 

أخرى أساسية كالحق في الحياة  وظهور األلعاب االلكترونية التي حولت اللعب من حق للتسلية والترفيه ،إلى مهدد لحقوق

 . والحق في السالمة الجسدية، وما لعبة الحوت األزرق إال خير دليل على ذلك

 .الطفل، اإلنترنيت ، السالمة الجسدية ، األلعاب اإللكترونية  التطور التكنولوجي: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

          This study aims to confirm that the child’s right to play is one of the basic 

rights guaranteed by the Convention on the Rights of the child of 1989,and that the 

exercise of this right must  be in accordance with certain controls and conditions 

Perhaps the most important of them is activating the supervisory role of the family 

and the woman’s age of the child especially in light of what traditional games have 

known in terms of transformation due to the child’s entry into the world of 

technology,communication and communication via the Internet  ,The emergence of 

electronic games that transformed play from a right for entertainment and  

entertainment into a threat to ather basic rights, such as the right to life and the right 

to physical integrity and the last blue whale games is evidence of that . 

Keywords :child, internet, physical safety, electronic games technological 

development 
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  مقدمة

تعتبر الطفولة أهم وأخطر المراحل في حياة اإلنسان، فالطفولة مرحلة لها عالمها الخاص الذي 

في  به ليترعرعيدور حول إشباع حاجيات الطفل النابعة من وضعه الفزيولوجي والسيكولوجي الخاص 

 .بيئة آمنة تكفل له األمن وتوفر له السالمة خاصة إذا عاش في كنف عائلته 

أحد أن أهم ما يميز مرحلة الطفولة لدى األطفال هو حيهم وميلهم إلى اللعب، إذ وال يخفى على 

العقل السليم في الجسم " يعتبر هذا األخير من مقومات حقوق الطفل التي ال بد أن يمارسها، فالحكمة تقول

ى يكون ، وحتى يكون الجسم سليما ال بد من أن يمارس صاحبه األلعاب الرياضية المختلفة، وحت"السليم

العقل سليما، يجب أال يحرم الطفل من حقه في اللعب والراحة واستغالل وقت الفراغ، وعدم إجباره على 

 .أن يقضي كل وقته في التعليم وتحصيل الدروس والعلوم المختلفة

وبالنظر ألهمية حق الطفل في اللعب ووقت الفراغ والراحة، فقد اهتم به المجتمع الدولي منذ  

على هذا  3في المبدأ السابع منه البند 1959، حيث أكد إعالن حقوق الطفل لعام 20 منتصف القرن

الحق لصالح الطفل، باعتباره من حقوقه األساسية، وزاد تأكيد هذا الحق بإصدار أهم اتفاقية لحماية 

بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ  1الفقرة  31، والتي أقرت في مادتها 1989حقوق الطفل عام 

 .زاولة األلعاب وأنشطة اإلستجمام المناسبة لسنهوم

ورغم أهمية اللعب في حياة الطفل سواء كان فرديا أو جماعيا،إال أنه بتطور العلم والتكنولوجيا 

ظهرت أنماط جديدة من األلعاب تعرف باأللعاب اإللكترونية،التي سرعان ما جذبت انتباه األطفال والقت 

اللعب، وأثارت مخاوف الجميع أسرا ومجتمعات، والسيما أن األلعاب نجاحا فائقا وانحرفت بمفهوم 

اإللكترونية ليست تسلية بريئة، بل هي وسيلة إعالمية تتضمن رسائل مشفرة  يهدف المرسل من خاللها 

 .إلى تحقيق أهداف وغايات معينة، وعادة ما تكون غير مشروعة 

 إشكالية الدراسة*

األلعاب اإللكترونية تستحوذ على عقول األطفال واهتمامهم أمام هذا الوضع الذي باتت فيه 

وتخطفهم من محيطهم األسري،أصبحت األسر تعيش هاجسا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه األلعاب بين 

إتاحة الفرصة ألبنائها للترفيه عن أنفسهم وممارسة حقهم في اللعب،ووفقا لما تقرره الفطرة في الطفل 

تفاقية حقوق الطفل، وبين ضرورة الرقابة وكبح جماح مخاطر هذه األلعاب وعلى ووفقا لما قررته ا

 . رأسها لعبة الحوت األزرق التي أودت بحياة الكثير من  األطفال جراء انتحارهم

 :وبناء على ما تقدم نطرح إشكالية مداخلتنا األساسية 

ورتها ضمن كفالة حقهم في هل يندرج تمكين األطفال من اللهو باأللعاب اإللكترونية رغم خط

من اتفاقية حقوق الطفل؟ أم أن ممارستهم لحقهم في اللعب  31اللعب والترفيه وفق ما نصت عليه المادة 

 . يجب أن تكون وفق ضوابط وشروط؟ 

 أهمية وأهداف الدراسة*

في اتفاقية حقوق الطفل  اللعب لدى الطفل ومدى تكريسه تكمن أهمية دراستنا في التعريف بحق

،ومعرفة ضوابط ممارسة هذا الحق في ظل التطورات التكنولوجية التي غيرت من نمط 1989لسنة 

 .األلعاب

وأيضا معرفة مخاطر األلعاب اإللكترونية على صحة وسالمة الطفل والتأكيد على دور األسرة 

 .في حماية الطفل، وفق ما جاءت به االتفاقية 
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دراسة إلى التعريف بلعبة الحوت األزرق وبيان آثارها السلبية على الحق في كما تهدف هذه ال

 .الصحة والحق في الحياة

 خطة الدراسة ومنهجها *

في سبيل معالجة اإلشكالية المطروحة ،سنتناول الموضوع وفق الخطة التالية،منتهجين في 

 : الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 1989في اللعب وضوابطه في اتفاقية حقوق الطفل  مفهوم حق الطفل: المحور األول

 تعريف الطفل: أوال

 تعريف اللعب وأهميته: ثانيا

 1989تكريس حق اللعب في اتفاقية حقوق الطفل لسنة : ثالثا

 على صحة وحياة الطفل( لعبة الحوت األزرق)مخاطر األلعاب اإللكترونية : المحور الثاني

 ومخاطرها على السالمة الجسدية للطفل مفهوم األلعاب اإللكترونية: أوال

 لعبة الحوت األزرق وتداعياتها: ثانيا

 .دور األسرة في حماية الطفل من تداعيات األلعاب اإللكترونية:ثالثا 

 

 1989مفهوم حق الطفل في اللعب وضوابطه في اتفاقية حقوق الطفل : المحور األول

إن الطفل بفطرته يميل إلى اللعب، فهو من األنشطة المهمة في حياته لذا فقد اهتمت اتفاقية ) 

التي سنتناولها بالشرح والتفصيل،ولكن  31حقوق الطفل التأكيد على ضرورة كفالة هذا الحق في المادة 

باعتباره محور قبل ذلك يجدر بنا قبال التعريف بالطفل باعتباره محل الدراسة، وتحديد مفهوم اللعب 

 .الدراسة 

 تعريف الطفل: أوال 

فالَطفل بالفتح يعني الرخص الناعم، يقال جارية َطفلة،إذا كانت رخصة،  بالنسبة للتعريف اللغوي للطفل،

فتعني الصغير من كل شيء والطفل الصغير من أوالد الناس " الِطفل" أما بكسر الطاء مع تشديدها

يقال هو يسعى في أطفال الحوائج  1والظبية والنعم، إذا كان منها ولد طفلوالدواب، يقال أطفلت المرأة  

 .2أي في صغارها ،وهو في األصل للذكر وقد يستوى فيه المذكر والمؤنث

أما مفهوم الطفل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فقد تناولته جملة من المواثيق الدولية، منها    

في المادة األولى منها تعريفا  19893عرفته اتفاقية حقوق الطفل لعام  اإلقليمية، فقد ومنها العالمية

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، بموجب القانون :"واضحا وصريحا بأنه 

، أما بالنسبة لإلتفاقية األوروبية لممارسة حقوق األطفال، فقد حددت في المادة األولى "المطبق عليه
                                                           

 ون،دار صادر11المجلد  ،لسان العرب، (،تد )،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري  - 1

 401،402بيروت،  ص 

دار الكتاب  ، 2جزء  ، المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية ،(1982)، جميل صليبا - 2

 22، ص  اللبناني لبنان

نوفمبر  20المؤرخ في  44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب الجمعية العامة لألمم المتحدة  -  3

 . من االتفاقية 49وفقا لما جاء في المادة  1990سبتمبر  02والتي دخلت حيز النفاذ في  1989
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-لعبة الحوت األزرق نموذجا -الطفل وتهديد الحق في الحياة والسالمة الجسدية  

سنة أما معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية  18اق تطبيقها الشخصي،وهم األطفال الذين لم يبلغوا نط

أي "األطفال من اإلستغالل الجنسي واإلعتداء الجنسي، فقد عرفت الطفل في المادة الثالثة على أنه 

 "شخص دون الثامنة عشر

الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته أما على المستوى اإلفريقي فقد عرفت المادة الثانية من      

وهو ما ينسجم مع تعريف الطفل في اتفاقية حقوق " كل إنسان أقل من ثمانية عشر سنة : "الطفل بأنه

، وإن كان النص الوارد في الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته يتميز بالوضوح 1989الطفل لسنة 

 . ،كما فعلت اتفاقية حقوق الطفل 4عشر بالقانون الوطنيوالدقة  وذلك بعدم تقييد سن الثامنة 

يعد طفال كل من لم يتجاوز :" أنه 19835كما أشارت ديباجة الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام     

، فقد 2005، أما ميثاق حقوق الطفل في اإلسالم لسنة "الخامسة عشر سنة من العمر من يوم الوالدة

 " كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه: "بأنه عرف الطفل في مادته األولى

 .   ومما سبق نستخلص أن الطفل هو كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة 

 تعريف اللعب وأهميته: ثانيا

نشاط ذهني أو بدني يؤديه الفرد صغيرا كان أم كبيرا بهدف تلبية رغباته :" يعرف اللعب بأنه

، كالتسلية والترويح عن النفس، والتعليم والمتعة وحب اإلستطالع، وتفريغ الطاقة وحاجاته المختلفة

الزائدة،وغير ذلك من حاجات مختلفة تختلف باختالف الفئة العمرية،وهو عند األطفال ضرورة من 

 ". 6ضرورات الحياة كاألكل والنوم واألمن

عن طريق النشاط الجسمي أو هو إشباع حاجات الطفل ' "أدلر'ويعرفه الباحث في علم النفس

إن الطريقة التي يلعب الطفل واألنواع التي يحتاجها، ومدى اإلهتمام الذي يظهره "، ويضيف "التخيلي

، "نحوها، توضح اتجاهاته نحو بيئته وكيفية عالقاته مع زمالئه سواء كانت عالقة صداقة أم عداوة 

ختلفة من السلوك والتصرفات سواء كان نشاطا فاللعب كأي نشاط آخر البد له من دوافع ويظهر بصور م

 . 7جسميا أو عقليا

عملية تمثل أو تعلم على تحويل المعلومات الواردة لتالئم حاجات :" اللعب بأنه' بياجيه'ويعرف 

 . 8"الفرد

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان  ،ص 1حماية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية ، ط ،(2010)،وفاء مرزوق-  4

42 

 . 400، الحماية الدولية لحقوق الطفل ، دار النهضة العربية، القاهرة،  ص (2005)،ماهر جميل أبو خوات - 5

دراسة ميدانية على عينة من األطفال المتمدرسين بوالية -رزيوق ليليا، إشكالية إدمان األلعاب اإللكترونية لدى الطفل - 6

 60ص  ،6، مجلة الباحث للعلوم الرياضية واإلجتماعية، العدد -قسنطينة

ألعاب الفيديو وأثرها في الحد من ممارسة النشاط البدني الرياضي الجماعي الترفيهي عند  ،(2008)،بشير نمرود -  7

  -الجزائر–سنة، القطاع العام، دراسة حالة متوسطة البساتين ببئر مراد رايس  (12،15)المراهقين المتمدرسين ذكورا 

 82،83مذكرة ماجستير، جامعة الجرائر، معهد التربية البدنية والرياضية ، الجزائر، ص 

-،الدور الوقائي لألسرة في حماية األطفال من مخاطر األلعاب اإللكترونية بين اإلباحة والرقابة (2020)،داودي وداد - 8

 1، العدد 9المجلد  ،، مجلة علوم اإلنسان والمجتمعالبواقيرسين بوالية أم ى عينة من أولياء األطفال المتمددراسة ميدانية عل
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2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  122
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-لعبة الحوت األزرق نموذجا -الطفل وتهديد الحق في الحياة والسالمة الجسدية  

ضرب من النشاط الجسدي ينضوي على هدف :"واللعب كما جاء في موسوعة علم النفس هو

 .9"ذلك النشاط رئيسي هو اللذة والمتعة في

وتكمن أهمية اللعب في أنه حاجة من حاجات الطفل األساسية ومظهر هام من مظاهر سلوكه، 

بحيث يتعلم الطفل عن طريق اللعب أشياء كثيرة عن البيئة المحيطة به،ويحقق التواصل معها،كما ينمو 

جه هو تدريب على التعامل مع جسميا وعقليا ولغويا وانفعاليا واجتماعيا،أي أن اللعب سواء الحر أو المو

 .10اآلخرين وبداية ممارسة المشاركة وإبعاد الطفل عن ذلك يؤدي إلى العقم الفكري

كما أن للعب أهمية بالغة في تحقيق الصحة النفسية لدى الطفل، لذلك يجب إتاحة كل الفرص 

يتناسب مع سنه، ومشاركته المواتية لكي يمارس الطفل ألعابه المفضلة وفقا لمستواه وميله الخاص، وبما 

في اللعب خاصة من طرف األولياء بين الحين واآلخر لتوجيه سلوكه أثناء اللعب، وهذا ما يشعره 

 .   فرح وبأنه محل اهتمام وإعجاببالسعادة وال

 1989تكريس حق الطفل في اللعب في اتفاقية حقوق الطفل : ثالثا 

دولة في  61، وتم التوقيع عليها من طرف 1989نوفمبر  20صدرت اتفاقية حقوق الطفل في 

 .11دولة 19، وتعتبر أول اتفاقية دولية صادقت عليها 1990ودخلت حيز التنفيذ في  1990

وتعتبر هذه االتفاقية بحق الشرعة الدولية لحماية حقوق الطفل بكفالتها لجميع حقوق الطفل وقت 

ن الكثيرون يرون فيه مضيعة للوقت عند السلم والحرب،وبالنسبة لحق اللعب واالستجمام   فرغم أ

تعترف :" بقولها 1الفقرة  31الطفل، إال أن االتفاقية اعتبرته حقا أساسيا للطفل بنصها عليه في المادة 

الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة لسنه 

 ".قافية وفي الفنونوالمشاركة بحرية في الحياة الث

ومن خالل هذه المادة يبدو جليا أن االتفاقية اعتبرت أن الراحة واالستجمام ومزاولة األلعاب مهمة 

 .لنمو الطفل، وشددت على أن تكون مزاولة ما تم ذكره وفقا للسن المناسب للطفل

مور المهمة، بتأكيدها غير أننا باستقرائنا للنص السالف ذكره، بدا لنا أن االتفاقية أغفلت بعض األ

على حق ممارسة اللعب عند الطفل دون مراعاة للظوابط التي يمارس في إطارها، كأن يربط نص المادة 

تحترم الدول األطراف حقوق " من االتفاقية والتي جاء فيها2الفقرة  14بنص المادة 1الفقرة  31

ه،في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة وواجبات الوالدين،وكذلك تبعا للحالة األوصياء القانونيين علي

تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة، فمن غير المعقول أن يترك المجال مفتوحا لصالح الطفل من باب 

منحه لحقوقه،فيجب أن يخضع هذا الطفل لرقابة والديه لتصرفاته، وحتى في اختياراأللعاب، واالتفاقية 

تتوافق مزاولة األلعاب مثال مع سن الطفل، والسؤال الذي من جهة ثانية تشدد وتؤكد على ضرورة أن 

                                                           

األسس النظرية والتصفية ، دار الفكر ناشرون وموزعون  -عند األطفال، اللعب (2014)،حنان عبد الحميد العنابي - 9

 15عمان، ص 

، الحماية الدولية لحقوق الطفل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في (2007،2008)،يثيلفاتن صبري سيد ال-  10

 59،60العلوم القانونية، فرع القانون الدولي اإلنساني، جامعة الحاج لخضر،كلية الحقوق، باتنة، ص 

للعلوم السياسية  ية، حقوق الطفل في المواثيق واالتفاقيات الدولية وآليات حمايتها، مجلة أكاديم(2020)،نسيمة يلينيس - 11

 23،24، ص 3العدد  ،5المجلد 
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سنوات قادرا على التمييز بين األلعاب المناسبة له من عدمها عند ترك  10يواجهنا، هل الطفل مثال ذو 

الحرية له؟، ولنأخذ مثاال بسيطا، فلو ذهبنا لمدينة األلعاب، وكان للطفل نقود وتركنا له الحرية في اختيار 

التي تشكل خطرا كبيرا على حياته فهل نتركه " لعبة المقص"ب بها وكانت هذه اللعبة مثاللعبة يرغ

حق الطفل في اللعب وإن كان باختياره  31الختياراته أم نقيد اختياره ،لذا كان باألحرى أن تربط المادة 

 .بضرورة إشراف ورقابة من يرعونه

التطورات التكنولوجية الحاصلة ومخاطرها على أنها لم تعالج  31أيضا ما يعاب على المادة 

الطفل رغم أن األلعاب االلكترونية كانت بداياتها في سنوات الثمانينات، وكان من األجدر إلحاق تعديل 

 .باالتفاقية،أواستحداث اتفاقية خاصة بضرورة حماية األطفال من المخاطر التكنولوجية

 

 على صحة وحياة الطفل( لعبة الحوت األزرق) ة االلكترونية مخاطر األلعاب االلكتروني: المحور الثاني 

لم يعد غريبا أن ينجذب أطفال الجيل الجديد نحو األلعاب االلكترونية على حساب األلعاب التقليدية 

األخرى، وإذا كان اندفاع الطفل نحو األلعاب االلكترونية يحمل في طياته الكثير من األمور اإليجابية 

حقه في الترفيه والتسلية، فإن األمر ال يخلو من بعض المخاطر الصحية والسلوكية  باعتباره يمارس

 .والنفسية، التي ينبغي االلتفات لها من قبل األسرة التي تعتبر الدرع الواقي من أي خطر يحدث للطفل

، ثم نعطي نموذجا خطيرا (أوال)وفيما يلي سنحاول تعريف األلعاب االلكترونية وبيان مخاطرها 

، لنقف في األخير على ما يجب على األسرة فعله لوقاية الطفل من (ثانيا)عنها وهي لعبة الحوت األزرق 

 (.ثالثا) مخاطر تلك األلعاب

 مفهوم األلعاب االلكترونية ومخاطرها على السالمة الجسدية للطفل: أوال 

فيه الالعبون في نزاع مفتعل محكوم بقواعد نشاط ينخرط  :"تعرف األلعاب االلكترونية بأنها

معينة بشكل يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي، ويطلق على لعبة الكترونية في ظل توافرها على هيئة 

 .12"رقمية، ويتم تشغيلها عادة على منصة الحاسوب واإلنترنيت والتلفاز والفيديو والهواتف النقالة

يها جوانب إيجابية كثيرة،إال أننا في هذا الموضع سنقتصر على واأللعاب االلكترونية وإن كانت ف

 :مخاطرها وآثارها السلبية التي طالت العديد من الجوانب نوجزها فيما يلي

 المخاطر الصحية والبدنية*

أثبتت جل الدراسات في السنوات األخيرة أن لأللعاب االلكترونية أضرارا صحية على 

من اإلصابات المتعلقة بالجهاز العظمي والعضلي نتيجة الحركات الطفل،حيث ظهرت مجموعة جديدة 

السريعة وغير المنتظمة، كما أن الجلوس لساعات عديدة أمام الحاسب أو التلفاز أو الجلوس بوضعية 

معينة عند استعمال الهاتف الذكي يسبب آالما مبرحة في أسفل الظهر، كما أن كثرة حركة األصابع على 

 .13بب أضرارا بالغة ألصبع اإلبهام ومفصل الرسغ نتيجة لثنيهما بصورة مستمرةلوحة المفاتيح تس

                                                           

دراسة ميدانية على -، إدمان األلعاب االلكترونية وعالقتها بالتنمر في الوسط المدرسي(2018مارس )،قدي سومية-  12

 . 165،  ص 1، مجلة التنمية البشرية، العدد-تالميذ المرحلة االبتدائية بوالية مستغانم

االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لأللعاب االلكترونية كما يراها معلمو وأولياء  ،(2015)،ماجد محمد الزبودي  13-

 17،  ص 1، العدد10أمور طلبة المدارس االبتدائية بالمدية، مجلة جامعة طيبة لعلوم التربية ، المجلد 
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كما أن استخدام األطفال لأللعاب االلكترونية لساعات طويلة باليوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن 

 14.وهشاشة العظام،وتشوهات بالعمود الفقري، وآالم باليدين وأضرار بالعين

 المخاطر النفسية واالجتماعية *

تؤكد أغلب دراسات علم النفس أن ممارسة األلعاب االلكترونية كانت السبب في بعض المآسي،فقد 

ارتبطت نتائج هذه األلعاب خالل السنوات األخيرة بازدياد السلوك العنيف وارتفاع معدل جرائم 

ظاهرة  القتل،اإلغتصاب،االعتداءات الخطيرة،االستمتاع بقتل اآلخرين،زرع روح اإلجرام، إظافة إلى

اإلنتحار جراء تعرض شريحة األطفال والمراهقين لمضامين وسائل اإلعالم أو األلعاب االلكترونية 

 .السلبية، والتي تقدم بصفتها نوع من أنوع التسلية والمتعة

االلكترونية أيضا أنها تتسبب في عزلة الطفل وتجعله انطوائيا وغير  بمضار األلعاومن 

ا تضع طفال أنانيا ال يفكر سوى في إشباع حاجاته من هذه األلعاب،كما أنها اجتماعي،باإلظافة إلى أنه

تعلم الطفل أمور النصب واالحتيال فالطفل يحتال على والديه ليحصل منهما على ما يحتاج إليه من 

 .15أموال لإلنفاق على هذه اللعبة

 المخاطر التربوية والثقافية*

أوقاتا طويلة في ممارسة األلعاب االلكترونية والسيما أثبتت الدراسات أن األطفال الذين يقضون 

ألعاب العنف،لديهم ضعف في تحصيلهم المدرسي وبالتالي حصولهم على تصنيفات أكثر سلبية من 

 .المعلمين بالمقارنة باألطفال الذين يمارسون ألعابا أقل عنف، أو ال يمارسون األلعاب االلكترونية إطالقا

تلك األلعاب أنها قد تروج ألفكار وأنماط وعادات تتعارض مع تعاليم الدين ومن المخاطر الثقافية ل

وعادات وتقاليد المجتمع،وتهدد اإلنتماء إلى الوطن كما تسهم في تكوين ثقافة مشوهة ومرجعية تربوية 

مستوردة،كما أن بعض األلعاب تدعو إلى الرذيلة والترويج لألفكار اإلباحية الرخيصة التي تفسد عقول 

 .16ألطفال والمراهقينا

 لعبة الحوت األزرق وتداعياتها: ثانيا

انتشرت في السنوات االخيرة إحدى األلعاب االلكترونية الخطيرة والمعروفة بلعبة الحوت األزرق 

أو لعبة الموت المعلوماتي،وهي عبارة عن تطبيق الكتروني مبتكر يؤثر سلبا على إرادة 

من األنشطة غير المشروعة مساسا بصحتهم النفسية وسالمتهم  مستخدميه،فيحملهم على القيام بجملة

 .البدنية،على النحو الذي يمكن أن يؤدي بهم إلى وضع حد لحياتهم

سنة،ويعتمد لعبها على غسل أدمغة  16و 12وتستهدف هذه اللعبة األطفال والمراهقين ما بين 

وعة من األوامر والتحديات على على األطفال والمراهقين ضعفاء النفوس،بحيث يقوم القيم بإعطاء مجم

يوم،في بدايتها تبدو بسيطة وغير مضرة،لكن مع زيادة التحديات والوقت، تبدأ اللعبة بإعطاء  50مدار

                                                           

اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية على األطفال في المرحلة االبتدائية في مدارس محافظة ،(2012)منسي حسن،  -  14

 185، ص 2الرس بالمملكة العربية السعودية، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، الجزء 

تحدي الحوت -التعامل معها، الجرائم االلكترونية الحديثة وإشكالية (2019جوان)،غياث حياة، مرياح فاطمة الزهراء -  15

 271، ص 10األزرق وظاهرة انتحار األطفال في الجزائر، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، العدد

 272، ص نفسهمرياح فاطمة الزهراء، المرجع و غياث حياة -  16
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طلبات وأوامر غريبة،وعقب استنفاذ قواهم في نهاية اللعبة يطلب منهم اإلنتحار بشكل غير مباشر 

 :17مرحلة أبرزها 50وتتكون اللعبة من 

ت بأداة حادة على الذراع وتصويره وإرساله لمشرف اللعبة لتأكد القائمين على اللعبة رسم حو -

 .أن الشخص قرر الدخول فعال في سلسلة التحديات

 .3.20االستيقاظ في كل تحدي على الساعة  -

 .مشاهدة أفالم الرعب في ساعات متأخرة من الليل -

 .الذهاب إلى األماكن المرتفعة واإلنعزال -

 .سماع موسيقى غريبة تجعل الشخص في حالة نفسية كئيبة -

 .أخذ صور ألحد أفراد العائلة وهو في نوم أو متعري -

وفي التحدي األخير يمتثل الالعب ألوامر اإلقدام على اإلنتحار،وعند التقدم في مراحل اللعبة ال  -

 .مين على هذه اللعبة يمكن اإلنسحاب، ألن الالعب يكون تحت اإلبتزاز والتهديد من قبل القي

 .وسمي بالحوت األزرق استنادا لظاهرة الحيتان الشاطئية، والتي تقدم على االنتحار الجماعي

وباإلطالع على المراحل المختلفة التي يقوم بها مستخدم لعبة الحوت األزرق نالحظ أن فيها العديد 

وحتى حياته، فمن الناحية النفسية أدت من المخاطر واآلثار السلبية الوخيمة على صحة ونفسية الطفل 

تلك اللعبة حسب المختصين إلى اإلكتئاب واإلنعزال لدى الطفل،إظافة إلى السلوك العدواني لديه كما أن 

هذه اللعبة أصابت من أقدموا عليها بما يسمى بالتخذير الرقمي اإللكتروني، وهو عبارة عن نمط جديد 

ؤدية لإلدمان البشري، يقوم على تزويد المستهلك بجرعات موسيقية من األنشطة والتفاعالت الذهنية الم

وصوتية، ذات تأثيرات ذهنية تحاكي مخلفات تعاطي المخدرات التقليدية، حيث يقوم مستهلك هذا النمط 

من المخدرات بالبقاء تحت التأثير الصوتي لمعزوفات صوتية عن طريق سماعات األذن أو مكبرات 

ه جملة من األوهام فتنقله إلى حالة أال وعي وتخلق له حالة من التخوف من الصوت، وهو ما ينشئ ل

ويقول جانب من األطباء وعلماء النفس بأن عمل تطبيق الحوت ،18فقدان التوازن البدني والنفسي

األزرق، يقوم على نمط من أنماط التنويم المغناطيسي الهادف إلى سلب إرادة المشترك أو المتدخل 

سلوكات وأنشطة غير مشروعة تنطوي على أعمال إيذاء وتشويه الذات أو الغير من أول وتوجيهها نحو 

 .مراحله لتنتهي إلى القتل واإلنتحار في المراحل النهائية منه

وتبقى أهم ما خلفته هذه اللعبة اللعينة،هو تهديد أهم حق من حقوق اإلنسان عامة وحقوق الطفل 

لعبة بحياة الكثيرين، إظافة إلى تهديد السالمة البدنية بجرح خاصة وهو حق الحياة،أين أودت هذه ال

 .الجسم بآلة حادة وكأنه نوع من التعذيب

وبذلك تحولت لعبة الحوت األزرق من لعبة إلكترونية للتسلية والترفيه إلى مجرم خطير انتهك 

 .وقضى على حياته  البريءعالم الطفل 

 يات األلعاب اإللكترونيةاألسرة في حماية الطفل من تداع رثالثا: دو 

في ظل طبيعة العصر،وما يشهده من ثورات تكنولوجية متالحقة في كافة مناحي الحياة 

اإلجتماعية،والتعليمية،والتثقيفية،والترويحية،وانتشار ما يعرف باأللعاب اإللكترونية التي باتت تشكل 

                                                           

 273، ص السابقمرياح فاطمة الزهراء، المرجع و غياث حياة-  17

تطبيق الحوت األزرق بين التداعيات اإلسالمية ومتطلبات المواجهة الجزائية ،مجلة دفاتر ، (2018) بوزيدة عادل، -  18

 316،ص  12البحوث العلمية، العدد 
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اتهم وتخطفهم من محيطهم،األسري خطرا داهما على حياة األطفال ،وباتت تستحوذ على عقولهم واهتمام

أصبحت األسر تعيش هاجسا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه األلعاب، بين إتاحة الفرصة ألبنائها للترفيه 

عن أنفسهم وبين الرقابة لكبح جماح مخاطر هذه األلعاب،لذا فإنه يتوجب على األسرة باعتبارها تمثل 

تطوير معارفها ومهاراتها التقنية المعاصرة تدريجيا لتمكينها  خط الدفاع األول عن الطفل،بأن تعمل على

من التوجيه واإلرشاد واإلشراف على األبناء خالل استعمالهم للتقنيات الحديثة ولمراقبتهم عند استعمالهم 

لتلك األلعاب، وأيضا لمشاركتهم ما يقومون به من تعلم وتثقيف بواسطتها والوقوف في وجه التحديات 

الداهمة وتشكيل درع واق لحماية الطفل وتوعيته والعمل على نشر الثقافة السليمة بين  والمخاطر

 .األطفال

كما يجب على األولياء تكثيف دورهم الرقابي على أبنائهم والتحكم في األوقات المخصصة للعبهم 

والعمل على وعدم تمكينهم من الهواتف الذكية واإلتصال بشبكة اإلنترنيت بكل حرية من باب تدليلهم،

 .حثهم على اإلنجذاب لأللعاب التقليدية وخاصة األلعاب الرياضية

وإن كانت لعبة الحوت األزرق قد نبهت األسر لمخاطر األلعاب اإللكترونية،فإن العديد من األلعاب 

الخطيرة تتواجد حاليا نحو وتحنو نفس منحى لعبة الحوت األزرق، واألسر الزالت في حالة أال وعي لها 

 ' فري فاير'نها لعبة وم

 

 خاتمة

من 1الفقرة  31توصلنا من خالل دراستنا إلى أن حق الطفل في اللعب مكفول قانونا وفقا للمادة 

وتركته على  غير أن هاته المادة لم تضع ضوابط وشروط لممارسة هذا الحق، اتفاقية حقوق الطفل،

وأهمها األلعاب  التي يمارسها الطفل،ولم تراعي التطورات التي طرأت على نوعية األلعاب  إطالقه،

 .اإللكترونية التي باتت تشكل خطرا كبيرا على صحة وسالمة الطفل

 كما توصلنا إلى أن استخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية ناجم عن غياب الدور الرقابي لألسرة،

اتفاقية حقوق الطفل من  14والتي كان من األجدر أن يربط دورها في رعاية وحماية الطفل وفقا للمادة 

 منها  1الفقرة  31بالمادة 

ومن النتائج المتوصل إليها أيضا أن األلعاب اإللكترونية بمخاطرها العديدة أصبحت واقعا ال مفر 

وضبط  األمر الذي يتوجب معه تفعيل دور األسرة في تشديد الرقابة على أطفالها، منه في حياة الطفل،

 .وقت لعبهم 

دم في نهاية هذه المداخلة جملة من التوصيات لتفادي مخاطر األلعاب وعلى ضوء ما تقدم نق

 .اإللكترونية

من اتفاقية حقوق الطفل بضبط ممارسة الطفل لحقه في اللعب والترفيه  31ضرورة تعديل المادة -

 .بشروط معينة 

 استحداث اتفاقية تحمي األطفال من مخاطر التكنولوجيا-

 األلعاب عالم بأن وتعليمهم الفرق وإدراك ذلك والخيال، الواقع بين التفريق على األطفال مساعدة -

 الواقع عالم يمثل ال العنيفة واألفالم

الذي يتيح هذه ( اإللكترونية األلعاب)واإلنترنت،  للكمبيوتر، استعماالتهم في األبناء مصاحبة -      

 .الهادف المفيد الترفيه إلىتعامالتهم معها  في يلزم ما الخدمة وتوجيه
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 أماكن في الخدمة هذه يتيح الذيالكمبيوتر  ووضع ،لألنترنت أبنائهم الستخدام اآلباء متابعة -

 .مغلقة أبواب خلف وليس لألسرة مفتوحة

 تزيد أال ينبغي والتي االلكترونية األلعاب أو لإلنترنت، األطفال الستخدام محددة زمنية مدة تحديد -      

 عن بعيدا   والحركة الجسدية األلعاب لممارسة لألطفال الفرصة وإتاحة اإلمكان، قدر يوميا   الساعة على

 .الكمبيوتر جهاز أمام الجلوس

 أوامر أو،المناسبة غير والمواقع للمواد التعرض من للحماية المخصصةالبرامج  األسرة استخدام -      

 (.اللعب جهاز) االنترنت تصفح ببرامج المتوافرة ذلك في التحكم

 التي والمعارف بالمعلومات ٕوامدادهم يلعبونه أو يشاهدونه، فيما مستمرة بصفة األطفال مناقشة -      

 .خالله من والترفيه باللعب يقومون أو يشاهدونه، فيما بإيجابية يتعاملون تجعلهم

 

 المصادر والمراجع

 المصادر*

 1989اتفاقية الطفل -
 المراجع*

 ون،،دار صادر11المجلد  ،لسان العرب،(،تد )،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري   -

 .بيروت

 عند الترفيهي الجماعي الرياضي البدني النشاط ممارسة من الحد في وأثرها الفيديو ألعاب (2008)نمرود، بشير -
، -الجزائر–سنة القطاع العام، دراسة حالة متوسطة البساتين ببئر مراد رايس  (12،15) ذكورا المتمدرسين المراهقين

 .جامعة الجرائر، معهد التربية البدنية والرياضية، الجزائرمذكرة ماجستير، 

تطبيق الحوت األزرق بين التداعيات اإلسالمية ومتطلبات المواجهة الجزائية ،مجلة ، (2018جوان ) بوزيدة عادل، -

  .12دفاتر البحوث العلمية، العدد 

 ،النظرية والتصفية  دار الفكر ناشرون وموزعوناألسس  -اللعب عند األطفال ،(2014)حنان عبد الحميد العنابي، -

 .عمان

دار الكتاب        2جزء ، المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية ،(1982)جميل صليبا، -

  لبنان ،اللبناني

-اإللكترونية بين اإلباحة والرقابةالدور الوقائي لألسرة في حماية األطفال من مخاطر األلعاب ، (2020)داودي وداد ، -

، العدد 9، مجلة علوم اإلنسان والمجتمع المجلد البواقيدراسة ميدانية على عينة من أولياء األطفال المتمدرسين بوالية أم 

1. 

ية دراسة ميدانية على عينة من األطفال المتمدرسين بوال-رزيوق ليليا، إشكالية إدمان األلعاب اإللكترونية لدى الطفل-

 .6، مجلة الباحث للعلوم الرياضية واإلجتماعية، العدد -قسنطينة

حقوق الطفل في المواثيق واالتفاقيات الدولية وآليات حمايتها مجلة أكاديما للعلوم السياسية،  ،(2020)نسيمة، يلينيس-

 .3، العدد 5المجلد 

تحدي الحوت -االلكترونية الحديثة وإشكالية التعامل معها، الجرائم (2019جوان )،غياث حياة،مرياح فاطمة الزهراء -

 .10األزرق وظاهرة انتحار األطفال في الجزائر، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، العدد

الحماية الدولية لحقوق الطفل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  ،(2007،2008)يثي،لفاتن صبري سيد ال -

 .2007/2008القانون الدولي اإلنساني، جامعة الحاج لخضر،كلية الحقوق، باتنة  القانونية، فرع
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دراسة ميدانية على -إدمان األلعاب االلكترونية وعالقتها بالتنمر في الوسط المدرسي، (2018مارس )قدي سومية، -

 .1، مجلة التنمية البشرية، العدد-تالميذ المرحلة االبتدائية بوالية مستغانم

االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لأللعاب االلكترونية كما يراها معلمو وأولياء ،(2015)، محمد الزبوديماجد  -

 .1، العدد10المجلد  ،مجلة جامعة طيبة لعلوم التربية  أمور طلبة المدارس االبتدائية بالمدية

 .القاهرة، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية ،(2005)ماهر جميل أبو خوات،  -

اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية على األطفال في المرحلة االبتدائية في مدارس محافظة الرس ، (2012)منسي حسن، -

 .2بالمملكة العربية السعودية، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، الجزء 

 .لبنان ،، منشورات الحلبي الحقوقية1حماية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية ، ط، (2010)، وفاء مرزوق -
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المخاطر المكتشفة في المنتجات نتيجة التطور التكنلوجي 

 وأثرها في إعفاء المنتج من المسؤولية المدنية 

  )دراسة تحليلية في القانون االنكليزي(
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civil liability (Analytical study in English law) 
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 :ملخص

 إليهوا عصو  التو  عالتكنلعجيو، العلميو، المعرفو، حالو، إ  بحيو  العاليو،  عالتكنلعجيوا التعقيو  مو  بنوع  المنتجات بعض تتصف

 بعو  حصو  الوي  التكنلوعج  التروعر علكو  للتو اع   إرالقهوا لحظو، فيهوا الكامنو، المخوارر باكتشواف للمنتِج تسمح ال مجالها ف  العالم

 بالمنتجوات الخوا  األعربو  التعجيو  م  ك  عّ ها ليلك المستهلكي   سالم، ته   فيها كامن، مخارر عجع  ع  كشف للت اع  إرالقها

 .الم ني، المسؤعلي، م  المنتِج إلعفاء سببا   1987 لسن، االنكليز  المستهلك حماي، عقانع  1985 ف ( 374) رقم المعيب،

 السوالم، لوعاحح فو  االنكليوز  المشور  ضوي  فيهوا  كامنو، تكوع  قو  التو  المنتجوات مخوارر مو  المسوتهلكي  لحماي، عتعزيزا  

 بتتبو  التزاموا   عالموعزعي  عالمسوتعر ي  المنتجوي  علو  فرضو  خوال  مو  الويكر سوالف اإلعفواء سبب نراق م  2005 /لسن، العام،

 عبخالفو  آثارهوا  مو  عالحو  لتالفيهوا الالزمو، التو ابير التخواي فيهوا  كامنو، مخارر م  التكنلعج  الترعر سيكشف  ما عمراقب، منتجاتهم

 .المخارر تلك جراء م  بالمستهلكي  تلح  الت  األضرار ع  مسؤعلي  سيكعنعا

 .الم ني، المسؤعلي، المنتِج  إعفاء  التكنلعج   الترعر المخارر :  المفتاحية الكلمات

Abstract  

Some products are characterized by a kind of complexity and high technology, 

so that the state of scientific and technological knowledge that the world has reached 

in its field does not allow the producer to discover the risks inherent in them at the 

moment of launching them for circulation, but the technological development that 

took place after launching them revealed the existence of inherent risks threatening 

the safety of consumers. Therefore, both the European Directive on Defective 

Products No. (374) in 1985 and the English Consumer Protection Act of 1987 

considered it a reason to exempt the product from civil liability. 

In order to protect consumers from the risks of products that may be lurking in 

them, the English legislator in the Public Safety Regulations of the year / 2005 

narrowed the scope of the reason for the aforementioned exemption by imposing on 

producers, importers and distributors an obligation to track their products and monitor 

what technological development will reveal of the risks inherent in them, to take 

measures Otherwise, they will be responsible for damages to consumers as a result 

of those risks. 

Key words: Risks, technology development, exemption, product, civil liability. 
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 :مقدمة

 :البحث بموضوع تعريفي مدخل -أولا 

 عالتكنلعجيّو، العلميو، المعرفو، حالو، إ  بحي  العالي،  عالتكنلعجيا التعقي  م  بنع  المنتجات بعض تتصف 

 علكو  للتو اع   إرالقهوا لحظو، فيهوا الكامنو، المخوارر باكتشواف للمنتِج تسمح ال مجالها ف  العالم إليها عص  الت 

 المسوتهلكي   سالم، ته   فيها كامن، مخارر عجع  ع  كشف للت اع  إرالقها بع  حص  الي  التكنلعج  الترعر

 حمايوو، عقووانع  1985 فوو ( 374) رقووم المعيبوو، بالمنتجووات الخووا  األعربوو  التعجيوو  موو  كوو  عووّ ها لوويلك

 موو  المنووتِج إلعفوواء سووببا  ( Consumer Protection Act 1987)1987 لسوون، االنكليووز  المسووتهلك

 .الم ني، المسؤعلي،

 

 فو  االنكليوز  المشور  ضي  فيها  كامن، تكع  ق  الت  المنتجات مخارر م  المستهلكي  لحماي، عتعزيزا  

 (The General Product Safety Regulations 2005) 2005 /لسون، العامو، السوالم، لوعاحح

 بتتبو  التزاموا   عالموعزعي  عالمسوتعر ي  المنتجوي  علو  فرضو  خوال  مو  الويكر سوالف اإلعفواء سبب نراق م 

 عالحو  لتالفيهوا الالزمو، التو ابير التخواي فيهوا  كامنو، مخوارر مو  التكنلعج  الترعر سيكشف  ما عمراقب، منتجاتهم

 .المخارر تلك جراء م  بالمستهلكي  تلح  الت  األضرار ع  مسؤعلي  سيكعنعا عبخالف  آثارها  م 

ا   :وأهميته البحث موضوع اختيار أسباب -ثانيا

 تناعلوت التو  القانعني، عاألبحا  ال راسات ن رة هع البح  معضع  إختيار ف  الرحيس السبب إ  

 المشور  عضوعها التو  القانعنيو، النصوع  مو  اإلسوتفا ة عمحاعل، االنكليز   القانع  ف  المعضع  هيا

 العربو  المشور  يو   بوي  أحكوام مو  فيهوا عر  موا ععضو  البحو   مو ار المعضوع  لمعالجو، االنكليز 

 عتفوا   عقصوعرها  العرنيو، تشوريعاتنا مزايوا عو  الكشف بغي، الح يث،  القانعني، للقعاع  نمايج بعصفها

 .النمايج بتلك اإلستحناس خال  م  فيها القصعر أعج 

ا    :البحث مشكلة -ثالثا

 صوراح،   تنظيمها ع م نتيج، العربي، التشريعات أغلب إعترى الي  القصعر ف  البح  مشكل، تكم 

 كموا الم نيو،  السوؤعلي، مو  المنتِج إلعفاء سببا   بعصفها التكنلعج  الترعر نتيج،  المنتجات ف  المكتشف، للمخارر

 :عمنها للبح   م ارا   تشك  كثيرة ألسحل، مناسب، إجاب، إيجا  ف  البح  إشكالي، تتمث 

 .التكنلعج ؟ الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، المخارر تعريف ما  -1

 .الم ني،؟ المسؤعلي، م  المنتِج إعفاء ف  التكنلعج  الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، المخارر أثر ما -2

 المسوؤعلي، مو  المنتِج إلعفاء سببا   بعصفها التكنلعج  الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، المخارر نراق ما -3

 .الم ني،؟

 

 .البح  هيا ف  عنها اإلجاب، سنحاع  عالت  الشأ   هيا ف  تررح الت  األخرى األسحل، م  يلك إل  عما

ا    :البحث نطاق -رابعا

 التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، المخوارر تعريوف فو  البحو  ليشوم  ال راسو، هوي  نرواق يتس 

( e/7) الموا ة مو  كو  فو  اإلعفواء يلوك عنراق الم ني،  المسؤعلي، م  المنتِج أعفاء ف  عأثرها التكنلعج 

 السوالم، علوعاحح  1987 /لسون، االنكليوز  المسوتهلك حمايو، عقوانع  1985 /لسون، األعرب  التعجي  م 

 .2005/لسن، االنكليزي، العام،
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ا   :البحث منهجية -خامسا

 يحوواع  التوو  عالمشووكل، عأهميتوو  البحوو  معضووع  ختيووارا بأسووباب المتعلقوو، المعريووات جميوو  أزاء 

 تحليوو  بوورجراء عيلووك العصووف   التحليلوو  القووانعن  العلموو  البحوو  موونهج ال راسوو، انتهجووت فقوو , معالجتهووا

 المنوتِج اعفواء فو  عأثرهوا التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجوات ف  المكتشف، المخارر لمعضع  معم  عصف 

 ال راسوات فو  بهوا يحتويى بوياتها قاحمو، قانعنيو، م رسو، بعصوف  االنكليوز  القوانع  فو  الم نيو، المسؤعلي، م 

 .القانعني،

ا    :البحث أهداف -سادسا

 :اآلتي، األه اف لتحقي  ال راس، هي  انعق ت

 .اليكر سالف، البح  مشكل، فقرة ف  ررحت الت  األسحل، ع  اإلجاب، .1

 التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، المخوارر تنظيمو  عنو  العرب  المشر  تساع   راس، إع ا  .2

 .الم ني، المسؤعلي، م  المنتِج إلعفاء سببا   بعصفها

 حالو، عبيوا  البحو   مو ار المعضوع  مو  االنكليوز  القوانع  معقوف إيضواح خال  م  القانعن  العع  إثراء .3

 مو  عاإلبو ا  اإلنتواج لمعاصل، تحفيزهم خال  م  المنتجي  مصلح، بي  االنكليز  المشر  أعج ها الت  التعاز 

 .أخرى جه، م  حمايتها عضرعرة المستهلكي  سالم، عبي  جه، 

ا    :البحث خطة -سابعا

 تعريوف لبيوا  منهموا المحوعر نفور  محوعري   علو  سنقسوم  أه افو   عتحقيو  بُع   البح  إعراء أج  م 

 الم نيو،  المسوؤعلي، مو  المنوتِج إعفواء فو  أثرها عتح ي  التكنلعج  الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، المخارر

 المنتجوات فو  المكتشف، المخارر بسبب الم ني، المسؤعلي، م  المنتِج اعفاء نراق إليضاح الثان  المحعر عنكرس

 .التكنلعج  الترعر نتيج،

 

 إعفاء في أثرها وبيان التكنلوجي التطور نتيجة المنتجات في المكتشفة المخاطر تعريف :األول المحور

 المدنية المسؤولية من المنتِج

 تعريووف لبيووا  منهمووا  األعلوو نفوور  نقرتووي   علوو  المحووعر هوويا نقسووم أ  البحوو  ضوورعرة تقتضوو 

 فو  المكتشوف، المخوارر أثور لبيوا  الثانيو، النقرو، عنكورس التكنلوعج   التروعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، المخارر

 .الم ني، المسؤعلي، م  المنتِج إعفاء ف  التكنلعج  الترعر نتيج، المنتجات

 

 التكنلوجي التطور نتيجة المنتجات في المكتشفة المخاطر تعريف  -1

 

 علوم المنتجات ف  كامن، كانت الت  المخارر م  كثير ع  اللثام إمار، ف  التكنلعج  الترعر أسهم

 ررحهووا أع انتاجهووا عنوو  العووالم إليهووا عصوو  عالتوو  بهووا المتعلقوو، عالتكنلعجيوو، العلميوو، المعووارف حالوو، تكوو 

 موو  فموونهم المخووارر  هووي  تسوومي، فوو  عالشووّراح البوواحثع  اختلووف عقوو   1بكشووفها للمنتجووي  تسوومح للتوو اع 

                                                           
 الفرنس  القانع  بي  مقارن،  راس،) المعيب، المنتجات ع  المسؤعلي، م  لإلعفاء كسبب الترعر مخارر  (2018) الرزاق  عب  بعلنعار.   1

 .331    5 الع   عالسياسي،  القانعني، عال راسات للبحع  المنار مجل،  (الجزاحر  عالقانع 
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 أسووم آخورع  عليهووا أرلو  فيمووا  2التقنو  الترووعر بمخوارر أسووماها مو  عموونهم  1التروعر بمخووارر أسوماها

 .5،التنمي عمخارر  4التكنلعج  الترعر مخارر أع 3العلم  الترعر مخارر

 التروعر عو  ناتجو، المخارر بأ  للقارئ تعح  ألنها ال ق،  جانبت جميعها التسميات هي  إ  عيب ع

 التكنلعجيو، عاإلختراعوات العلمي،  اإلبتكارات م  نابع، المخارر عكأ  يات   ح  ف  التكنلعج  أع العلم 

 فوو  الكامنوو، المخووارر هوو  المقصووع ة المخووارر إ  إي منهووا  المقصووع  المعنوو  ععاقوو  حقيقوو، خووالف عهوويا

 العلم مستعى أل  عجع ها؛ ع  كشف للت اع  إرالقها بع  حص  الي  التكنلعج  الترعر علك  المنتجات

 باكتشافها  يسمح يك  لم للت اع  إرالقها أع إنتاجها عن  العالم إلي  عص  عالي  بالمنتَج المتعلق، عالمعرف،

 التسوميات توعح  كموا التنميو، ف  أع التكنلعج  أع العلم  الترعر ف  معجع ة مخارر ليست فه  ثم عم 

 المنتجوات فو  المكتشوف، بالمخوارر تسوميتها هو  المخوارر لهوي  ال قيقو، التسومي، بوأ  نعتقو  ليلك المتق م، 

 .التكنلعج  الترعر نتيج،

 موو  (e/7) المووا ة فوو  التكنلووعج  الترووعر نتيجوو، المنتجووات فوو  المكتشووف، المخووارر عرفووت عقوو  

 المعرفو، حالو،" بأنهوا 1985 فو ( 374) رقم المعيب، المنتجات ع  بالمسؤعلي، الخا  األعرب  التعجي 

/e (4/1) الموا ة ععرفتها  6"العيب باكتشاف تسمح ال الت  للت اع  المنتجات عض  عقت عالفني، العلمي،

 يمتلكهووا التوو  عالتقنيوو، العلميوو، المعرفوو، حالوو،" بأنهووا 1987 لسوون، اإلنكليووز  المسووتهلك حمايوو، قووانع  موو 

 ."العيب الكتشاف الحري  المنتِج

 قابلوو، تكوو  لووم التوو  المخووارر" بأنهووا اإلنكليووز البوواحثي  أحوو  عرفهووا فقوو  الفقهيوو، الناحيوو، موو  أمووا 

 7"للت اع  إرالق  أع المنتَج تعفير تم عن ما لإلكتشاف

 الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، للمخارر تعريفا   نصعغ أ  يمكننا للمعضع  فهمنا خال  عم 

 قابلوو، غيوور لكنهووا للتوو اع   عإرالقوو  انتاجوو  لحظوو، منووي المنووتَج فوو  كامنوو، عيووعب) بأنهووا فنقووع  التكنلووعج 

 التروعر عنهوا عكشوف العقوت  يلوك فو  العالم إلي  عص  الي  التكنلعج  الترعر لمستعى عفقا   لإلكتشاف

 (.للت اع  إرالق  بع  العالم شه   الي  التكنلعج 
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 المدنية المسؤولية من المنتِج إعفاء في التكنلوجي التطور نتيجة المنتجات في المكتشفة المخاطر أثر  -2
 

 فو ( 374) رقوم المعيبو، المنتجوات عو  بالمسوؤعلي، الخوا  األعربو  للتعجيو  المتحو ة المملكو، امتثلت

 1987/آيوار/15 فو  الملكيو، المعافقو، علو  حصو  الوي  المسوتهلك حمايو، لقانع  صياغتها ف  عيلك1985

 المسوتهلك حمايو، قوانع  فو  عر ت عالتو  التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، المخوارر اعتُم تع

 مو  المنوتِج إلعفواء كسوبب  ( The Development Risk) التنميو، مخوارر بأسوم 1987 لسون، االنكليز 

 عل  علك  آنفا   الميكعر المستهلك حماي، قانع  م ( 43) الفص  م ( e/4/1) الما ة ف  الم ني، المسؤعلي،

 صوياغ، فو  أنحورف إن  إال األعرب  التعجي  ف  عر  لما اإلنكليز  المستهلك حماي، قانع  إمتثا  م  الرغم

 علو  يصوغ  علوم  التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، المخوارر ع  الناشئ األصل  اإلعفاء سبب

 سببا  ( e/4/1) الما ة عفرت إي اليكر  سالف األعرعب  التعجي  م ( e/7) الما ة ف  علي  المنصع  النحع

 تسومح الصول، ي  العقوت فو  عالتقنيو، العلميو، المعرفو، حالو، تكو  لوم إيا إنو  ف  يتمث  المسؤعلي، م  لإلعفاء

 يسوتري  المعنو  المنوتَج معاصوفات نفوس تحمو  التو  المنتجوات منوتِج يكوع  أ  يُتعقو  بحي  العيب باكتشاف

 التعجيو  م ( e/7) الما ة تضمنت حي  ف  سيررت   تحت تكع  عن ما منتجات  ف  المعجع  العيب اكتشاف

 فيو  رورح الوي  العقوت فو  عالتقني، العلمي، المعرف، حال، أ  أثبت إيا مسؤعال   يكع  ل  المنتِج بأ  األعرعب 

 .1العيب باكتشاف تسمح ال للت اع  المنتَج

 

 سوبب صوياغ، فو  غيورت التو  األعرعبو  اإلتحوا  فو  العحي ة العضع ال عل، ه  المتح ة المملك، عأل 

 األعرعبيو، المفعضوي، قاموت فقو   التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشف، المخارر ع  الناشئ اإلعفاء

  عوعى رفو  للمفعضوي، أجوازت التو  األعرعبيو، االقتصوا ي، الجماع، معاه ة م  2(169) الما ة إل  استنا ا  

 المتحو ة  المملك، ض  األعرب  التعجي  انتهاك  ععى برف  األعرب   التعجي  تخرق الت  العضع ال عل، ض 

 .3المرلعب بشك  األعرب  التعجي  تنفي لم بأنها إياها متهم،

 

 إجوراء إلو   عوت المسوتهلك حمايو، حمايو، قوانع  مو ( e/4/1) الموا ة بأ  األعربي، المفعضي، عا عت 

 أع عاقو  منوتِج سولعك علو  ركوزت" العيوب اكتشوف قو  يكع  أ  المتعق  م " العبارة أ  إي شخص   معيار

 تأخي لم الصياغ، هي  بأ  ع فعت المعني،  الصناع، ف  المستخ م، القياسي، اإلحتيارات مراعاة م  حري  

 المعرفو، حالو، علو  قاحموا   كوا  عالوي  األعربو   التعجيو  مو ( e/7) الموا ة فو  العار  المعضعع  بالمعيار

 المسوتهلك حمايو، قوانع  مو ( 1/1) القسم عإ  العيعب  اكتشاف عل  المنتجي  ق رة م  ب ال   عالتقني، العلمي،

 العو   محكمو، قضوت لويلك عنتيجو، األعربو   للتعجي  عفقا تفسر أ  يجب الصل، يات األحكام أ  عل  ين 

 أ  يفتورض عالتو  الصل، يات عالتكنلعجي، العلمي، للمعارف المعضععي، بالحال، اإلعت ا  بضرعرة األعربي،

 أع نفس  المنتِج يعيشها الت  المعرفي، الحال، ع  النظر بغض للت اع  المنتَج ررح عن  بها عالما   المنتِج يكع 

 .4عمل  مجا  عف   رجت  ف  هع م 

 حينموا( A. v National Blood Authority 2001) قضوي، فو  االنكليوز  القضواء أكو   موا عهيا

 تمكوو  إيا فقوور متوواح المنووتِج إلعفوواء كسووبب التكنلووعج  الترووعر نتيجوو، المنتجووات فوو  المكتشووف، المخووارر إ  أثبووت

                                                           
1 Lori M. Linger, op cit, p. 494 – 496. 
2 Alexandra McConnell, op. cit, p. 16. 
3 Lori M. Linger, op cit, p. 494 – 496 
4 Alexandra McConnell, op. cit, p. 16. 
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 فو  مكوا  أ  فو  معضوعع  بشوك  إليها العصع  يمك  تقني، أع علمي، معرف، عجع  ع م إظهار م  المنتج

 . 1العيب اكتشاف م  تمكين  شأنها م  عالت  العالم

     

 }ional Ltd [2018] EWHC 1208 (QBG v DePuy Internat({2قضي، ف  الحكم عكيلك

 للمعرفو، عفقا   المنتجات عبي  عتصني  بتصميم قام إيا الم ني، المسؤعلي، م  المنتِج برعفاء المحكم، قضت إيا

 .3للت اع  ررح  بع  المنتَج ف  مخارر عجع  ع  التكنلعج  الترعر كشف لع حت  الحالي،  العلمي،

 

 

 من المنتِج إلعفاء كسبب التكنلوجي التطور نتيجة المنتجات في المكتشفة المخاطر نطاق :الثاني المحور

 المدنية المسؤولية

 كسوبب التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجات ف  المكتشف، لمخارربا أخي ق  االنكليز  المشر  كا  إيا  

 التروعر نتيجو، فيهوا المكتشوف، المخوارر تكوع  التو  المنتجوات نرواق فما الم ني،  المسؤعلي، م  المنتِج إلعفاء

 لمعفو  األثور عقف خال  م  النراق هيا تضيي  يمك  عه  الم ني،؟ المسؤعلي، م  المنتِج إلعفاء سببا   التكنلعج 

 :اآلتيتي  النقرتي  ف  عن  اإلجاب، سنحاع  ما هيا المخارر؟ لهي 

ا  التكنلااوجي التطااور نتيجااة فيهااا المكتشاافة المخاااطر تكااون التااي المنتجااات نطاااق -1  ماان المنااتِج إلعفاااء سااببا

 المدنية المسؤولية

 

 مو  نفسو  إعفواء يسوتري  المنوتِج إ  االنكليوز  المسوتهلك حمايو، قانع  م   /e)4/1) الما ة ن  ف  جاء

 .العيب الكتشاف الحري  المنتِج يمتلكها الت  عالتقني، العلمي، المعرف، يمتلك ال أن  أثبت إيا الم ني، المسؤعلي،

 بسوبب يتوير  بوأ  للمنوتِج سومح االنكليوز  المشر  إ  ه  األعل : هامتا  نقرتا  الن  هيا م  عيستفا 

 فو  يررحهوا التو  المنتجوات جمي  ف  التكنلعج  الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، بالمخارر المتعل  اإلعفاء

 .إستثناء  ع  م  السعق

 

                    المووا ة لوون  -األعرعبيوو، العوو   محكموو، تعبيوور حسووب – خارحووا   نقووال   الوون  هوويا تضووم  الثانيوو، عالنقروو،

(7 (e / عضو  حيو   1985 فو ( 374) رقوم المعيبو، المنتجات ع  بالمسؤعلي، الخا  األعرعب  التعجي  م 

 محاسوب، يجوب انو  عهوع التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، بالمخوارر يتعلو  فيموا شخصيا   معيارا  

 عراء السووع  فوو  عسووعا   يوو خر ال الووي  الحووري  المنووتِج تفووعت ال التوو  عالمعرفيوو، العلميوو، الحالوو، عوو  المنووتِج

 حويف بضورعرة المحكمو، قضت حي  عمل   مجا  ف  المعتا ة اإلحتيارات مراعاة م  بعمل   المتعلق، المعارف

                                                           
1 Shanti Williamson, COMPENSATION FOR INFECTED BLOOD PRODUCTS: A and others v 

National Blood Authority and Another, Published research online Available on the website: 

http://www.google.com/search?q=COMPENSATION%20FOR%20INFECTED%20BLOOD%20PROD

UCTS%3A%20A%20and%20others%20v%20NationalBlood%20Authority%20and%20Another%20pdf

, Date of entry: 13/3/2021 
2 See the details of the case on the website https://www.judiciary.uk/wp-

content/uploads/2018/05/pinnacle-mom-final-approved.pdf: ,Date of entry: 13/3/2021. 
3 Neil Beresford and Natasha Lioubimova, The Product Regulation and Liability Review: United 

Kingdom - England & Wales, Available on the website: https://thelawreviews.co.uk/title/the-product-

regulation-and-liability-review/united-kingdom-england--wales, 8/Apr/2019, Seen: 13/3/2021. 

https://thelawreviews.co.uk/title/the-product-regulation-and-liability-review/united-kingdom-england--wales
https://thelawreviews.co.uk/title/the-product-regulation-and-liability-review/united-kingdom-england--wales
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 العلميووو، المعرفووو، لحالووو، معضوووععيا   معيوووارا   عضووو  الوووي  األعرعبووو  التعجيووو  يقصووو ها لوووم التووو  اإلضووواف، هوووي 

 .1للت اع  المنتَج ررح لحظ، الساح ة عالكنلعجي، العلمي، للمعارف الحال  المستعى بيكر عاكتف  عالتكنلعجي، 

 

 عو  الناشوح، المسوؤعلي، مو  المنتِج إعفاء سبب إلزال، تع يال   المتح ة المملك، اقترحت المستهلكي  لحماي، عتعزيزا  

 خلفتهوا التو  المأسواة م  ناب  االقتراح عهيا التكنلعج   الترعر نتيج، الصي الني، المنتجات ف  المكتشف، المخارر

 للنسوواء يعصووف ربوو  عووالج التالي عميوو  إ  فوو  عقاحعهووا تووتلخ  عالتوو  Thalidomide)2( تالي عميوو  قضووي،

 عتووم للحعاموو   آموو  بأنوو  عنوو  اإلعووال  عتووم ألمانيوو، شوورك، أنتجتوو  الصووباح   بالغثيووا  للشووععر كعووالج الحعاموو 

 فو  العوالج اُسوتخ م إي يلوك  فو  أخروأت المنتجو، الشورك، علكو  المتحو ة  المملكو، فيها بما العالم  ع  ف  تسعيق 

 فو  تظهور لوم الجانبيو، اآلثوار هوي  إ  مو  الورغم علو  المشوعهي   األرفوا  مو  جيو  بعال ة تسببع 1957 عام

 المعلوع ي  األرفوا  أعو ا  تزايو  إلو  األربواء انتبو 1960 عام عف  للت اع   العالج عرض سبقت الت  التجارب

 مو  السوالم، لمعاصوفات مرابقوا   السوعق فو  ررحو  توم الوي  العالج ف  المجهعل، العيعب بسبب خلقي، بتشعهات

 هوي  عو  كشفا السعق ف  إرالق  عقب حص  الي  التكنلعج  عالترعر ل  الالحق، التجرب، إ  إال العلمي،  الناحي،

 عوام األسوعاق مو  التالي عميو  عوالج سوحب توم لويلك عنتيجو، صوحي،  أضورارا   تسوبب عالت  في  الكامن، المخارر

19623. 

 

 المخووارر عوو  المسووؤعلي، موو  المنووتِج اعفوواء سووبب إلغوواء المتضووم  المتحوو ة المملكوو، إقتووراح علوو  عر ا  

 اسوتبعا  إ  اإلقتوراح  هويا معارضوع قوا  التكنلوعج  التروعر نتيجو، الصوي الني، المنتجات أع اال عي، ف  المكتشف،

 أ  اختبوار فو  أخرواء ارتكواب الممك  م  إي المأساعي،  الحعا   حصع   ع  يحع  ل  السبب هيا م  األ عي،

 كموا التالي عمايو   لمأسواة نتيجو،  قو، أكثور بشوك  الصوي الني، المنتجوات برختبار المخارر هي  تالف  عممك  منتَج 

 مو  الصوي ل، لمهنو، محو  ا   اسوتثناء   يقترحوع  التع ي  هيا مقترح " بأ  اللعر ات مجلس م  بعريت اللعر  يرى

 حوي  فو  التكنلوعج   التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، المخوارر عو  النواتج اإلعفواء سوبب استخ ام إمكاني،

 غيوور اإلقتووراح هوويا إ  قوواحال   اللووعر ات مجلووس أعضوواء علو  رأيوو  روورح ثووم اسووتخ ام   آخوور شووخ  أل  يمكو 

 يوتم لوم اآل  علغايو، ليلك عنتيج، المجتم   مصلح، م  كبير ح  إل  عيتعارض للغاي، عمتميز عا   عغير منرق 

 اإلعفواء سوبب اسوتبع ت الت  العحي ة العضع ال عل، ه  ألمانيا زالت عما المتح ة  المملك، ف  اإلقتراح بهيا األخي

 قانعنهوا فو  عيلوك التكنلعج  الترعر نتيج، الصي الني، المنتجات ف  المكتشف، المخارر ع  الناشئ المسؤعلي، م 

 .4المنتجات ع  بالمسؤعلي، المتعل 1989 /لسن،6 رقم

 

 باإللتزام اإلخالل بسبب التكنلوجي التطور نتيجة المنتجات في المكتشفة للمخاطر المعفي األثر وقف -2

 بالتتبع

 

 عوو  الناشووئ الم نيوو، المسووؤعلي، موو  المنووتِج اعفوواء سووبب نروواق موو  االنكليووز  المشوور  ضووي  لقوو 

 المخووارر بتتبوو  التزامووا   فرضوو  خووال  موو  التكنلووعج  الترووعر نتيجوو، المنتجووات فوو  المكتشووف، المخووارر

                                                           
1 Alexandra McConnell, op. cit, p. 16 – 17.  
2 Lori M. Linger, op cit, p. 495. 
3 Neil Vargesson, Review Thalidomide‐induced teratogenesis: History and mechanisms, Available on 

the website: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4737249/pdf/BDRC-105-140.pdf, 4/Jun/ 

2015, p. 140 – 156, Seen:  11/3/2021 
4  Lori M. Linger, op cit, p. 495. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4737249/pdf/BDRC-105-140.pdf
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( عالمووعزعي  عالمسووتعر ي  المنتجووي ) موو  كوو  علوو  التكنلووعج  الترووعر نتيجوو، المنتجووات فوو  المكتشووف،

 الموا ة تضومنت إي منوا  الحو  أع المسوتهلكي  علو  الضوارة آثارها لتالف  الالزم، الت ابير باتخاي عإلزامهم

 المنتجوي  علو  التزاموات فرض 20051 لسن، االنكليزي، العام، السالم، لعاحح م  الثان  الفص  م ( 7)

 أع المنوتَج فو  تعجو  ق  الت  المخارر عل  اإلرال  م  تمكنهم الت  الالزم، الت ابير باتخاي عالمستعر ي 

 أع المسووعق، المنتجووات موو  عينوو، إخضووا  عمنهووا معينوو، عسوواح  خووال  موو  المعقووع  عبالقوو ر يتضوومنها قوو 

 لووزم عإيا المنووتَج  بشووأ  الووعار ة الشووكاعى تقصوو  أع تحقيوو  أع  راسوو، أع للتجربوو،  للتوو اع  المررعحوو،

 هووي  بنتوواحج ارووال  علوو  المووعزعي  عإبقوواء المنووتَج  بسووالم، المتعلقوو، للشووكاعى بسووج  االحتفوواظ األموور 

 .خررا   يشك  ق  أع خررا   المنتَج يشك  عن ما المراقب،

 

 يكعنوعا بوأ  الموعزعي  علو  ياتهوا اللوعاحح مو ( 8) الما ة أعجبت المستهلكي  حماي، زيا ة عبه ف

 التو  بالعثواح  االحتفواظ عليهم يجب إي بتعري ها  يقعمع  الت  المنتجات تتب  إمكاني، إظهار عل  قا ري 

 إيا اللوعاحح هي  بتربي  المختص، السلرات م  يتعاعنعا عأ  من   البضاح  شراء تم الي  الشخ  تعضح

 بسوحب القيوام أع إصوالح  إجوراء أ  فو  كالمشوارك، المسوتهلكي   مو  المخارر إلزال، يلك  منهم رلبت

 .السعق م  المنتجات

 

 التزاموا   معوا   عالموعزعي  المنتجوي  علو  ياتهوا اللوعاحح مو ( 9) الموا ة فرضت فق  يلك عل  عالعة

 موثال  ) يكتشوفع  عنو ما الفوعر ععلو  تحريريوا   اللوعاحح هوي  بتربيو  المختصو، السولرات إبوالغ أع برخرار

 عيتضوم  آم   غير عأن  المستهلك  عل  مخارر يتضم  ق مع  الي  المنتَج إ ( المستهلك لشكعى نتيج،

 م  المخارر إلزال، اتخايها العاجب المناسب، عاإلجراءات بالمنتَج المتعلق، المعلعمات تعفير اإلخرار يلك

 المملكوو، خووارج للتوو اع  المنووتَج روورح مووا إيا فيهووا المنووتَج تعريوو  أع تسووعي  تووم التوو  عالوو ع  المسووتهلكي  

 اإلخرووار تضوومي  يجووب جسوويما   خروورا   يشووك  بأنوو  المنووتَج تح يوو  فيهووا يووتم التوو  الحوواالت عفوو  المتحوو ة 

 بتتبو  الصول، يات المتاح، المعلعمات عجمي  للمخارر كامال   ععصف ا  قيقا   تح ي ا   تتضم  الت  المعلعمات

 السولرات إ  إلو  اإلشوارة عتجو ر المسوتهلك  عل  المخارر لمن  اتخاي  العاجب لإلجراء ععصف المنتَج

 سولرات عهو  اللوعاحح هوي  مو ( 10/4) الموا ة حو  تها المتح ة المملك، ف  اللعاحح هي  بتربي  المختص،

 معينو، صوالحيات اللوعاحح هوي  منحوت كموا المقارعات  عمجالس األحياء كمجالس المحلي، التجارة معايير

 الخارجي، عزير برخرار بتربيقها المختص، السلرات منها( 9) الما ة ألزمت إي لتربيقها  الخارجي، لعزير

 عيجب التكنلعج   الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، بالمخارر ل يها المتعفرة البيانات قاع ة خال  م 

 لتالفوو  الالزموو، اإلجووراءات باتخوواي ليقووعم المعتموو ة  عالتوو ابير المعلعمووات كافوو، اإلخرووار هوويا يتضووم  أ 

 .المستهلكي  عحماي، الضارة آثارها

 

 عالمووعزعي  عالمسووتعر ي  المنتجووي  علوو  فوورض اإلنكليووز  المشوور  إ  إلوو  تقوو م ممووا نخلوو 

 التوزامهم هو  اإللتزاموات هوي  عمو  للمسوتهلكي   الالزمو، الحمايو، توعفير بهو ف االلتزامات م  مجمعع،

 برخرووار عالتووزامهم للتوو اع   ررحهووا بعوو  التكنلووعج  الترووعر يكشووفها قوو  التوو  منتجوواتهم مخووارر بتتبوو 

 هوي  مو  بالتعواع  إلتوزامهم عو  فضوال   كافو،  بهوا المتعلقو، عالمعلعمات المخارر بهي  المختص، السلرات

 المنوتَج رورح عو  كوالتعقف الضوارة  آثارهوا م  منها الح  أع المخارر هي  أضرار عقع  لمن  السلرات

 مالحظو، مو  فيو   كامنو، مخوارر عجع  ع  التكنلعج  الترعر كشف إيا السعق م  سحب  أع السعق إل 

                                                           
1The Regulations Available on: https://www.legislation.gov.uk, Seen: 14/3/2021.  

https://www.legislation.gov.uk/
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 نتيجة التطور التكنلوجي وأثرها في المخاطر المكتشفة في المنتجات 2021

  المسؤولية المدنية )دراسة تحليلية في القانون االنكليزي(من  جإعفاء المنت 

 

 عيبو ع  (المعقع  بالق ر) تنفييها ح   عإنما معين، بم ة اإللتزامات هي  تنفيي يقي  لم االنكليز  المشر  إ 

 ظورعف خوال  مو  المعقوع  القو ر هويا تح يو  فو  تق يريو، سولر، للمحواكم ترك االنكليز  المشر  إ  لنا

 .قضي، ك  عمالبسات

 

 الممك  فم  المتق م، باإللتزامات عالمعزعع  عالمستعر ع  المنتجع  أخ  ما فريا يلك عل  عبناء  

 عبويلك التكنلوعج   التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، المخوارر ع  حت  الم ني، مسؤعليتهم تقعم أ 

 فو  المكتشوف، المخوارر بسوبب الم ني، المسؤعلي، م  اإلعفاء نراق م  ضي  ق  االنكليز  المشر  يكع 

 مو  عالمسوتهلكي  المنتجوي  بوي  التوعاز  مو  نوع  لخلو  منو  محاعل،   التكنلعج   الترعر نتيج، المنتجات

 جهو، مو  المسوتهلكي  سوالم، عحمايو، جهو،  مو  عاإلبتكوار اإلنتواج معاصول، علو  المنتجوي  تشجي  خال 

 .أخرى

 

 : خاتمة

 اإلعفواء بسوبب يتوير  بوأ  للمنوتِج سومح جهو، مو  االنكليوز  المشور  أ  فو  البح  فكرة تتلخ        

 جميو  فو  الم نيو، مسوؤعليت  مو  للتخل  التكنلعج  الترعر نتيج، المنتجات ف  المكتشف، المخارر ع  الناشئ

 لموا منو  إمتثواال    يلوك مو  غيرهوا أع الصوي الني، المنتجات يستثن  علم السعق ف  يررحها الت  المنتجات

 أن  إال  األعرعب  للتعجي  امتثال  م  الرغم عل  لك ع األعرب   التعجي  م ( e/7) الما ة ن  ف  عر 

 قضووت حوي  فو  شخصويا   معيووارا   عضو  إي  -األعرعبيو، العو   محكمو، تعبيوور حسوب – خارحوا   نقوال   نقلو 

 .معضععيا   معيارا   عض  األعرعب  التعجي  بأ  المحكم،

 الم نيو، المسوؤعلي، مو  المنوتِج اعفواء سوبب نرواق مو  االنكليوز  المشور  ضوي  أخورى جه، عم 

 موو  كوو  علوو  فرضوو  خووال  موو  التكنلووعج  الترووعر نتيجوو، المنتجووات فوو  المكتشووف، المخووارر عوو  الناشووئ

 التروووعر يكشوووفها أ  الممكووو  مووو  التووو  المخوووارر بتتبووو  التزاموووا  ( عالموووعزعي  عالمسوووتعر ي  المنتجوووي )

 .للت اع  ررحها بع  منتجاتهم ف  التكنلعج 

 الترووعر نتيجوو، المنتجووات فوو  المكتشووف، للمخووارر تعريفووا   نصووعغ أ  يمكننووا  تقوو م مووا كوو  عموو 

 قابلوو، غيوور لكنهووا للتوو اع   عإرالقوو  انتاجوو  لحظوو، منووي المنووتَج فوو  كامنوو، عيووعب) بأنهووا فنقووع  التكنلووعج 

 التروعر عنهوا عكشوف العقوت  يلوك فو  العالم إلي  عص  الي  التكنلعج  الترعر لمستعى عفقا   لإلكتشاف

 .(للت اع  إرالق  بع  العالم شه   الي  التكنلعج 

 بعصوفها التكنلوعج  التروعر نتيجو، المنتجوات فو  المكتشوف، المخوارر بتنظويم العربو  المشر  نعص ع

 فو  عر  بموا عاإلسوتحناس عصوريح، خاصو، قانعنيو، بنصوع  الم نيو، المسوؤعلي، م  المنتِج إلعفاء سببا  

 بوأ  منو  نأمو  كموا  الشوأ  هويا فو  المسوتهلك لسوالم، مو،العا عاللوعاحح االنكليوز  المسوتهلك حماي، قانع 

 التوعاز  مو  حالو، عيخل  أخرى جه، م  المستهلكي  عسالم، جه، م  المنتجي  مصلح، يلك ف  يراع 

 .بينهما
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 اإلنسان سالمة على التكنولوجي التقدم لتأثير تحليلية دراسة

An Analytical Study of the Impact of Technological Advances 

on Human Safety 
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 :  الملخص

 يحصد اإلنسان وبات ، حياته جوانب جميع في التكنولوجيا دخلت حيث ، اإلنسان على بضالله  العلمي  التقدم ألقى  لقد 

 اآلثار هو البحث هذا موضوع كان ولما .عليه السيئة وآثاره آالمه جني جانب إلى التكنولوجي التطور وفوائد ثمرات

 التطور لمفهوم التعرض إلى تدعو الحاجة كانت جسده سالمة في اإلنسان حق على التكنولوجي للتطور الضارة

 سلطنا ما وهو.عام بوجه اإلنسان حقوق على التكنولوجي للتطور السلبية و اإليجابية اآلثار على الوقوف قبل التكنولوجي،

 .البحثية الورقة هذه خالل من الضوء عليه

 .المخاطر -الصحة -اإليجابيات -السلبيات -اإلنسان -التكنولوجيا   :المفتاحية الكلمات 

 

Abstract  : 

  Scientific progress has cast a perversion on man, as technology has entered all 

aspects of his life, and man reaps the fruits and benefits of technological 

development as well as reaping his pains and bad effects on him. And since the 

subject of this research is the harmful effects of technological development on the 

human right to the integrity of his body, there was a need to address the concept of 

technological development, before examining the positive and negative effects of 

technological development on human rights in general. This is what we highlighted 

through this research paper. . 

  Key words: technology - people - negatives - positives - health - risks. 
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 : المقدمة

 وتحسين باإلنسان الرقي ومقاصدها أهدافها أسمى من أن والشك ، التكنولوجية الثورة عصر اليوم نعيش

 إال يا  تكنولوجيا من ما نفسه الوقت في أنه إال ، والسالمة واألمن والرفاهية الخير له يحقق بما حياته

 للتكنولوجيا المرغوبة غير التأثيرات تصبح األحيان بعض وفي ، مرغوبة وغير مرغوبة تأثيرات ولها

 و المنهجية الضوابط ماهية عن التساؤل يستدعي وهذا منها، المقصودة فوائدها بإلغاء تهدد لدرجة مدمرة

 حدث وإن ، اإلنسان حقوق مع يتناقض ال بما والتكنولوجية العلمية التطورات تضبط التي الشرعية

 .  اإلنسان حقوق من حق على تكنولوجي اعتداء أو انتهاك

 وانجازات اختراعات عنها نتج ، ومذهلة رائعة وتقنية علمية ثورات العشرون القرن شهد وقد  

 ، حياته جوانب جميع في التكنولوجيا دخلت حيث ، اإلنسان على كبيرا   أثرا   لها كان ، هائلة تكنولوجية

 ولما .عليه السيئة وآثاره آالمه جني جانب إلى التكنولوجي التطور وفوائد ثمرات يحصد اإلنسان وبات

 كانت جسده سالمة في اإلنسان حق على التكنولوجي للتطور الضارة اآلثار هو البحث هذا موضوع كان

 السلبية و اإليجابية اآلثار على الوقوف قبل التكنولوجي، التطور لمفهوم التعرض إلى تدعو الحاجة

 .عام بوجه اإلنسان حقوق على التكنولوجي للتطور

 التطور مصطلحي من كل مفهوم على أوال   الوقوف وجب ، التكنولوجي التطور مفهوم إلى وللتوصل  

 والسلبية اإليجابية اآلثار على الوقوف ذلك بعد يتسنى ثم ومن ، االصطالح وفي اللغة في  والتكنولوجي

 .المستويات كافة على اإلنسان  على التكنولوجي للتطور

 اإلنسان حياة على التكنولوجي التطور انعكس كيف: اإلشكاليةالقانونية نطرح المعظيات هذه ضوء على 

 خاص؟ بشكل الصحي الجانب وفي  عموما

 المفاهيمي اإلطار األول المحور في نستعرض محورين إلى البحثية الورقة هذه قسمنا ذلك على إجاة

 . اإلنسان حيلة على للتكنولوجيا والسلبي اإليجابي التأثير:   الثاني المحور   وفي التكنولوجي، للتطور

  

 :التكنولوجي للتطور المفاهيمي اإلطار األول المحور

 :للتكنولوجيا واإلصطالحي اللغوي التعريف: أوال

 بنا ويجدر التقانة أو التقني كلمة تقابل تكنولوجيا كلمة العربية اللغة في :لغة التكنولوجيا تعريف -أ

 في اإلنجليزية الكلمة عن ترجمة ليست العربية الكلمة أن إلى Technology جذورها نجد بل اإلشارة

  . شيئ كل أتقن الذي هللا صنع" العزيز التنزيل وفي أحكم بمعنى أتقن فالفعل العربية، اللغة

 كفكر ولكنها قريب، عصر في إال العالم يعرفها لم المعاصر للمفهوم مرادف كمصطلح التكنولوجيا إن 

 المعتمد كانت اإلنساني الخلق بداية ومنذ فالتكنولوجيا. اإلنسان قدم قديمة تنفيذية هنية وكفعالية تحويلي

 أصلها في تكنولوجيا كلمة وترجع الطبيعة، verbal على صراعه وفي لالرتقاء نضاله في الرئيسي

 مقطعين من تتكون فإنها Techno-logia وأصله األول المقطع اللفظي التحليل إلى استندا اإلغريقي

 Techno or والفنون األساليب مجموعة اإلغريقية اللغة في وبمعنى analyses أساسيين

technique أو العلم أو المنطق أو الكالم فيعني Logos الثاني المقطع أما Orts of fonfits 

 العلم أو المنطق على القائمة الفنية المعرفة هي التكنولوجيا أن إلى يقضيان معا اللفظان اإلنسانية
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 العاليلي،) .لفظ بين تتميز تكاد فال الفرنسية، اللغة أما Téchnique ولفظ Technologie 1التطبيقي

 (143 صفحة ،1974

 قبل من المستخدمة والطرق األساليب مجموعة إلى األول اللفظ يشير إذ بينهما المعنى في الفارق رغم

 وفي الطبيعية، العلوم مختلف في المعرفية دالل من حديث الثاني واللفظ ما عمل انجاز في اإلنسان

 الحياة في بنيوي وتأثير اإلنساني لالتصال أساسي دور لها كما المعرفة تلك تطور في تأثير لها المقابل

 .لإلنسان والتعليمية والقانونية والسياسية واالجتماعية الثقافية

 وقد التكنولوجيا، وتعني تترجم األولى بلفظتين، الفرنسية اللغة من وتترجم Técnique، التقنيات وتعني

 التقانة مقالة " في "التقانة" مسمى جديد والثاني Téchnologie تحت زحالن أنطوان األستاذ عربها

      .القومي واألمن والسياسة

 :االصطالح في التكنولوجيا -ب

 كفكر ولكنها قريب عصر في إال العالم يعرفها لم المعاصر للمفهوم مرادف كمصطلح التكنولوجيا إن  

 .اإلنسان قدم قديمة تنفيذية هنية وكفاعلية تحويلي

 على صراعه وفي االرتقاء نظالة في الرئيسي المعتمد كانت اإلنساني الخلق بداية ومنذ فالتكنولوجيا

 .الطبيعية

 اعتبرها  حيث اإلنتاج أدوات في فقط حلتها من انطالقا المال رأس كتابة في ماكس كارل يعرفها -

 العملي التطبيق" :بأنها التكنولوجيا تعريفات ومن  االبتكار، في وتطبيقها المحققة والعناصر األدوات

 .  الستعمالها الطرق أفضل وابتكار العلم لثمرات

 العلوم معطيات تطبيقات وتنظيم عليها السيطرة وطرق وآلياتها والمنظومات اآللة يخص ما كل -

 تعريف فهناك البريطانية الموسوعة وفي ، والبيئية واالقتصادية االجتماعية المفاهيم أطر في المختلفة

 المعرفة تلك في تأثير لها وبالمقابل الطبيعية العلوم في المعرفة تطبيقات وتتضمن تعني للتكنولوجيا شامل

 الثقافية الحياة في بنيوي تأثير ولها اليومية اإلنسان وحياة اإلنساني لالتصال بالنسبة أساسي دور ولها

 بعد بمثابة التكنولوجيا تعد أن يمكن ذلك كل وفي لإلنسان والتعليمية والقانونية والسياسية واالجتماعية

 .  (04 صفحة ،1984 شفيق،) اإلنساني التنوع تاريخ في رئيسي

 بالطبيعة وارتباطها التكنولوجيا لمفهوم الشاملة األبعاد على فيؤكد ممفور لويس االجتماعي الباحث أما

 االتجاهات وبكل الطبيعة مع التكيف بواسطتها يمكن التي الوسائل التكنولوجيا تمثل يقول حيث البشرية

 عندما وبدأت اإلنسان لدى متجددة التكنولوجيا فالقدرة . لحياتها العقالني التوجيه على القدرة وكذلك

 السيطرة من لتمكنه اعيةو غير أو واعية بصورة باستمرار لديه وتطور ويده أصابعه اإلنسان استخدم

 فعل كونها على تقتصر ال أنها غير الطبيعة تسخير على قدرته من وتزيد للحياة الخارجية الظروف على

 خالل من لنموه عام وسلوك لديه كامل نظام يجعلها مما أيضا بفكرة ترتبط بل اإلنسان، به يقوم جسدي

 أجل من لإلنسان وإمكانيات أدوات صنع أجل من دراسة أو علم أنها التكنولوجيا نعرف السابقة المفاهيم

 .  (18 صفحة ،2011 المعتيبي،)  معين هدف تحقيق أو تواجهه التي المشكالت حل

 التكنولوجيا مفهوم أن التكنولوجيا، لمصطلح المعاصرين والباحثين العلماء تعاريف تتبع خالل من ويفهم 

   :التالي النحو على ثالث، معان   إلى يرجع

 :بأنها التكنولوجيا رفتُع ولذلك وتطبيقاتها، البحوث ونتائج النظريات من المستمدة :المعرفة استثمار -1

  "المجتمع وتنمية اإلنسان حاجات لتلبية العلمية المعارف توظيف "
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 الوسائل وكل والمخترعات واآلالت واألدوات األجهزة تشمل بذلك وهي : المعرفة استثمار نتاج .-2

 الوسائل أنواع مختلف: " بأنه التكنولوجيا تعرف  وبذلك ، العلمية للمعرفة العملي التطبيق عن الناتجة

 " وجوده  واستمرارية ، اإلنسان لراحة الضرورية المستلزمات إلنتاج تستخدم التي

 الالزمة والمهارات المعارف مجموعة به ويقصد : المعرفة استثمار لنتاج العملية االستخدامات . -3

 األهداف على الحصول يستطيع حتى العلمية المعرفة استثمار عن الناتجة واألجهزة اآلالت مع للتعامل

 في الناس يستخدمها التي الطرق كل" :بأنه التكنولوجيا تعرف هنا ومن ا، ورائه من المنشودة

   " رغباتهم وإشباع حاجاتهم لتلبية واكتشافاتهم اختراعاتهم

 سبق ومما .الصنعة علم أو الحرفة علم أنها على للتكنولوجيا اللغوي المعنى يرادف المعنى هذا ولعل

 :يلي ما حظالي

 وأهداف غايات إلى الوصول خاللها من نستطيع وسيلة هي وإنما ا، ذاته في هدفا   ليست التكنولوجيا إن .أ

 .أخرى

 حقوقه تعزيز يعني بما اإلنسان أهداف تحقيق هو التكنولوجيا من الرئيس التكنولوجي هدف إن .ب

 .المختلفة

 استخداميا ، وجانبا ، مادي ا   وجانب ، نظري جانبا   : جوانب ثالثة يتضمن تكنولوجيا ال مصطلح إن .ج

 وسائل صورة في الواقع أرض على عمليا   والمعرفة العلم توظيف عملية في فيتمثل النظري الجانب أما

 الوسائل كل في فيتمثل ، المادي الجانب وأما ، اإلنسان حياة وتيسير وتطوير تنمية إلى تهدف محسوسة

 جملة في فيتمثل أالستخدامي الجانب وأما المختلفة، ورغباته حاجاته لتلبية اإلنسان اخترعها التي

 .والتخصص الحرف وأهل المهن أصحاب يتداولها و الفنيون يدركها التي المتخصصة المعارف

 كافة ليشمل التكنولوجيا فيه تدخل الذي المجال اتساع إلى يشير التكنولوجيا مصطلح مضمون إن .د

 وتكنولوجيا المواصالت، وتكنولوجيا ، االتصال وتكنولوجيا ، الطب تكنولوجيا فهناك الحياة، مجاالت

 .وغيره التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا األسلحة،

 جملة وما عليه، متعارف هو كما ومخترعات وآالت أجهزة مجرد ليست التكنولوجيا أن يتبين بذلك و

  . (45 صفحة ،1979 صالح،،)  التكنولوجيا من جزء إال المخترعات

 : التكنولوجي المتغير خصائص: ثانيا

 أصبحت بحيث ديناميكية حالة إلى وتحوله الزمن مفهوم من لتغير تدخلت فالتكنولوجيا :التسارع .1

 .للتنافس محور الزمن وحدة

 وليس البشري العقل على أساسية بصورة اعتمادها في الحديثة التكنولوجيا جوهر يكمن :المرونة .2

 .العضلية القوة

 جهة من المعرفة .مرتكزاتها لبناء أساسا العلم تعتمد بأنها عموما الحديثة التكنولوجيا تتميز :التركيبة .3

 .مرتكزاتها لبناء التنظيم على يعتمد كما

 قيمة وتفاعل المنتج في المعرفي المكون قيمة وزيادة الرمزية في التكنولوجيا تتوغل حيث :الالمادية .4

 التحويلية الصناعية الموارد على قائما جديد عصر ينتج مما الجديدة المنتجات في المادية المكونات

 .المختلفة

 أساسا مسخرة كونها الفكري األساس إلى وافتقارها واقتحامها التكنولوجيا سرعة أن حيث :السلبية .5

 (19 صفحة ،2011 المعتيبي،)  والتنافس والتأثير للربح
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 : اإلنسان حياة على التكنولوجي التقدم مظاهر: ثالثا    

 واالتصاالت الطب بين ما المستويات من مختلفة أشكال على التكنولوجي التقدم مظاهر تتعدد  

 :يلي كما منها كل وسنتناول وغيرها والتعليم والمعلومات

 :التعليم ناحية من التكنولوجي التقدم مظاهر أهم -1

 وأجهزة اللوحية الحاسبات منها والتي للتعليم التكنولوجي والتطور التقدم مظاهر من الكثير يوجد -

 وتبديلها المحمولة الحواسيب عن باالستغناء والجامعات المدارس فيه تفكر بدأت ما وذلك الكمبيوتر،

 .اللوحي بالحاسوب

 المثال سبيل وعلى اإللكترونية، الكتب كتوفير والجهد الوقت من الكثير الطلبة على يسهل هذا أن حيث -

 في المدرسين من العديد مساعدة في ساهمت التي السحابية الحوسبة التعليمي، المستوى على للتكنولوجيا

 االجتماعي الدراسات ومواد والعلوم اللغات مدرسين وبخاصة تالميذهم مع البيانات مشاركة

 :الطب ناحية من التكنولوجي التقدم مظاهر أهم -2

 عالوة لهم الصحية الرعاية كامل وتقديم المرضى خدمة في حيوي دور بأداء التكنولوجيا ساهمت لقد

 يتم المثال، سبيل فعلى الجراحية العمليات من العديد إجراء في كبير بشكل ساهمت التكنولوجيا أن على

ا للركبتين، البديلة والمفاصل الصناعية األطراف طب في التكنولوجيا استخدام  القوقعة زرع عمليات أيض 

 والمعدات اآلالت وكذلك السمعي، العصب بتلف قةالمتعل السمع اضطرابات معالجة على تعمل التي

 .الكلوي بالغسيل الخاصة

 على فعال بشكل عملت قد التكنولوجيا إن -: االتصاالت ناحية من التكنولوجي التقدم مظاهر أهم -3

 الذكية، الهواتف من بداية اآلخرين مع والتواصل االتصال عالم في وبخاصة اإلنسان على الحياة تسهيل

 .المتنقل الهاتف داخل مدمج كمبيوتر جهاز بمثابة تعد التي

 إلى وتطبيقات، برامج أي بتنزيل القيام خالله من الشخص يستطيع تشغيل بنظام تزويده تم والذي -

 أي عن البحث عند والجهد الوقت توفير في ويساعد ببعضها األشياء ربط على يعمل الذي اإلنترنت

 .الفرد يريده شيء

 غير قدر بتوفير المعلومات تكنولوجيا تقوم: المعلومات ناحية من التكنولوجي التقدم مظاهر أهم -4

 .وغيرها المعلومات ومراكز اإلنترنت بواسطة والمعلومات البيانات كافة إلى الوصول من عادي

 :حيث من العمل إطار في التكنولوجيا أهمية تتعدد:  والعمل التكنولوجيا -5

 العملية تسريع مع العمل داخل اإلنتاج مستوى رفع في تساهم التي اآلليات من الكثير إتاحة -

 .وتحسينها اإلنتاجية
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 في الدقة درجات أعلى تحقيق في المساعدة الحاسوبية البرامج من عدد التكنولوجيا توفر -

 المهام تلك تنفيذ في يسهم ما فواتير دفع أو العاملين رواتب من بها يرتبط وما المالية، المعامالت

 .سهل بشكل

 على والعمل والشركات المؤسسات بين التنافس درجات أعلى تحقيق على التكنولوجيا تعمل -

 عالوة اإلنترنت على والبيع والشراء التسويق ضمنها من والتي هذا، على مساعدة آليات تقديم

ا، والوقت للمكان المناسب العميل مع التواصل على  التواصل تسهيل في التكنولوجيا وتساعد أيض 

 .والمستخدم العميل مع أو العمل زمالء بين

 :التكنولوجيا مستقبل و أفاق عن أما 

 اآلثار وستكون أكثر وسيتزايد المختلفة المجاالت شتى في التكنولوجية التطورات وتظهر الزمن يتغير -

ا، متغيرة واإليجابية السلبية  .سيختلف الحياة منظور أن إلى القريب المستقبل يشير أن حيث أيض 

ا أكثر سيكون ما ومنها المفيد منها ناشئة أحدث تقنيات تتواجد وسوف -  الذكاء مثل البشرية على خطر 

 مستوى على مكتسب سيكون االصطناعي الذكاء أن الخبراء بعض عنه تحدث ما وذلك االصطناعي،

 .2035 عام في اإلنسان

 فإن الصينية، جو لعبة داخل محترف بالعب هزيمة أحدث قد جوجل من العميق العقل بأن القول يمكن -

 أن يمكن وهذا مضاعفة بصورة ذاته تطوير بذلك فيمكن اإلنسان مستوى على اصطناعي ذكاء حدث

 والفضاء الخضراء الطاقةو الحيوية التكنولوجيا مثل، أخرى أمور على عالوة البشرية انهيار إلى يؤدي

 .المستقبل تكنولوجيا من ذلك وغير العسكرية والتكنولوجيا والحواسيب

 : اإلنسان حيلة على للتكنولوجيا والسلبي اإليجابي التأثير:  الثاني المحور   

 الناس، حياة على تسيطر باتت أنها إلى وصلت لدرجة ومتعلقاتها؛ التكنولوجيا تطور وتيرة تسارعت

 وقت معظم يأخذ والحواسيب، الذكية الهواتف وباألخص الحديثة، التقنية األجهزة استخدام أصبح بحيث

 .مستخدميها

 محمد الدكتور يقول السياق، هذا وفي. سلبية آثار له المفرط االستخدام هذا أن إلى الدراسات وأشارت

 تعاملهم زاد كلما أنه المرضى مع وتعاملنا التجارب أكدت والسمنة، الهضمي الجهاز أخصائي الزيتاوي،

 ."القولون وأمراض والسمنة والسكري الضغط ومنها بجسدهم، األمراض انتشار زاد كلما التكنولوجيا مع

 مستشهدا الدماغ، بسرطان إلصابتهم يؤدي األطفال قبل من للتكنولوجيا المفرط االستخدام: "وأضاف

 أظهرت حيث األردن، في للسرطان الحسين مركز مع بالتعاون السرحان محمود الدكتور به قام بدراسة

 التكنولوجيا استخدامهم نتيجة الدماغ بسرطان األطفال إصابة احتمالية نسبة زيادة الدراسة هذه نتيجة

 .(20 صفحة ،2011 المعتيبي،) ."مفرط بشكل

 

 عالء النفسي الطبيب ويشرح. لمدمنيها النفسية الصحة على أيضا سيئا أثرا التكنولوجيا تترك كما      

 واألمهات اآلباء وبين األجيال، بين الفجوة ازدياد في ساهم المتسارع التطور: "بالقول األثر هذا الفروخ؛

 ."األسرية العالقة على سلبا أثر بالتالي أخرى، جهة من وأبنائهم جهة من
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 ممن اليافعين؛ بعض لدى والعزلة االنطوائية زيادة إلى أدى للتكونولجيا المفرط اإلستخدام أن كما

 حساب على وحتى الحقيقي، االجتماعي التواصل حساب على الذكية الهواتف على طويلة أوقاتا يقضون

 ."اإلنترنت على باإلدمان يعرف أصبح السلوكي اإلدمان من نوع وهناك والعمل، الدراسة أوقات

 بين توزان هناك يصبح بحيث اليوم، أوقات على وتوزيعه االستخدام هذا تقنين أهمية إلى  ونشير 

 .أخرى بأعمال الناس قيام وبين التكنولوجيا استخدام

 : الرقمية التكنولوجيات تأثير: أوال

 لإلنجازات ويمكن. عدال وأكثر سلما وأكثر إنصافا أكثر عالمنا جعل في تساعد أن للتكنولوجيات يمكن  

 الفقر إنهاء من بدءا   - بتحقيقه تعّجل وأن عشر الـسبعة المستدامة التنمية أهداف من هدف كل تدعم أن الرقمية

 الجميع إلمام وتحقيق الالئق، والعمل المستدامة الزراعة وتعزيز والرضع، األمهات وفيات من الحد إلى المدقع

 عدم وتفاقم األمن تقلص إلى تؤدي وأن الخصوصية تهّدد أن أيضا يمكن التكنولوجيات لكن. والكتابة بالقراءة

 والشركات الحكومات نحن وعلينا،. دوره وفعالية اإلنسان لحقوق بالنسبة آثار على تنطوي وهي. المساواة

 الجديدة التكنولوجيات من بها نستفيد التي الكيفية نختار أن السابقة، األجيال شأن ذلك في شأننا واألفراد،

 .ونديرها

 50 حوالي حوالي إلى وصلت حيث - تاريخنا في ابتكار أي تفوق بسرعة الرقمية التكنولوجيات تقدمت لقد    

 خالل ومن. المجتمعات في تحوال   وأحدثت الزمان من عقدين يتجاوز ال فيما النامي العالم سكان من المائة في

 تمثل أن يمكن والعامة، التجارية الخدمات إلى الوصول وإمكانيات المالي والشمول اإللكتروني االتصال تعزيز

 .المساواة تحقيق في كبيرا   عامال   التكنولوجيا

 إنقاذ في االصطناعي الذكاء يدعمها التي الرائدة التكنولوجيات تساعد المثال، سبيل على الصحة، قطاع ففي    

 والتعلم االفتراضي التعلم بيئات يسرت التعليم، مجال وفي. المتوقع العمر وإطالة األمراض وتشخيص األرواح

 . لالستبعاد بدونها سيتعرضون كانوا لطالب بالبرامج االلتحاق إمكانية بعد عن

 الحصول في سهولة تزداد االصطناعي، الذكاء يقدمها التي المساعدة بفضل العامة، الخدمات أخذت كذلك  

 تبتعد أخذت كما المغلقة، السجالت سالسل بتقنية تعمل التي النظم خالل من للمساءلة خضوعا وتزداد عليها،

 تلبية   أكثر وبرامج سياسات أيضا تدعم أن الضخمة للبيانات ويمكن. المرهق البيروقراطي الطابع عن

 (2014-2013 زغبة،،) .دقة وأكثر لالحتياجات

 الجديد العصر هذا منافع من محرومين اإللكتروني الربط وسائل بعد تصلهم لم الذين األشخاص يظل لكن   

 األقليات من أو اإلعاقة ذوي أو السن كبار أو النساء من هم الركب خلف تركوا ممن وكثير. الركب عن وأبعد

 االتصال وتيرة أخذت وقد. النائية أو الفقيرة المناطق وسكان األصلية الشعوب وجماعات اللغوية أو العرقية

 مستوى على اإلنترنت يستخدمن الالئي النساء فعدد. األوساط بعض في والتراجع، بل التباطؤ، في االلكتروني

 خالل المناطق معظم في الفجوة هذه ضاقت وبينما. الرجال عدد عن المائة في 12 بنسبة يقل مثال ، العالم،

 في 33 إلى المائة في 30 من نموا   البلدان أقل في اتسعت قد فإنها ،2017 و 2013 عامي بين ما الفترة

 .المائة

https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
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 تستند عندما وتضخيمه بل والنظامي البشري التحيز تكرار إلى يؤدي أن الخوارزميات استخدام شأن ومن  

 هذا أن التكنولوجيا قطاع في التنوع إلى االفتقار يعني وقد. كاف بشكل متنوعة غير بيانات إلى عملها في

 .الكافي النحو على يعالج ال التحدي

 عمل وأنماط أشكال تستحدث فهي: العاملة القوى تغيّر التاريخ، مر على التكنولوجية، الثورات برحت ما     

 خضرة أكثر اقتصاد إلى التحول أن إلى الدولية العمل منظمة تقديرات تشير االندثار، إلى غيرها وتدفع جديدة،

 ممارسات اعتماد خالل من 2030 عام بحلول العالم مستوى على جديدة وظيفة مليون 24 يوِجد أن يمكن

 الحالية المباني في الطاقة استعمال كفاءة وزيادة الكهربائية المركبات واستخدام الطاقة قطاع في مستدامة

 .والمستقبلية

 قد شخص مليون 800 أن إلى ماكينزي مجموعة مثل المجموعات بعض تقارير تشير ذاته، الوقت وفي    

 بالقلق يشعرون الموظفين جميع من الغالبة النسبة أن ،2030 عام بحلول اآللي التشغيل بسبب وظائفهم يفقدون

 .األجر جيد عمل على للحصول الالزمة المهارات أو الضروري التدريب لديهم يكون أال من

 من التعليم، إزاء نتبعه الذي النهج في تغييرات تقتضي سوف االتجاهات هذه إدارة أن على واسع اتفاق وثمة  

 الشخصية المهارات وتعليم والرياضيات؛ والهندسة والتكنولوجيا العلوم على التركيز زيادة مثال، خالل،

 طوال بها واالرتقاء جديد من المهارات اكتساب للناس يمكن أن ضمان خالل ومن التكيف؛ على والقدرة

 في المسنين ورعاية األطفال كرعاية األجر، المدفوع غير للعمل أفضل دعم توفير يلزم وسوف. حياتهم

 العالم، في السكان أعمار على طرأ الذي التحول ظل في المحتمل من ألن وخاصة المثال، سبيل على المنزل

 .المهام هذه على الطلب يزداد أن

 المشكالت لتتبع االصطناعي، والذكاء البيانات تجميع قبيل من الرقمية، التكنولوجيات اليوم وتستخدم     

 دفع أو المرور حركة مع التعامل مثل يومية مهام ألداء أو والبيئة، والصحة الزراعة مجاالت في وتشخيصها

 تلك النتهاك أيضا   استخدامها يمكن أنه إال - وممارستها اإلنسان حقوق عن للدفاع استخدامها ويمكن. الفواتير

 تتوافر والشركات فالحكومات. وسلوكياتنا ومحادثاتنا ومشترياتنا تحركاتنا رصد مثال، خالل، من الحقوق،

 .وغيرها المالية لألغراض واستغاللها البيانات الستخراج الالزمة األدوات متزايد بشكل لديها

 الشخصية البيانات ملكية لتنظيم صيغة أتيحت إذا للشخص، مكسبا الشخصية البيانات تصبح قد ذلك، ومع  

 البشر، رفاه وتحسين األفراد، تمكين على القدرة لها البيانات أساس على تعمل التي فالتكنولوجيا. أفضل بشكل

 .المتوافرة الحماية لنوع تبعا العالمية، الحقوق وتعزيز

 من الناس تُمكّن وهي .بالكامل العالم سكان نصف قرابة بين ما االجتماعي التواصل وسائل تربط و      

 أن أيضا   يمكن أنها غير. الحقيقي الوقت في العالم أنحاء جميع في األشخاص إلى والتحدث أصواتهم إسماع

 تضخيم طريق عن أو الخاطئة، والمعلومات الكراهية لخطاب منبر بإتاحة الفُرقة، وتزرع التحيز أشكال تعزز

 .أصدائه

 لكن. العالم نطاق على المجتمعات تجزئة تعزز أن االجتماعي التواصل وسائل لخوارزميات يمكن ثم، ومن

 .ذلك عكس إلى تؤدي أن أيضا يمكنها

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/04/green-economy-could-create-24-million-new-jobs/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/04/green-economy-could-create-24-million-new-jobs/
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs%20lost-jobs%20gained_report_december%202017.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs%20lost-jobs%20gained_report_december%202017.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs%20lost-jobs%20gained_report_december%202017.ashx
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
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 في والدولي، الوطني الصعيدين على النقاش، من كبير لقدر التطورات تلك بها تدار التي الكيفية خضعوت    

“ كبير صدع” حدوث من المتحدة لألمم العام األمين حذر وقد. الجيوسياسية التوترات حدة فيه تتصاعد وقت

 العملة قواعد عن فضال االصطناعي، والذكاء باإلنترنت الخاصة استراتيجيتها منها فلكل العالمية، القوى بين

 أن الفجوة هذه شأن ومن. المتناقضة والعسكرية الجيوسياسية وآراؤها لديها، السائدة والمالية التجارية والقواعد

 وإيجاد - الدول بين الرقمي التعاون إلى يُنظر متزايد، نحو وعلى. برلين جدار غرار على رقميا   جدارا   تنشئ

 باعتباره - المستدامة والتنمية اإلنسان وحقوق واألمن للسالم العالمية المعايير يعكس عالمي إلكتروني فضاء

 الرئيسية التوصيات إحدى “الرقمي بالتعاون العالمي االلتزام” ويمثل. العالم وحدة لضمان األهمية بالغ أمرا

 ..العام لألمين التابع الرقمي بالتعاون المعني المستوى الرفيع للفريق

 اختراعه بعد بالهاتف التواصل أصبح ثم المباشر باللقاء الناس بين التواصل كان جدا   قريب زمن ومنذ   

 التواصل اقتصر ان الي بالدردشة ثم الذكية الهواتف علي المحادثة بتطبيقات ثم بالجوال ثم باالنترنت ثم

 بين تتسع المجتمعية الفجوة جعل مما عبارات اي كتابة حتي بدون االموشنز ارسال علي الناس بين حاليا  

 .وبعضها الكواكب بين كالفجوة البشر

 األمور سهلت أنها كما اإلنسان، حياة تطور في كبيرا دورا لعبت قد الحديثة التكنولوجيا أن شك وال  

 حيث المجتمع، على إيجابي تأثير الحديثة للتكنولوجيا أن شك وال والوقت، الجهد ووفرت عليه، الكثيرة

 .الناس بين المسافات قربت أنها كما وتقدمه، تطوره على عملت

 على سلبية ستكون النتائج فإن خاطئة وأساليب بطرق الحديثة التكنولوجيا استخدام يتم عندما ولكن  

 .خاص بشكل اإلنسان وعلى عام بشكل المجتمع

 من نتعرف بجولة نقوم سوف المقال هذا رحاب وفي التكنولوجيا، الستخدام السلبية اآلثار تعددت ولقد   

 .واإلنسان المجتمع على للتكنولوجيا السلبية اآلثار أهم خاللها

 :اإلنسان على للتكنولوجيا اإليجابية األثار: ثانيا     

 :اإللكتروني والتسويق اإللكترونية التجارة تطوير -1

Inter  التجاريين الشركاء ربط يسمى ما خالل من اإللكترونية التجارة أساليب باعتماد

 (IOS) Systems Organizational والوثائق للبيانات اإللكتروني التبادل أو  Electronic

 (EDI) Interchange Data ، بشري تدخل دون التجارية والمعلومات البيانات انسياب تحقيق أي 

 .كفاءة وأعلى تكلفة بأقل

 المالية االلتزامات سداد ، الصفقات عقد ، والوظيفية والخدمية التجارية اإلعالنات : ذلك أمثلة من

 .وغيرها والمصرفية المالية المعامالت ، البضائع وتسليم توزيع إجراءات ومتابعة

 .  البرمجيات وتوزيع تطوير تقنية مجال في جديدة وظائف إحداث -2

 : اإلدارية القرارات صناعة -3

 دراسة تكلفة أن وبخاصة ، المؤسسات إدارة عملية في إستغالله يجب وثمين هام مورد فالمعلومات

 القرارات بينما ، بمعلومات المدعومة الغير القرارات نتيجة تحصل التي الخسارة من بكثير أقل القرار

 .دقيقة معلومات على ترتكز مستفيضة دراسات نتيجة دائما تكون الناجحة

 استغالل ويجب ، كافيا يعد لم االستثمار عملية في والمادية والبشرية الطبيعية الموارد استغالل أنّ  كما - 

https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
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 تعتمد استراتيجية خطط من ذلك يلزم وما والموارد المال إدارة في السليم القرار إلى للوصول المعلومات

 ،1998 الخوري،،) فقط واحد قطاع من وليس القطاعات جميع من وإحصائية رقمية معلومات على

  (53 صفحة

 

 : الصناعي التطوير -4

 العالمية الصناعة بنية غيرت واالتصاالت والحاسبات اإللكترونية الصناعات في السريع الصناعي التقدم

 انخفاض إلى يؤدي سوف المعلومات تكنولوجيا فإستخدام. األمم بين والمنافسة االقتصادية والعالقات

 الميزة إختفاء إلى يؤدي سوف وهذا ، الطبيعية أو البشرية سواء أشكالها بمختلف الطاقة على الطلب

 الصناعة مجاالت في الماهرة غير الرخيصة بالعمالة يتعلق فيما النامية الدول بها تتمتع التي التنافسية

 أساس على المبنية التكنولوجيا استخدمت المتطورة الدول في المالبس صناعة ذلك أمثلة من. المختلفة

) CNC  الرقمية التحكم آلة كمبيوتر و ) CAD  التصميم في المساعد الكمبيوتر مثل) الكمبيوتر

 توفير إلى أدى وهذا الفضالت أقل مع والدقيق السريع والتفصيل بالنماذج سريعة بتغيرات سمح وهذا ( 

 العمالة إلى بحاجة بقيت المالبس تجميع عملية فقط النوعية، وتحسين الكفاءة وزيادة والطاقة المواد

 بسبب% 30 إلى%  40 من انخفضت األقمشة لمصانع اإلنتاج تكلفة في العمالة نسبة أن إال,  الكثيفة

 .التكنولوجيا

 .والعمالة اليدوية المهارة على تعتمد التي النامية للدول التنافسية الميزة بإنخفاض ساهم األمر هذا  

 مختلفة عناصر تنتج أن يمكن التي )CNC(  مثل وأجهزة معدات خالل من تتم المرنة المالبس فصناعة

 تصميمها تعديل يمكن والتي ثوب شكل على المنتجات هذه جمع ثم ومن معين وقت في المالبس من

 .الموضة في السريعة التغيرات لمتابعة

 المفهوم تغير إلى أدى وهذا,  األجل قصيرة المطلوبة للكميات االقتصادي باإلنتاج تسمح المرونة هذه

  .المربحة فقط هي األجل طويلة الخطط أن القائل القديم

 األطباق,  اآلالت معدات)  مثل المتطورة بالدول المهمة األخرى الصناعات في مشابهة اتجاهات هناك- 

 الصناعات من كثير ففي(  اإللكترونيات , البصريات,  الدقيقة اآلالت,  الديزل محركات ، الالقطة

 %. 10 –% 5 بين ما إلى% 25 من اإلنتاج تكلفة من نسبتها انخفضت الماهرة العمالة

 : العربي المستوى على الوطني اإلقتصاد في المعلومات تكنولوجيا دور -5 

 إستخدام مشاكل وأهم. لإلنترنت مستخدم مليون 4.22 منهم ، مليون 270 العربية الدول سكان عدد إن 

 الدخل معدل ، المثال سبيل على 2000  عام ففي العالية، التكلفة هي واإلتصال المعلومات تكنولوجيا

 إستخدام وتكاليف ،$ 2500 الشخصي الحاسوب وسعر$ 3500 عن يزيد ال األردن في للفرد السنوي

 األمر وكذلك حاسوب، جهاز يملك 100 كل من فرد 2 مصر وفي $1400 تعادل ساعة 30 اإلنترنت

 .فرد 100 لكل حاسوب 59 وهي األكبر النسبة المتحدة الواليات في بينما ، لسورية بالنسبة

 باإلضافة ائتمان بطاقات يملكون الناس من قليل عدد هناك ألن الصعوبة بالغ فهو اإللكتروني التسوق أم

 .الجمركية التعرفة ارتفاع إلى

 بشكل مرتبط الزمن من طويلة لفترة العربي العالم إقتصاد بقي فقد اإلقتصادي، الوضع حيث من أّما  

 التطور تواكب قوانين وال إستثمارات وال تحتية بنية من هناك يكن فلم ، النفط بأسعار عضوي
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 أن رغم المعلوماتية المجتمعات زمرة في للدخول بعد يستعد لم العربي المجتمع أن كما. التكنولوجي

 إالّ  ومصر ولبنان األردن مثل العربية البلدان من العديد في به بأس ال قدرا   كسبت قد المعلومات صناعة

 العربي عالمنا في والتصميمات اإلستشارات قيمة من% 80 المثال سبيل فعلى .بداياتها في تزال ما أنها

 : دعامتين فى المعلوماتية المصادر تنحصر األجنبية، الخبرة بيوت إلى يوكل

 وأدوات الحاسبات كأجهزة اإللكترونيات وصناعة ، المعلومات بشبكات واإلتصال البرمجيات إنتاج - 

 تتم أو ، الصناعية الدول من كاملة بصورة المنتجة الحاسبات إستيراد هو اآلن قائم هو والذي اإلتصال

 .كاملة بصورة الحاسبات مكونات استيراد بعد فردية تجميع عمليات

 : أبرزها متعددة وأسبابه غائبا   يكون يكاد المعلوماتية مجال في العربية البلدان بين األفقي التبادل - 

 حجم محدودية و الوطنية السياسة غياب و والمادية البشرية الموارد هجرة و التحتية البنى ضعف 

 . األموال رؤوس اجتذاب يصعب الذي العربي السوق

 :بسهولة المعلومات إلى التوصل: أيضا اإليجابيات ومن 

 طريقة بأي معلومة أي إلى التوصل سهولة هو وتطورها التكنولوجيا استخدم في إيجابية األمور أكثر

 على تحتوي والتي النقالة والهواتف اإلنترنت في المتمثلة الحديثة التقنيات بفضل وهذا مكان، أي وفي

 .وغيرها يوتيوب ويكبيديا، مثل، عديدة مواقع

 ساهمت وقد الحياة ضروريات من ملحة ضرورة اآلخرين مع االتصال إن: االتصال عمليات سهولة -

 اإللكتروني البريد خالل من الناس بين االتصال تسهيل على المتنوعة بأدواتها المتقدمة التكنولوجيا

 .ذلك وغير النصية الرسالة وتطبيقات والفاكس

 :والتسلية الترفيه أساليب تقدم -

 الفيديو بألعاب الخاصة التشغيل أنظمة خالل من ملحوظ بشكل ذلك أظهرت قد التكنولوجيا أن حيث

 .ذلك ما وإلى باإلنترنت االتصال يمكنها التي الذكي التليفزيون وأجهزة الرقمية، والموسيقى

ا مساعد ا تطورالتكنولوجيا بات حيث: الصحية الخدمة وتقدم  التأهيل درجات أعلى توفير في كبير 

 والتصوير األشعة وأجهزة الجراحية العمليات غرف من المستشفيات في المتطورة كالتقنيات الصحي

 من تنبعث التي النفايات معدالت خفض إلى أدى ما السلع صناعة أساليب في والتحسين .أخرى وأمور

 ،2014-2013 زغبة،،) العمل فرص من الكثير خلق و مختلفة، ثقافات على والتعرف المصانع،

 .(15 صفحة

 : والمجتمع اإلنسان على للتكنولوجيا السلبية اآلثار: ثالثا

 عن يطمئن اإلنسان أصبح حيث الناس، بين التواصل تقليل في الحديثة التكنولوجيا ساهمت لقد .1

 التواصل برامج أحد خالل من قصيرة بمحادثة أو نصية، رسالة أو هاتفية بمكالمة اآلخر اإلنسان

  .هاتفه جدران بين بعزلة يعيش اإلنسان وأصبح واللقاءات الزيارات عدد فانخفض االجتماعي،
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 عوضا حلت حيث الورقية، والصحف والمجالت الكتب انتشار من الحديثة التكنولوجيا حدت لقد .2

 انخفاض إلى أدى الذي األمر االجتماعي التواصل ووسائل اإللكترونية والصحف المجالت عنها

 .والكتابة التعبير جودة

 أفراد من فرد لكل أصبح حيث المادية، اإلنسان أعباء زيادة في الحديثة التكنولوجيا ساهمت لقد .3

 كما اإلنترنت، وشبكة االتصاالت مصروف إلى باإلضافة به، الخاص الخلوي الهاتف العائلة

 المكنسة، البراد، كالغسالة، حتميا، أمرا المنزل في وجودها أصبح التي الكهربائية اآلالت تعدد

  .اإلنسان على المادية التكاليف زيادة في ساهمت التي األدوات من وغيرها التلفاز، الفرن،

 معظم ألن نظرا وذلك الكهربائية، الطاقة استهالك زيادة في الحديثة التكنولوجيا ساهمت لقد .4

 الحياة عصب الكهرباء فأصبحت الكهربائية، الطاقة على تعمل والمتطورة الحديثة األجهزة

  .الحديثة

 من العديد لوجود نظرا وذلك المجتمع، في العنف انتشار في الحديثة التكنولوجيا ساهمت لقد .5

 بكل عليها الحصول اإلنسان يستطيع والتي العنيفة واألفالم القتالية، كاأللعاب فيها العنف مواد

 وبخاصة اإلنسان، سلوك على يؤثر الذي األمر الحديثة، التكنولوجيا تقنيات خالل من سهولة

   (2014 الجامعي،) األفالم في يشاهدونها التي العنيفة المشاهد لتقليد يدفعهم وقد األطفال،

 عزلة في يعيشون الناس من العديد المحمول الهاتف بخاصة و الحديثة التكنولوجيا جعلت لقد .6

 ما بكل افتراضي بعالم الشخص يعيش حيث االجتماعي، التواصل صفحات جدران بين تامة

 .تفاصيلها ينسى قد غرفة في اإلنترنت شبكة على يومه ويقضي معنى، من الكلمة هذه تحمله

 شبكة مستخدمي أعداد أن حيث اإلنترنت، على الناس إدمان في الحديثة التكنولوجيا ساهمت لقد .7

 لهم يسبب الذي األمر اإلدمان مرحلة إلى مهم الكثير يصل وقد آخر، يعد يوما يزداد اإلنترنت

 .واألسرة المجتمع في المشاكل من كبيرا عددا

 نظرا وذلك لإلنسان، العقلية القدرات تعطيل في كبيرا دورا الحديثة التكنولوجيا لعبت كما .8

 الحسابية العمليات إلجراء المحمول والهاتف كالحاسوب التكنولوجيا أدوات على اإلنسان العتماد

 .العقلية قدراته ضعف وبالتالي والذاكرة، العقل استخدام تقليل أدى الذي األمر البيانات ولتخزين

 الشخص أصبح حيث واالتكال، الكسل على اإلنسان بتعويد الحديثة كنولوجياالت ساهمت لقد .9

 درويش،) فيها يفكر أن ودون اإلنترنت إلى الدخول بمجرد يريدها معلومة أي على يحصل

  (35 صفحة ،2000

 ألن وذلك العالم، في البطالة نسبة زيادة في كبيرا دورا الحديثة التكنولوجيا لعبت ولقد-10

 في الناس من كبير عدد عن االستغناء من العالمية الشركات مكن الحديثة التكنولوجيا استخدام

 . المختلفة المجاالت

 :يلي ما سلبية آثار من التكنولوجيا خلفته ما أسوأ ومن  -11

 تحول كلما اللوحية األجهزة على يعتمدون الذين األفراد منظومة زادت فكلما األفراد بين التبعية -

 .الكمبيوتر جهاز بوجود إال تعمل ال آلة إلى الشخص

 .الكمبيوتر باستخدام تعمل التي واألجهزة اآلالت زيادة بسبب وذلك البشرية العمالة نقص -
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 اإللكترونية الجرائم إلى األشخاص تعرض يعني وهذا الدفع وكذلك اإلنترنت خالل من أصبح التسوق -

 ?"(W hat are the disadvantages of using technology) .والهاكرز

 مزيفة أيضا وفيديوهات مزيفة حسابات وعمل القرصنة بواسطة لألفراد شخصية معلومات تسرب -

 تزايد كما للعالم، المدمرة األسلحة اختراع تطور من التكنولوجيا وزادت خاللها، من األفراد وابتزاز

 .النفسي والقلق واالكتئاب بالوحدة الشعور

 المشكالت من الكثير يسبب هذا فإن التكنولوجيا بواسطة الثروات إنتاجية بتحسين القيام عند أنه كما -

 اإلنسان على سلبية تأثيرات الحديثة للتكنولوجيا أن نرى وهكذا الثروة، توزيع في المساواة كعدم

 الشيء منها يأخذ بحيث الحديثة، التكنولوجيا مع شديد بحرص اإلنسان يتعامل أن يجب لذلك والمجتمع،

 .عليها اإلدمان بفخ الوقوع عن ويبتعد المفيد،

 :الخاتمة  

 األدوات يصيب الذي فالتطور اإلنساني والنشاط التفكير في المؤثرة المتغيرات أهم أحد التكنولوجيا تعد

 التغيرات من مجموعة التكنولوجيا أفرزت فلقد التفكير، ومستوي طبيعة علي ينعكس المجتمع في المادية

 قنطا علي االنترنت انتشار في يتمثل التحوالت هذه مظاهر أبرز ولعل الدولية العالقات في والتحوالت

 .العولمة مفهوم وظهور واسع

 امتالكه خالل من كبيرة أهمية الجديد الدولي النظام المالمح لرسم كان الباردة الحرب نهاية ومع

 مما التقليدية الفواعل تأثير من التكنولوجيا قلصت إذ فيه، التفاعالت إدارة علي قادرة فاعلة لمؤسسات

 من الدول،أصبح غير من أخري فواعل وصعود الدولية العالقات في العالمي البعد تنامي في ساهم

 .جديد عالمي نظام إلي ويتعداه الدولي النظام يتجاوز جديد وضع ينشأ أن طبيعي

ا حديثا، وأصبحت قديما   كانت وكيف التكنولوجيا عن الحديث نهاية وفي     أهمية تناولنا وأيض 

 ،للتكنولوجيا واإليجابية السلبية آلثارا أبرز عن الستار كشفنا وكذلك وأضرارها وفوائدها التكنولوجيا

 الروح تكسر أن ينبغي ال ولكن الحياة مجريات كل في عظيم شيئا التكنولوجيا أن هو القول وآخر

 ليس متحركة آالت مجرد جميعا نصبح ال حتى لوجه وجه ا يكون الذي االجتماعي والتواصل اإلنسانية

 : يلي فيما نوجزها واإلقتراحات التوصيات اهم ومن .أكثر

 التواصل حسابات في واألمان الخصوصية خطوات إتباع يجب التكنولوجيا استخدام عند -

 .والفيديوهات والصور والبيانات المعلومات سرقة حدوث لتجنب المختلفة االجتماعي

 .مزيفة وغير أصلية منها نشتري التي المتاجر أم من نتأكد أن يجب اونالين الشراء عند -

 .المعلومات على للحفاظ العامة المناطق في فاى الواى باستخدام نقوم ال - 

 إلعادة وذلك الهاتف أو الكمبيوتر جهاز على الملفات من احتياطية نسخة بعمل القيام يجب -

 .إتالفه أو الهاتف فقد بسبب إليها الحاجة عند استخدامها

 .الوقت توفر حني البحث تخص التي الحيل بعض تعليم اليجب-

https://www.medicalnewstoday.com/articles/negative-effects-of-technology
https://www.medicalnewstoday.com/articles/negative-effects-of-technology
https://www.thesilverlining.com/westbendcares/blog/the-positive-and-negative-effects-of-technology-on-children
https://www.thesilverlining.com/westbendcares/blog/the-positive-and-negative-effects-of-technology-on-children
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 شبكة على المختلفة الحسابات من حساب وكل جهاز لكل قوية مرور كلمة استخدام اليجب -

 .اإلنترنت

 .واالحتياليين الهاكرز بإتباعها يقوم التي األساطير وأيضا   الخدع كل تعرف أن عليك يجب ال-

 .فقط غيرك يعرفها وال سرية الخاصة والمعلومات البيانات جعل ال- 

 األطفال عند وخصوصا   المهارات تنمية ويجب اإلنترنت في الوقت إهدار عدم جدا   المهم من لذلك

 المواهب من غيرها أو الخياطة أو الغناء أو الطبخ أو الرسم مثل مميزين فيه ويكونوا مواهبهم الكتشاف

 من الخروج ويجب اللعب أو اإلنترنت في الهاتف استخدام في ضياعه من بدال   وقتنا تشغل التي الكثيرة

 التواصل مواقع طريق عن معهم التواصل من بدال   لوجه وجها واألقارب األهل وزيارة المنزل

 .واألصدقاء األهل زيارة عن تماما   مختلفة فالزيارات االجتماعي
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  :ملخص

ظهور نوع جديد من الجررائ  تتتلرت تمامرا عرن الجررائ  التقليديرة، أّدى التطّور التكنولوجي في عصرنا الحالي إلى 

ويطلق عليها تسمية "الجررائ  اللكترونيرة" نظررا لتنهيرذبا عبرر الشربكات الحاسروبية وعلرى المراا المعلومراتيذ وتعتمرد برذ  

 .دات مادية أو معنويةالجرائ  على اتتراق أمن المعلومات اللكترونية وتدميربا بهدت الحصوا على معلومات سريّة ألب

وقد تمّس بذ  الجرائ  بالسالمة الجسدية لإلنسران برا قرد تر ّدى إلرى الوفراة بسربب بعرا أنرواع الجررائ  اللكترونيرة 

شائعا في اآلونة األتيررة والرذى يردفب بربعا األشرتا  إلرى إنهرام حيراته  نتيجرة الضر ط  كالتنّمر اللكتروني الذّى أصبح

لكترونيّررونذ وسررنتطّرق مررن تررالا بررذ  الدراسررة إلررى أ ررر بررذ  الجرررائ  علررى السررالمة الجسرردية علرريه  مررن طرررت الجنرراة ال

 لإلنسان متتذّين التنّمر اللكتروني كنموذج لهذ  الدراسةذ

 اللكتروني، إنتحارذ جريمة إلكترونية، سالمة جسدية، تنّمرالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract : 

Technological development in our time has led to the emergence of a new type 

of crime that is different from traditional crimes. It is called "cybercrime" because of 

its implementation through computer networks and on information money. These 

crimes may affect the physical integrity of the human being and may even result in 

death by some types of cybercrime, such as the recent occurrence of cyberbullying, 

which leads some people to end their lives as a result of pressure from 

cybercriminals. Through this study, we will address the impact of these crimes on the 

physical integrity of human beings, taking cyberbullying as a model for this study. 

Key words : cyber crime, physical integrity, cyberbullying, suicide 
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  :مقدمة

أّدى انتشار تكنلوجيا المعلومات ووسائا التصاا في عصرنا الحالي إلى ظهور نوع جديد من   

الجرائ  تتتلت تماما عن الجرائ  التقليدية من حيث طبيعتها، تصائصها، أنواعها ووسائا تنهيذبا، 

ضام اللكتروني"ذ ويطلق عليها تسمية "الجرائ  اللكترونية"  أو " الجرائ  السيبرانية " أو " جرائ  اله

ومهما اتتلهت تسميات بذا النوع من الجرائ  إال أّن مرتكبها يستتد  نهس الوسيلة والمتم لة في الحاسوب 

 تُنهّذ بذ  الجرائ  عبر الشبكات الحاسوبيةذ 

وتتميّز الجرائ  اللكترونية عن باقي الجرائ  التقليدية بسهولة وقوع الضحيّة في فتها من جهة     

وصعوبة إ باتها من جهة أترى، وأصبحت بذ  الجريمة شائعة في وقتنا الرابن نظرا للتطور 

رتها التكنولوجي مّما دفب بمتتلت التشريعات إلى توقيب عقوبات صارمة على مرتكبيها نظرا لتطو

 نتيجة تعّدد أنواعهاذ 

ولقد حاوا المشّرع الجزائرى مواكبة التطور التكنولوجي في مجاا مكافحة الجرا  المعلوماتي  

، حيث تّص  القس  السابب مكرر 151-04وذلك من تالا تعديا قانون العقوبات بموجب القانون رق  

 جة اآللية للمعطيات"ذ منه للجرائ  المعلوماتية تحت عنوان "المساس بأنظمة المعال

وتتجلى أبمية بذ  الدراسة في حدا ة وانتشار بذا النوع من الجرائ ، واتتالفها عن الجرائ    

 للتصائ  التي تتميّز بها وصعوبة اكتاشههاذ التقليدية نظرا 

ظ  وقد ت  ّر بذ  الجرائ  على السالمة الجسدية لإلنسان التي تعتبر حقّا دستوريّا معترفا به في مع

التشريعات، ومن أب  بذ  الجرائ  التي انتشرت م ّترا " التنّمر اللكتروني" الذى قد يصا تأ ير  إلى 

 إنتحار الضحية نتيجة عد  تحّملها للض ط النهسي الذى يمارسه عليها المتنّمر اللكترونيذ

ب حاالت التنّمر وتكمن أبميّة بذ  الدراسة في النتشار الواسب لحاالت النتحار لدى الشباب بسب

 اللكتروني الذين يتعّرضون لهاذ

وتهدت بذ  الدراسة إلى تحديد مههو  الجريمة االلكترونية وتبيان أنواعها، والتعّرت على مههو    

التنّمر اللكتروني وتسليط الضوم على دور التشريب الجزائرى في ردع بذ  الجرائ  من تالا توقيب 

 اذالعقوبات الالزمة على مرتكبيه

وتأسيسا لما سبق نطرح الشكالية التالية: مامدى تأ ير الجريمة اللكترونية على السالمة الجسدية 

 ر اللكتروني؟لإلنسان؟ وبا يضمن التشريب الجزائرى حماية كافية لضحايا التنمّ 

ولإلجابة على بذ  الشكالية سنعتمد في دراستنا على المنهج الوصهي والتحليلي والذى       

تناوا من تالله في المحور األوا إلى الطبيعة القانونية للجريمة اللكترونية من تالا التعّرت على سن

مههومها وتصائصها، بينما سنتطرق في المحور ال اني إلى التنّمر اللكتروني كنوع من أنواع الجرائ  

 اللكترونية  والعقوبات الردعية لهذ  الجرائ ذ

 

 

 

 

 
                                                           

 ذ71ذ ع ،2004 نوفمبر 10 في الصادرةذ رذ ج ، 2004 نوفمبر 10 في الم رخ   1
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 القانونية للجريمة االلكترونيةالطبيعة : األول المحور

 سنتعّرت على مههو  الجريمة اللكترونية والتصائ  التي تميّزبا عن باقي الجرائ  التقليديةذ

 :مفهوم الجريمة االلكترونية -1

تعتبر الجريمة اللكترونية من الجرائ  التي تنوعت تسمياتها، فهناك من يسميها بجريمة الكمبيوتر 

الُمستعملة فيها، وبناك من يسميها بالجريمة المعلوماتية باعتباربا تمس بمعلومات سريّة، نسبة لألداة 

غير أن التّسمية الراجحة في الوقت الرابن بي الجريمة اللكترونيةذ ول  تبيّن النصو  القانونية مههو  

 بذ  الجريمة با استندت إلى أركانها ووسائا ارتكابهاذ

بأنّها:" فعا إجرامي يُستتد  الحاسب في ارتكابه كأداة رئيسيّة"، ويعّرفها  1ويعّرفها البعا    

بأنّها:" تشما كا أشكاا السلوك غير المشروع الذى يُرتكب باستتدا  الحاسب"ذ كما  2البعا اآلتر

يعّرفها آترون بأنّها:" كا فعا إيجابي أو سلبي عمدى يهدت إلى العتدام على تقنية المعلوماتية مهما 

 3كان غرا الجاني"ذ

وعليه، تتم ّا الجريمة اللكترونية في استتدا  األجهزة التقنية الحدي ة كالحاسوب أو الهواتت   

  4النقّالة في تنهيذ أغراا غير مشروعة بهدت الضرار بالمجتمبذ

اس أّما المشرع الجزائرى فل  يتطّرق إلى مههو  الجريمة اللكترونية وإنّما استعما مصطلح "المس

من قانون العقوبات،  7مكرر  394مكرر إلى  394بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات" في المواد من 

المتضمن للقواعد التاصة بالوقاية المتصلة بتكنولوجيات العال   04-09وعّرفها في القانون رق  

لجة اآللية للمعطيات في المادية ال انية منه بأنّها جرائ  المساس بأنظمة المعا 5والتصاا ومكافحتها

المحددة في قانون العقوبات وأّى جريمة أترى ترتكب أو يسها ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية 

 أو نظا  لإلتصاالت االلكترونيةذ

وبالتالي يعتبر المشرع الجزائرى النظا  المعلوماتي والمعطيات التي تدتا في الحاسب اآللي  

ضّمن نظا  المعالجة اآللية للمعطيات على عناصر مادية كأجهزة الربط جوبر الجريمة اللكترونية، ويت

 ومعنوية كالبرامجذ

يعّرت نظا  المعالجة اآللية للمعطيات بأنّه "مجموعة منسجمة تتكّون من وحدة أو عدة وحدات و  

لى معالجة ، ذاكرة، برامج، معطيات، وحدات إدتاا وإتراج، واتصاا بين بذ  الوحدات التي ت ّدى إ

 ذ  6إعطام نتيجة معينة، وتكون بذ  المجموعة محمية تقنيا من تالا أية وسيلة إئتمان"

بينما عّرت المشّرع الجزائرى نظا  المعالجة اآللية للمعطيات في المادة ال انية من القانون رق   

تها بأنّه:" المتضمن للقواعد التاصة بالوقاية المتصلة بتكنولوجيات العال  والتصاا ومكافح 09-04

كا نظا  أو مجموعة من االنظمة منهصلة كانت أ  متصلة  بعضها البعا أو المرتبطة والتي يقو  واحد 

 منها أو أك ر  بمعالجة آلية للمعطيات تنهيذا لبرنامج معيّن"ذ

                                                           
1- Guillaume CHAMPY (1988), Essai de définition de la fraude informatique, Dalloz, France, p.24. 
2- Klaus TIEDEMANN (1993), Fraude et autres délits d’affaires commis à l’aide d’ordinateurs 
électroniques, Dalloz, France, p.61. 

 ذ106ت الجامعية، االسكندرية، مصر،  ذ ، الجرائ  المعلوماتية على شبكة االنترنت، دار المطبوعا(2009) أمير فرج يوست - 3
 ذ42، الجريمة المعلوماتية في التشريب الجزائرى و الدولي، دار الهدى، الجزائر،   ذ (2011) زبيتة زيدان - 4
 ذ47، عذ 2009غشت  16، جذ رذ الصادرة في 2009غشت  05الم رخ في  - 5

6 Alain HOLLANDE, Xavier LINANT(2002), Pratique du droit de l’informatique, éd. Delmas, France,  p. 
250. 
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ونشير إلى أنّه ال يقصد بنظا  المعالجة اآللية للمعطيات الحاسوب فقط با كا نظا  من شأنه     

  بهذ  المعالجة اآللية، وعليه تعتبر شبكة االنترنت نظا  معالجة آلية للمعطيات باالضافة إلى البريد القيا

اللكتروني ومواقب االنترنت والبطاقات اللكترونية كالبطاقات اللكترونية البنكية، وكذلك األقرا  

 ذ1قرا  النقالة واألقرا  المض وطة التاصة بتتزين المعلوماتالمرنة واأل

 :خصائص الجريمة االلكترونية -2

إّن الطابب الُمستحدث للجريمة اللكترونية يميّزبا عن باقي الجرائ  التقليدية ولعّا من أب  

 التصائ  التي تميّز الجريمة اللكترونية عن باقي الجرائ  تتم ّا في:

إقلي  معيّن، فقد  ارتكاب الجريمة عبر شبكة النترنيت مما يجعلها عابرة للحدود وال تقتصر على -

يكون الجاني في بلد والمجني عليه في بلد آتر وتشّكا بذ  التاصيّة أكبر عائقا أما  الجهات القضائية 

  2نظرا لصعوبة تحديد الجهة القضائية المتتصة في الهصا في النزاع وكذا القانون الواجب تطبيقهذ

أّى أ ر للجريمة بعد ارتكابها، إذ يمكن  صعوبة أو استحالة إ بات الجريمة اللكترونية لعد  ترك -

 للجاني أن يحذت المعلومات والمعطيات المتعلّقة به مباشرة بعد ارتكاب الجريمة مما يستحيا إ باتهاذ

التبرة التقنية والهنيّة لمرتكب الجريمة اللكترونية مما ي دى إلى سهولة وقوع الضحية في  -  

امه  في البحث والتحّرى، لذلك يُهّضا أن يستعان بمحقّق تبير في فّته، وصعوبة قيا  رجاا التحقيق بمه

   3الجرائ  المعلوماتية وبذا بو المعموا به حاليا في الواليات المتحدة األمريكيةذ

قلّة البالغ عن الجريمة اللكترونية من قِبا الضحية لعد  القدرة على إ باتها، إضافة إلى حر   -

 عتهذ الضحية على الحهاظ على سم

قيا  الجريمة من تالا الحاسب اآللي وشبكة االنترنيت، إذ يشّكا كا منهما األداة الرئيسية في  -

 ارتكاب الجريمةذ

شتصيّة الجاني في حد ذاته إذ يُطلق على مرتكبي الجرائ  اللكترونية "المجرمون  -

 تسمية "القراصنة"ذ المعلوماتيون" لتمييزب  عن المجرمين التقليديّين، كما يطلق عليه  كذلك

 

 تأثير الجرائم االلكترونية على السالمة الجسدية لإلنسان والعقوبات الردعية لها: الثاني المحور

سنتعّرت على التنّمر اللكتروني كنوع من أنواع الجرائ  اللكترونية،    سنتناوا العقوبات 

 المقّررة لهذ  الجرائ ذ

 :الجرائم االلكترونيةالتنّمر االلكتروني كنوع من أنواع  -1

يصعب تعداد جميب أصنات الجرائ  اللكترونية باعتباربا تستند إلى تقنيات حدي ة، غير أنه يمكن 

تقسيمه إلى نوعين: الجرائ  اللكترونية المرتكبة بواسطة النظا  المعلوماتي، وتلك المرتكبة على النظا  

 المعلوماتيذ 

                                                           
1 André LUCAS, Jean DEVREZE, Jean FRAYSSINET (2001), Droit de l’informatique et de l’internet, 
Dalloz, France,  p. 690. 

 ذ15والتوزيب، الجزائر،  ذ ، الجريمة االلكترونية "دراسة مقارنة"، الدار الجزائرية للنشر (2015) باطلي غنية - 2
 ، الجزائر،مداتلة حوا الركن المهترا في الجريمة المعلوماتية، كلية الحقوق والعلو  السياسية، جامعة بسكرة (،2015-2016) نشناش ذ  - 3
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نواع باعتبار  يت  بإحدى الوسيلتين، لذلك سنتعّرت أوال ويدرج التنّمر اللكتروني ضمن بذ  األ

على أنواع بذ  الجرائ  اللكترونية،    نتعّرت على مههو  التنّمر اللكتروني ومدى تأ ير  على السالمة 

 الجسدية لإلنسانذ

 مفهوم التنّمر االلكتروني وأثره على حياة االنسان 1-1

العدواني الذى يقو  به المتنّمر بواسطة استتدا  النترنت والوسائا يقصد بالتنّمر اللكتروني الهعا 

الحدي ة، بهدت إلحاق الضرر باآلترين سوام من تالا السترية منه  أو من تالا ابتزازب  بصور 

شتصية له  قد تكون محرجة، أو من تالا تهديدب  أو انتحاا شتصيّته  أو نشر شائعات عنه  

 ذ1شتصيةمستتدمين في ذلك صورب  ال

ورغ  عد  تطّرق المشّرع الجزائرى بشكا صريح إلى جريمة التنّمر اللكتروني نظرا لحدا ته، 

 إال أنّه يطبّق عليه أحكا  الجرائ  اللكترونية باعتبار  فعا مجّر  يلحق الضرر بال يرذ

ا التصّرت وي  ّر التنّمر اللكتروني بشكا كبير على الشت  سوام ماديا أو معنويا، إذ يولّد بذ

 شعورا نهسيا لدى الضحية قد ي ّدى بها إلى الكتئاب والعيش في متاوت مستمرة، با قد يصا بها األمر

نتيجة الض وطات النهسية الممارسة عليها من طرت المتنّمر،  االنتحارإلى وضب حّد لحياتها من تالا 

تصيّته  ضعيهة، إذ نالحظ في الواقب السيما عندما يتعلّق األمر بالتنمر على أطهاا أو مرابقين تكون ش

فتح حسابات على متتلت مواقب التواصا الجتماعي )فيس بوك، أنستاغرا ، تيك توكذذذ( من طرت 

أطهاا ل  يبل وا السن القانونية المسموح بها لهتح بذ  الحسابات، ويقومون بنشر فيديوبات وصور عبر 

بها من تالا تعديلها أو نشر صور فاضحة له ، مّما يولّد  بذ  المواقب قد يست لّها المتنّمر في ابتزازب 

 ض ط نهسي لديه  يدفعه  إلى النتحارذ

 :وسائل ارتكاب التنّمر االلكتروني 1-2

تتتلت الوسائا التي قد يلجأ إليها المتنّمر لإلضرار بضحيّته، فقد يرتكب بذا األتير الجريمة بواسطة 

 النظا  المعلوماتي أو عليه، وبذا ما سنتطّرق إليهذ 

 التنمر االلكتروني المرتكب بواسطة النظام المعلوماتي: -أ

وتسمى كذلك بويّة األشتا ، يهدت الجاني إلى استعماا نظا  معلوماتي معيّن للتعّرت على    

بجرائ  النترنيت الشتصية كونها تمس باألفراد من تالا الوصوا إلى بويّته  الشتصية عن طريق 

قرصنة حساباته  الشتصية وانتحاا شتصيته  أو الّطالع على صورب  الشتصية الستعماا غير 

 مشروع، كابتزازب  بها بهدت كسب المااذ

وعليه، يعّد استتدا  النظا  المعلوماتي في العتدام على حرمة األفراد جريمة يعاقب عليها   

القانونذ وتتم ّا الجرائ  اللكترونية ضد األفراد األك ر شيوعا في انتحاا شتصيات فنيّة أو سياسيّة 

التا  بالضحايا والتشهير بها عبر المواقب اللكترونية من تالا الولوج إلى النظا  المعلوماتي 

واستتدا  معلوماته  وصورب  الشتصية التي ت  سرقتها من حساباته  التاصة، وتهديدب  بها مقابا 

 الحصوا على المااذ

كما يمكن للمجر  اتتراق النظا  المعلوماتي للشت  لإلعتدام على حقوقه الهكرية واألدبية   

نسبها إليه، أو العتدام على برامة التتراع إذ والهنيّة من تالا سرقة بعا المعلومات العلمية م ال و

                                                           
https://www.new-، التنمر اللكتروني، (2019) موسى محمد الشيتي مقاا منشور: 1 

educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A 
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وغالبا ما تتّ  الجرائ  اللكترونية ضّد األفراد من تالا  1تعتبر كلها حقوق معنوية شتصية محمية قانوناذ

 الولوج إلى بريدب  اللكتروني للحصوا على بويته  الشتصيةذ

 النظام المعلوماتي: علىالتنمر االلكتروني المرتكب   -ب

بواسطة النظا  المعلوماتي، توجد جرائ  إلكترونية  المرتكب التنّمر اللكترونيبالضافة إلى  

يكون النظا  المعلوماتي في حد ذاته محّا الجريمة، وتستهدت بذ  الجرائ  إّما المكونات المادية أو 

 2 تيذالمنطقيّة )برامج( للنظا  المعلوماتي أو المعلومات الُمدرجة في النظا  المعلوما

يتميّز مرتكب بذ  الجريمة بمعرفة تقنية عالية في المجاا المعلوماتي، وتتم ا بذ  الجرائ  في و 

الدتوا إلى النظا  المعلوماتي للشت  والبقام فيه لتعديا أو حذت بياناته أو الستيالم على البيانات 

سات في مجاا الم سّ الشتصية الستعمالها ألغراا غير مشروعة، كسرقة الماا وغالبا ما تكون 

المالية، كما تتجلى بذ  الجريمة من تالا التالعب في البرامج بزرع برنامج فرعي في البرنامج 

األصلي يسمح بالولوج في أى نظا  معلوماتيذ وتعّد جريمة البقام في النظا  المعلوماتي جريمة مستمرة 

 ألنها مقترنة بهترة زمنية تستمر فيها الجريمةذ

زويد البرنامج بمجموعة تعليمات إضافية يسها الوصوا إليها بواسطة شهرة تسمح كما يمكن ت  

وتعتبر المعلومة المعاجة آليا أساس  3الحصوا على جميب المعطيات التي يتضمنها النظا  المعلوماتيذ

 عما النظا  المعلوماتي، لذلك قد تكون محا الجريمة اللكترونية من تالا تعديا المعلومات الموجودة

من  4 برنامج حصان طراودةداتا النظا  أو إتالفها من تالا الستعانة ببعا البرامج الهيروسية، ويعد 

أشهر بذ  البرامج وبو نوع من الهيروسات الضاّرة يظهر في شكا برنامج مهيد لتداع الضحيّة لكنّه 

 لةذيحتوى على فيروس يسمح للّشت  بالتجّسس على اآلترين وسرقة بياناته  بكا سهو

على وجود فعا مجّر  قانونا، لذلك  المعلوماتي يداّ ونشير إلى أنّه مجرد استعماا الهيروس   

 ينصح دائما بتحميا البرامج المضادة للهيروسات المعلوماتية بهدت حماية النظا  المعلوماتي منهاذ

وعليه، يمكن أن تتجلى جريمة االعتدام على النظا  المعلوماتي من تالا الدتوا  والبقام فيه   

، وال يشّكا 5بشكا غير مشروع، أى استمرارية التواجد داتا نظا  المعالجة دون إذن من صاحبه

شّكا الدتوا في النظا  المعلوماتي تصرت محظور في حّد ذاته وإنّما عد  الترتي  بهذا الدتوا ي

ويعتبر  الدتوا في النظا  المعلوماتي جريمة شكلية ال تتطلب الركن المادى لتحقق نتيجتها  6جريمةذ

اتي دون عل  أو مو جزم من النظا  المعلوأالجرامية، إذ يشكا تصّرفا محظورا مجرد الدتوا في كا 

عن ا من يدتا أو يبقى مكرر من قانون العقوبات" ذذذك 394إذن صاحبه وبذا ما يهه  من نّ  المادة 

من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات أو يحاوا ذلك  ذذذ"ذ وجامت صي ة  في كا أو جزم طريق ال ش

المادة بشكا عا  إذ ل  يشترط أن يكون النظا  المعلوماتي محمي فنيا لحظر الدتوا، با يجّر  الدتوا 

 الحصوا على ترتي ذ في النظا  المعلوماتي حتى في حالة عد  حمايته شريطة عد 

                                                           
 ذ21 ،، الجرائ  الناشئة عن استتدا  االنترنيت، دار النهضة العربية، القابرة، مصر(2004) عذ  بن يونس - 1
 
 ذ14 ذ  الجرائ  المعلوماتية، دار الهكر الجامعي، القابرة ، مصر،، (2006) أحمد تليهة الملط - 2
 ذ44أحمد تليهة الملط، نهس المرجب ،  ذ  - 3

4- Le cheval de troie. 
وزو،  ، جامعة مولود معمرى تيزىالمجلة النقدية للقانون والعلو  السياسيةجماا برابيمي، مكافحة الجرائ  اللكترونية في التشريب الجزائرى،  - 5

 ذ128،  ذ02، العدد 11الجزائر، المجلد 
 ذ102، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريب الجزائرى، دار بومة للطباعة والنشر والتوزيب، الجزائر،  ذ (2007) أماا قارة - 6
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وبالتالي تعتبر جريمة الدتوا الحتيالي إلى النظا  المعلوماتي إذ ال يشّكا الدتوا التطأ تصرفا   

 1 يعاقب عليه القانون نظرا لحسن النيّة، ولكن يصعب إ بات نيّة الجاني في بذا النوع من الجرائ ذ

، وقد يكون بذا البقام هالمرحلة الموالية للدتوا فييعتبر البقام الحتيالي في النظا  المعلوماتي و  

ناتجا عن دتوا مشروع أى عن طريق التطأ أو الصدفة، كما قد يكون ناتجا عن دتوا احتيالي بهدت 

البقام الحتيالي في النظا  المعلوماتي بأنّه اتّصاا غير  2الضرار بالنظا  المعلوماتيذ ويعّرت البعا

عن طريق الشبكة المعلوماتية والنظر في المعطيات التي يتضّمنها بذا النظا   عادى بالنظا  المعلوماتي

  دون عل  صاحبهاذ

 العقوبات الردعية للجرائم االلكترونية: -2

 394بالرجوع إلى المواد ل  ينّ  المشّرع الجزائرى على عقوبة صريحة للتنّمر اللكتروني لكن 

يعاقب الجرائ  اللكترونية  نجد أّن المشّرع الجزائرىمن قانون العقوبات  7مكرر  394مكرر إلى 

يوقّب عقوبات على األشتا  الذين يعتدون على األنظمة المعلوماتية لل ير من تالا  بشكا عا ، إذ

الدتوا والبقام فيها بشكا غير مشروع بهدت تعطيلها أو تعديا بياناتها أو مسحها أو إفشام أسرار ال يرذ 

ن تالا حذت معطيات معلوماتية بشكا احتيالي ب ا النظر عن طبيعة أو قيمة فقد تتجلى الجريمة م

بذ  المعطيات، كما قد تتجلّى الجريمة من تالا تعديا المعطيات المعلوماتية وت ييربا عن الحالة التي 

 كانت عليها في األصا، ب ا النظر عن الطريقة التي ت  بها تعديا بذ  المعطيات ذ

كما قد يتجلى السلوك المحظور من تالا إدتاا معطيات معلوماتية على النظا  دون عل    

أو بيانات إضافية أو برامج، ويعاقب القانون كذلك على جريمة تصمي   3صاحبه كإدتاا فيروسات

معطيات معلوماتية مقرصنة كإعداد برامج قرصنة بهدت  قرصنة أنظمة معلوماتية دون عل  أصحابها 

 شربا ذ   ن

 ونهّرق في بذا السياق بين العقوبات األصلية والعقوبات التكميليةذ   

 العقوبات األصلية: 2-1

مكرر من قانون العقوبات على عقوبة الحبس من  ال ة  394ينّ  المشّرع الجزائرى في المادة 

ن طريق دج  كا من يدتا أو يبقى ع 000ذ200دج إلى  000ذ50إلى سنة، وب رامة مالية من أشهر 

ال ش في كا أو جزم من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات أو يحاوا ذلكذ ونشير إلى أنّه تضاعت بذ  

العقوبة في حالة حذت أو ت يير معطيات المنظومة أو في حالة تتريب نظا  اشت اا المنظومة وبذا ما 

 نصت عليه صراحة نهس المادة في فقرتيها ال انية واألتيرةذ 

( 2من قانون العقوبات على أنّه:" يعاقب بالحبس من شهرين ) 2مكرر  394الماّدة بينما تن  

دج كا من يقو  عمدا وعن 000ذ000ذ10دج إلى 000ذ000ذ1( سنوات وب رامة من 3إلى  الث )

 طريق ال ش يما يأتي:

سلة تصمي  أو بحث أو تجميب أو توفير أو نشر أو التجار في معطيات متّزنة أو معالجة أو مر-1

 عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أو ترتكب بها الجرائ  المنصو  عليها في بذا القس ذ

                                                           
1- Bensoussan ALAIN (1996), Internet : aspect juridique, éd. Hermès, France, P. 110. 
2- Bensoussan ALAIN, op. cit., p. 113. 

تعتبر الهيروسات المعلوماتية تعليمات طهيلية تبي ة تتتهي بسهولة في النظا  المعلوماتي، تظهر في شكا برامج ص يرة تنتشر في الجهاز  - 3
لشبكات المعلوماتية  وبذا ما يسّها انتشار  وتنهيذ وت  ر سلبا على النظا  المعلوماتي للجهاز ، ولها قدرة فائقة  على المكونات المعنوية للجهاز وا

  ذ 189  ذ،  ورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القابرة، مصر،(1993)أبدافهذ أنظر: محمد سامي الشوا
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حيازة أو إفشام أو نشر أو استعماا ألى غرا كان المعطيات المتحّصا عليها من إحدى -2

 الجرائ  المنصو  عليها في بذا القس "ذ

لكترونية وبالتالي يمكن تصنيت ونالحظ أن ن  المادة جام واسعا يض  متتلت أنواع الجرائ  ال

 المرتكبة من طرت المتنّمر والمتم ّلة في المعطياتذ التنّمر اللكتروني ضمنها نظرا للوسيلة

 العقوبات التكميلية : 2-2

بالضافة إلى العقوبات األصلية المقّررة على مرتكبي الجريمة المعلوماتية، ينّ  المشّرع على 

عقوبات تكميلية للتشديد من ردع بذ  الجرائ ذ وتتم ا بذ  العقوبات في مصادرة األجهزة والبرامج 

 الا في حالة والوسائا المستتدمة، مب إغالق المواقب محا الجريمة وكذلك إغالق محا أو مكان الست

من قانون العقوبات، ك لق  6مكرر  394ارتكاب الجريمة بعل  المالك وبذا ما أقّرته صراحة المادة 

 مقهى إلكتروني ارتكبت فيه الجريمة المعلوماتية بعل  مالكهذ 

ونشير إلى أّن المشّرع الجزائرى  قد جام ببعا التدابير الوقائية التي تتتذ مسبقا  من طرت   

السالت  04-09المعنية لتهادى أو الكشت عن الجرائ  االلكترونية وذلك بموجب القانون رق   المصالح

الذكر والمتضمن للقواعد التاصة بالوقاية من الجرائ  المتصلة بتكنولوجيا االعال  واالتصاا ومكافحتها 

سرية المراسالت  ، إذ تن  المادة ال ال ة منه على أنّه: "مب مراعاة األحكا  القانونية التي تضمن

والتّصاالت، يمكن لمقتضيات حماية النظا  العا  أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية 

الجارية، وفقا للقواعد المنصو  عليها في قانون الجرامات الجزائية وفي بذا القانون، وضب ترتيبات 

في حينها والقيا  بإجرامات التهتيش  تقنية لمراقبة التصاالت اللكترونية وتجميب وتسجيا محتوابا

 والحجز داتا منظومة معلوماتية"ذ

-09وتعّد مراقبة التصاالت اللكترونية إجرام مهّما، ولقّد حّددت المادة الرابعة من القانون رق  

 الحاالت التي يسمح فيها باللجوم إلى المراقبة اللكترونية وتتم ّا في: 04

 صوفة بجرائ  الرباب أو التتريب أو الجرائ  الماسة بأمن الدولة،الوقاية من األفعاا المو -"

في حالة توفر معلومات عن احتماا اعتدام على منظومة معلوماتية على نحو يهّدد النظا  العا    -

 أو الدفاع الوطني أو م سسات الدولة او القتصاد الوطني،

من الصعب الوصوا إلى نتيجة ته   لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون -

 األبحاث الجارية دون اللجوم إلى المراقبة اللكترونية،

 في إطار تنهيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلةذذذ"ذ -

غير أنّه ال يجوز القيا  بإجرام المراقبة اللكترونية إال بإذن مكتوب من السلطة القضائية   

 المتتصةذ

المادة التامسة من نهس القانون للسلطات القضائية المتتصة وضباط الشرطة  ولقد أجازت  

القضائية بالدتوا إلى المنظومة المعلوماتية في الحاالت المذكورة آنها بهدت التهتيش، بينما أجازت الماّدة 

 رتكبهاذ السادسة بحجز المعطيات التي ترابا السلطة التي تباشر التهتبش مهيدة للكشت عن الجريمة أو م

كذلك ت  إقحا  مزّودى تدمات التّصاالت اللكترونية في مسار الوقاية من الجرائ  االلكترونية 

وذلك من تالا فرا عليه  بعا االلتزامات كاللتزا  بالتعاون مب مصالح األمن واللتزا  بحهظ 

قبا ال ير، واللتزا  المعطيات، واللتزا  بالسحب الهورى للمحتويات التي يمكن االطالع عليها من 
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بوضب ترتيبات تقنية للحد من إمكانية الدتوا إلى الموزعات التي تتضمن معلومات متنافية مب النظا  

  1العا  واآلداب العامةذ

وحسن ما فعا المشّرع الجزائرى عندما ألز  مزّودو التدمات اللكترونية بمسابمتها في الوقاية   

رب  حلقة بين الجاني والجريمة، فقد يتعّمد الجاني اللجوم إلى استتدا  من الجرائ  المعلوماتية باعتبا

حاسوب في مركز التدمات المعلواتية بدال من حاسوبه الشتصي الرتكاب الجريمة لتظليا الهيئات 

 القضائية، لذلك يسمح بذا الجرام بتسهيا عملية الوصوا إلى بوية الجانيذ

 

  :خاتمة

 حدي رة متهشريّة فري متتلرت دوا العرال إلكترونيرة تعّرفنا من تالا بذ  الدراسة علرى ظرابرة إجراميرة 

تتم ّا في التنّمر اللكتروني، بذا األتير الرذى يصرنّت ضرمن الجررائ  اللكترونيرة لمرا يحملره مرن ضررر 

لجزائررى صرراحة رغر  عرد  نرّ  المشرّرع اوباألشتا  إذ قد ي ّدى إلى الضرار بسالمته  الجسرديةذ 

غير أنها تبقى عقوبرات ال تصرا  الجرائ  اللكترونيةوقّب عقوبات ضد مرتكبي  على بذ  الجريمة إالّ أنّه

 إلى درجة الردع مقارنة بتطورة بذ  الجرائ ذ 

 وعليه نقترح التوصيات التالية:

ة بالجرائ  يستحسن إدراج التنّمر اللكتروني بشكا صريح ضمن النصو  القانونية المتعلّق -

ونظرا النتشار  في وقتنا  اللكترونية، نظرا لتطورة بذا التصّرت على حياة األشتا  السيما األطهاا

 الرابنذ

على الدوا باتتاذ التدابير الصارمة لمواجهة بذ  الجرائ  وذلك من تالا توقيب عقوبات  دريج -

ردعية ضد مرتكبيها، إذ ال تتناسب العقوبات الموقّعة على المجرمين اللكترونيّين مب تطورة بذ  

 الجريمة التي تتعلّق بأسرار الشت ذ 

لكترونية باعتباربا يات مكافحة الجريمة الكما يتوجب القيا  باتهاقيات دولية متعّددة حوا كيه -

 جريمة عابرة للحدود، إذ يلعب التعاون الدولي دورا فعاال في مكافحة بذ  الجرائ ذ

إضافة إلى ضرورة العتماد على الوسائا التقنية الحدي ة في إجرامات التحقيق والتحّرى من  -

ب بذا النوع من الجرائ ، وتكوين فِرق تالا تدريب رجاا الضبطية القضائية على كيهية التعاما م

 متتصصة في التحقيق اللكترونيذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الجرائ  المتصلة بتكنولوجيات العال  والتّصاا ومكافحتهاذالمتعّلق بالقواعد التاصة للوقاية من  04-09أنظر الهصا الرابب من القانون رق   - 1
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 : قائمة المراجع
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  :ملخص

ادمان األلعاب اإللكترونية وانعكاساتها السلبية على حق الطفل في السالمة الجسدية )ظاهرة النزوح االفتراضي 

للطفل في زمن كورونا نموذجاً(. عنوان هذه الدراسة، ومنه انبثق السؤال الرئيس عن طبيعة هذه االنعكاسات، وفي 

البحث والتي جاءت متماشية مع ما أوصت به نتائج بعض ضوء االطار النظري والدراسات السابقة تم بلورت أهداف 

الدراسات العلمية بخصوص ضرورة إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على األثار السلبية المترتبة على ادمان 

ً لهذا األليةاأللعاب اإللكترونية، ووضع  الهدف  المناسبة لعالج هذه اآلثار. واقتراح الحلول الهادفة للحد منها ، وتحقيقا

الدراسات السابقة من نتائج ناقشت أهم  إليهاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم استقراء ما توصلت 

 الحاليةاالنعكاسات السلبية المترتبة على ادمان الطفل لهذه األلعاب على حقه في السالمة الجسدية. وقد وجدت الدراسة 

ة والصحية أكدت األضرار الجسدية والمتمثلة في ضعف النظر، ومشاكل أن العديد من الدراسات النفسية واالجتماعي

والجهاز العظمي والعضلي، كما ارتبطت هذه األلعاب بارتفاع نسبي في  عديدة بالظهر وانحناءه وتضرر العمود الفقري،

وأن تتحول إلى  ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. لهذا حذرت العديد من الدراسات من الخطر الكامن خلف هذه األلعاب

إدمان إلكتروني يصعب عالجه. وأوصت الدراسة الحالية بضرورة تنبيه األُسر إلى مراقبة أبناءها ومشاركتهم في 

 االختيار واللعب )المرافقة االيجابية لألبناء(.

 الكلمات المفتاحية: ادمان األلعاب اإللكترونية، الحجر الصحي، فيروس كورونا، السالمة الجسدية.

Abstract : 

     Addiction to electronic games is an area that arose an important question about 

the nature of the negative repercussions those games can have on the child's right 

to physical integrity (the phenomenon of virtual displacement of the child in the time 

of Corona as a model). In the light of the theoretical framework and previous 

studies, the research objectives were elaborated. This came in line with what was 

recommended by the results of some scientific studies regarding the need to 

conduct more studies to identify the negative effects of addiction to electronic 

games, and to develop the appropriate mechanism to treat these effects as well as 
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proposing solutions that aim to reduce  them. In order to achieve these goals, the 

study relied on the descriptive approach, where the findings of previous studies 

were extrapolated from the results that discussed the most important negative 

repercussions of a child's addiction to these games on the child's right to physical 

integrity. The current study found that many psychological, social and health studies 

confirmed the physical damage represented in poor vision, problems with the back 

and its curvature, damage to the spine, the skeletal, and muscular system. 

Moreover, these games were associated with a relative increase in blood pressure 

and heart rate. That is why many studies have warned of the inherent danger 

behind these games and that they turn into an electronic addiction that is difficult to 

treat. The current study recommended the necessity of alerting families to watch 

their children and to take part in selecting the games they play (positive 

accompaniment of children). 

Key words: Electronic games addiction; Quarantine; Corona-virus; Physical 

safety. 

  :مقدمة

حالة من الخوف والذعر نتيجة بعض المتغيرات االستثنائية تعيش ليبيا اليوم كغيرها من دول العالم      

والطارئةةة والتةةةي مةةن أهمهةةةا انتشةةار نوعةةةا جديةةدا مةةةن الفيروسةةات يسةةةمى فيةةروس كورونةةةا المسةةةتجد 

"COVID- 19 والذى انتشر على نطاق واسع وفي جميع أنحاء العالم، األمر الذى ساهم بشكل كبير "

ى جميع فئات المجتمع وخاصة األطفال، حيث سبب أثارا بالغة في مضاعفة الضغوط النفسية الواقعة عل

الصعوبة، على الكبار والصغار، ففي ظل الظروف الراهنة يتملة  الفةرد حالةة مةن القلةق والفةزع بشة ن 

نفسه أوال ثم أُسرته، حيث أن فكرة اإلصابة بالفيروس تسيطر على تفكيره وتجعله في موقف قلق يمنعه 

(. فمنةةذ ظهةةور فيةةروس كورونةةا المسةةتجد 390، 2020ل طبيعةةي. )علةةى، مةةن ممارسةةة الحيةةاة بشةةك

 االرتبةا  نةوع حةدث جائحةة أنةه علةى( 2020 مةارس،) فةي العالميةة وتصنيفه من قبل منظمة الصةحة

 حةول خاطئةة معلومةات بنشةر للبعض المجال أفسح فالغموض المرض، بهذا يتعلق ما كل حول العالمي

 بالمعلومةات للتالعةب ضةحايا بةذل  ف صةبحوا النةاس عامةة بةين واالرتبا  الذعر أثار مما المرض، هذا

 (. 111 ،2020 الرشيد،) المرض هذا بخصوص

 أو معلومةةات بشةة نها تتةةوافر ال جديةةدة أمةةراض بطبيعتهةةا األوبئةةة أن إلةةى يعةةزي الفةةزع هةةذا وسةةبب     

 أفةةراد جعةةل ممةةا(. 389 ،2020 علةةى،) لهةةا عةةالج يوجةةد وال ومكافحتهةةا، انتشةةارها بكيفيةةة توقعةةات

 الحجر ونتيجة له السريع االنتشار نتيجة شديد وخوف مضطربة نفسية وحالة كبير ضغط تحت المجتمع

 بالوبةاء المصةابة العةالم دول كل بها قامت التي اإلجراءات بين من تعد الذي الطوارئ وحاالت المنزلي

 وهةو أال األساسةية اإلنسةان حقةوق مةن حق يهدد الوباء فهذا. األفراد حياة على للمحافظة وقائي كإجراء

 ظرفًا يعيشون المجتمع أفراد جميع أن والش (. 67 جلولي، سنوسي،) والصحة الحياة في االنسان حق

" كورونةةا" فيةةروس جائحةةة أّدت كمةةا المسةةتجد، كورونةةا فيةةروس لجائحةةة مصةةاحبًا األيةةام هةةذه اسةةتثنائيًا

 تغييةر فةي الفيةروس هةذا تسةبب حيةث األفةراد، بهةا يتفاعةل التي الطريقة تغيير إلى االجتماعي والتباعد

 بةةالحجر االلتةزام عةةن النةاتج المعيشةةي الةنمط تغيةر بسةةبب وذلة  األفةةراد مةن الكثيةةر وسةلوكيات يوميةات

 إلةى أشةارت الدراسةات فغالبيةة متفاوتة وبنسب األفراد لدي عديدة نفسية مشكالت إلى أدي مما الصحي

 كةةالحزن السةةلبية المشةةاعر سةةيطرة مةةن يشةةكو والةةبعض النفسةةي بالضةةغط يشةةعرون األفةةراد بعةةض أن

 إلةى النهايةة فةي ويةؤدي واألكةل النوم اضطرابات إلى يؤدي الذي واإلحباط والغضب والقلق واالكتئاب

 علةى التة ثير إلةى المطاف نهاية في يؤدي إلى ربما و والنفسية الصحية الفرد مناعة على السلبي الت ثير
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 تةة ثير أن إلةةى( 2020 العالميةةة، الصةةحة منظمةةة) أشةةارت وقةةد(. 64 ،2020 دومةةي،) العقليةةة الصةةحة

 األعمةةار جميةةع مةةن النةةاس يصةةاب أن الممكةةن فمةةن معةةروف، غيةةر مةةازال األطفةةال علةةى الفيةةروس

 تتةةوافر ال كةةذل  نسةةبيا، قليلةةة 19 -بكوفيةةد األطفةةال إصةةابة حةةاالت ظلةةت اآلن لغايةةة ولكةةن بةةالفيروس،

 فتةا  اآلن ولغايةة فهو الطفل، على ت ثيره كيفية او الطفل بها يصاب التي الطريقة حول اكيدة معلومات

 (. 3 ص)  صحية مشاكل من يعانون الذين واألشخاص المسنين بين فقط

 مليةار مةن أكثةر علةى المفةروض المنزلةي الحجةر أنّ  علةى النفسةيّة الصةّحة فةي األخّصةائيّون ويُجمع

 اسةتثنائيّ  إجةراء أنّةه إذ بةه، يُستهان موضوًعا وال سهالً، اً  أمر ليس الجائحة، بسبب العالم حول شخص

 تةةدمري،) االفةةراد لةةدي الضةةغوط مةةن العديةةد ظهةةور فةةي ويسةةهم الفرديّةةة الحريّةةات يُقيّةةد مسةةبوق وغيةةر

 التةةي الفةةزع و الخةةوف حالةةة ان إلةةى الخبةةراء مةةن العديةةد أشةةار كةةذل (. 284-283 ،2020 وأخةةرون،

 بتجنب الخبراء يوصي لدا سلبية بصورة الطفل على أثاره تنعكس قد الوضع هذا جراء األُسرة تعيشهما

 على المنتشرة المالئمة وغير الصادمة المشاهد ورؤية المغلوطة المعلومات المرحلة هذه خالل األطفال

 دومةي،) المختصةين رأي بحسةب الخةوف بمشاعر للت ثر عرضة أكثر األطفال أن ذل  االنترنت، شبكة

 داخةل يبقةوا أن المنزل خارج للعب الخروج تعودوا الذين األطفال على السهل من فليس(. 65 ،2020

 المهةةم مةةن لةةذا الحجةةر، وأهميةةة قيمةةة جيةةدا يةةدركون ال وأنهةةم خاصةةة للغايةةة صةةعب أمةةر وهةةو المنةةزل

 وبلغة لهم األمور تبسيط خالل من وذل  الصحي الحجر وضرورة ب همية وإعالمهم باألمر مصارحتهم

 الصةحي الحجةر أن الطفةل افهةام يجةب)بها يمةرون التةي والعقليةة العمريةة المرحلةة مةع تتماشةى مبسطة

 لةذا االصةابة، خطةر مةن ثانيةا واآلخةرين أوال نفسة  حمايةة بهدف المدى القصيرة العزلة من فترة يعني

 صةحتهم علةى للحفةاظ المنزلةي الحجةر يتقبلةون يجعلهةم ممةا( تتةذمر او تغضةب أن دون تقبلهةا أن يجةب

 (. 72 ،2020 جلولي، ، سنوسي)

 وفقةدان الرفةاق، مةع طيبةة اوقةات لقضةاء المنةزل مةن الخروج وعدم للمدرسة، الطفل ذهاب عدم أن

 هةو أثارهةا أبةرز من كان والتي االجتماعية العزلة إلى أدي هذا كل األصدقاء، مع االجتماعي التواصل

 قةد والتةي اإللكترونيةة لأللعةاب وممارسةته االفتراضةي العةالم إلةى ونزوحةه األُسةرة مةن الطفةل انسحاب

 أثبتةت والتةي السةلبي السةلو  هةذا ممارسةة فةي يومةه جةل الطفل يقضي حيث اإلدمان حد وصلت تكون

 يمثةل ذاتةه حةد فةي وهةذا الطفةل شخصةية جوانةب مختلةف علةى الخطيرة انعكاساته الدراسات من العديد

 سةرعة الشةهية، النةوم، اضةطرابات أثارهةا أبةرز مةن والتةي والجسدية النفسية الطفل سالمة على خطرا

 ،2019 دومةي،) األحيةان بعةض في االكتئاب التركيز، ضعف التوتر، القلق، الخوف، الملل، االنفعال،

 نظةرا الجسةدية الطفةل صةحة مةن تضةعف اإللكترونيةة األلعةاب أن إلى الدراسات بعض وأشارت(. 71

 يةؤدى قةد كةذل  الجسةدي، بالتعب الطفل شعور في السبب أَنها كما ذل  على المترتبة الصحية للمخاطر

 إصةابات مثةل بإعاقةات تنتهةى قةد صةحية، واصةابات مخةاطر إلى األلعاب هذه على الطفل وإدمان تعود

 األلعةةاب هةةذه لممارسةةة الشاشةةات أمةةام خاطئةةة بطريقةةة الجلةةوس عنةةد وذلةة  والظهةةر والرقبةةة األطةةراف

 فقةد لهةذا األلعةاب، هةذه ممارسةة أثنةاء حركةي نشةاط بة ي الطفةل قيام عدم إلى باإلضافة طويلة، لفترات

 (. 93 ،2019 جعفورة، تهامي،) األطفال عند السمنة أسباب أهم من تكون

 الطفةل علةى الجائحةة هةذه تركتهةا التي السلبية األثار أهم من أن الباحثة تري سبق، ما على وت سيسا

 الطفل نزوح ظاهرة اخطرها لعل السلو  من سلبية أنماط ممارسة إلى به دفعت التي االنعزال حالة هو

 بةالحجر لاللتةزام كنتيجةة بهةا، يشةعر التةي والضةجر الملةل حالةة مةن لةه كمتةنفس االفتراضةي العالم إلى

 .انتشاره من والحد الوباء هذا لمكافحة الحاجة دعته الذي االجتماعي والتباعد الصحي
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 مشكلة الدراسة:  -1

 العقلية القدرات وتنمية الذات تكوين مرحلة فهي العمر مراحل اهم من الطفولة مرحلة تعد     
 شخصيته مالمح فيها تتحدد إذ المستقبلية الطفل لحياة األساسية الركيزة أنها كما والبدنية، والفكرية

 مراحل أهم من( فرويد) النفس علماء اعتبرها لهذا وقيم، وخبرات مهارات من يكتسبه ما خالل من
 العالم في ممارسة وأكثرها األلعاب، أحدث من اإللكترونية األلعاب تعد كما. االطالق على النمو
 الطفل، يجذب مشوقا افتراضيا واقعا تقدم ألنها والتشويق الجذب بعناصر األلعاب هذه وتمتاز
 . ويسر بسهولة ألخر مكان من والتنقل االستخدام سهولة إلى اضافة

 وما كورونا جائحة ظل في األقران مع التواصل وفقدان المدرسة، عن الطفل انقطاع ولعل     
 تزايد في ساهم قد المناشط لمختلف ايقاف من تبعه وما المؤسسات لمختلف اغالق من عليها ترتب

 أحد عن يخفي وال اإلدمان، لمرحلة األحيان بعض في وصلت التي األلعاب لهذه األطفال ممارسة
 النفس علم في المختصين من العديد حذر إذ الطفل على خطيرة سلبية ت ثيرات إلى أدي قد هذا أن

 من العديد أشار كما الطفل سلو  على واألصدقاء الرفقة عن االنعزال أثار من النفسية واألمراض
 واأللعاب السهر أدمن أن بعد الطفل سلو  تقويم في يجدونها التي البالغة الصعوبة إلى األُمور أولياء

 في خاصة والليبية عامة العربية األُسرة تواجهه جديدا تحديا يعتبر وهذا واالنترنت اإللكترونية
 (. 71 ،2019 دومي،)) أبنائها تربية

 يثيران بدآ اللعب، في األطفال يستغرقها التي الساعات وزيادة اإللكترونية األلعاب إدمان إن     
 النفسية، بالصحة يتعلق فيما آثارها حول االجتماع وعلماء النفس وعلماء المربين قبل من التساؤالت

 سلبياتها يخص فيما العلماء بين قائم جدل مثار الموضوع هذا أصبح كما للطفل، الجسدية الصحة او
 هي بل وترفيه تسلية مجرد ليست( 2012 قويدر،)  أشارت كما اإللكترونية فاللعبة وإيجابياتها،

 وغايات أهداف تحقيق إلى خاللها من المرسل يهدف ومرمزة مشفرة رسائل تتضمن إعالمية وسيلة
 محاولة لدرجة والواقع الخيال بين الالعب خلط إمكانية في خطورتها وتكمن ودينية، وسياسية ثقافية
 فيه يرغب الذي النحو على السلو  تشكيل يعني مما اليومية، الحياة في األلعاب هذه مضامين تطبيق
 (. 16) واالسالمية العربية قيمنا مع تتماشي ال الغالب في تكون في والتي األلعاب، هذه صانعوا

 في طويلة ساعات وقضاء المفرط االستخدام نتيجة سلبية أثار من األخيرة لهذه لما ونظراً      
 يصاب أن الممكن فمن الجسدية، الطفل سالمة على المخاطر من للكثير تؤدي أن يمكن اللعب،
 من المنبعثة التردد قصيرة الكهرومغناطيسية األشعة لمجاالت تعرضه نتيجة النظر بضعف الطفل
 وبزيادة اللعب، ممارسته أثناء طويلة لساعات أمامها يجلس التي الذكية الهواتف الحاسب، شاشات

 لخضر،) ،(90 ،2008 نمرود،) ،(142 ،2012قويدر،) والبدانة التغذية بسوء اإلصابة احتماالت
 (.87 ،2008 الشحروري،) ،(78-79 ،2015

 السلبية االنعكاسات هي ما: التالي الرئيس السؤال عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تحددت وعليه     
 للطفةل االفتراضي النزوح ظاهرة) الجسدية السالمة في الطفل حق على اإللكترونية األلعاب إلدمان
ً  كورونا زمن في  (.نموذجا

 

 أهمية الدراسة: -2
  :أوالً األهمية النظرية 2-1

تكمةةن أهميةةة الدراسةةة فةةي أهميةةة وحداثةةة الموضةةوع الةةذي يتضةةمن إدمةةان األلعةةاب اإللكترونيةةة      
وانعكاسةةاتها السةةلبية علةةى حةةق الطفةةل فةةي السةةالمة الجسةةدية، كةة هم المشةةاكل المترتبةةة علةةى االلتةةزام 
بةالحجر الصةةحي ممةةا أدي إلةةى ظهةةور ظةةاهرة جديةةدة فةةي المجتمةةع هةةي ظةةاهرة النةةزوح االفتراضةةي 

األلعاب اإللكترونية والتي اصبحت ظاهرة عالمية. كذل  تنبع أهميتها من أهمية الشريحة  للطفل نحو
التي تهتم بها الدراسة وهي الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة والتةي اعتبرهةا علمةاء الةنفس مةن أهةم 
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  كورونا زمن في للطفل االفتراضي النزوح ظاهرة)
 
  (نموذجا

 

جتمةاعيين إلى لفت انتباه األخصةائيين النفسةيين واال الحاليةمراحل حياة االنسان. كما تسعي الدراسة 
 .وأولياء األمور إلى خطورة هذه األلعاب وانعكاساتها السلبية على السالمة الجسدية للطفل

 : ثانيا األهمية التطبيقية 2-2
إقامة العديد من المحاضرات والندوات بهدف التوعية بمخاطر وتبعةات هةذه األلعةاب، ومحاولةة      

ا وذلة  مةن خةالل توعيةة اآلبةاء بمخةاطر الممارسةة الحد من ت ثيراتهةا السةلبية والتقليةل مةن انتشةاره
الدائمةةة والمسةةتمرة لهةةذه األلعةةاب علةةى سةةالمة الطفةةل الجسةةدية وخاصةةة عنةةدما يصةةاحب ذلةة  غيةةاب 

 انطالقةةة تكةةون أن الدراسةةة لهةةذه يمكةةن كةةذل . الطفةةل جانةةب مةةن االسةةتخدام وسةةوء الرقابةةة الوالديةةة
 نواحيها كافة من الطفل على السلبية وانعكاساتها اإللكترونية األلعاب موضوع حول جديدة لدراسات
 العنةف وخاصةة المختلفةة السةلو  أنمةاط والدينيةة، األخالقيةة العقليةة، االجتماعية، النفسية،) المختلفة
 مةن لألطفةال النفسةية الصةحة تعزيةز بضةرورة األوليةاء تبصةير ذل  إلى أضف(. العدواني والسلو 
 للقضةاء معا األُسرة أفراد بها يقوم أن ينبغي التي اليومية األنشطة من مختلفة ألنواع التخطيط خالل
 هةذه بتنويةع للقيةام بةاألخص الوالةدين علةى المسةؤولية تقع وهنا والروتين، والملل الضجر حالة على

 كاأللعةةاب السةةلبية اللعةةب أنمةةاط بممارسةةة لألطفةةال السةةماح وعةةدم األسةةبوع، مةةدار علةةى األنشةةطة
 .طويلة لساعات اإللكترونية

 
 :اهداف الدراسة -3

 :االتي في يتلخص وتحقيقه إليه الوصول الدراسة تود الذي الغرض      
التعرف على االنعكاسات التي يتركها ادمان األلعاب اإللكترونية على الصحة الجسدية للطفل في -

 .واستمرار الحجر الصحي والتباعد االجتماعي 19 -ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد
 .محاولة وضع حلول للحد من هذه الظاهرة-
 
 المنهج المستخدم:-4

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي للتعرف على االنعكاسات السلبية إلدمان األلعاب       
اإللكترونية على السالمة الجسدية للطفل، لتحقيق أهداف الدراسة، والتوصل إلى الحقائق العلمية 

وع لكونه المنهج المناسب لمثل هذا النوع من الدراسات، وتهدف البحوث المتعلقة بهذا الموض
الوصفية إلى تحليل وتقويم خصائص موقف اجتماعي معين، ودراسة الحقائق الراهنة المتعلقة 
بظاهرة ما، وهذا المنهج يستخدمه الباحث عندما يكون على علم ب بعاد الظاهرة التي يريد دراستها 

رفة حولها من خالل بحوث استطالعية أو وصفية سبق أن أُجريت على هذه نظراً إلى توفر المع
الظاهرة، إال أنه يريد التوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة موضوع البحث 
وهذا يعني أن المنهج الوصفي ال يقف عند مجرد الوصف )جمع البيانات والحقائق( بل يمتد إلى 

وتحليلها وتفسيرها الستنباط دالالت ذات مغزي، بهدف الوصول إلى تصنيف الحقائق والبيانات 
نتائج نهائية يمكن تعميمها، بحيث تمكن الباحث من الوقوف على طبيعة الظاهرة وتساعده في 
تشخيص جوانب القوة والضعف فيها، والعمل على تعزيز جوانب القوة ومواجهة جوانب القصور 

الظاهرة. )القطب،  عليهلعالجها ثم التنبؤ بما ستكون ووضع التصورات للحلول والمقترحات 
(. واعتمدت الدراسة على تحليل الدراسات السابقة ونتائج البحوث الميدانية، حول 265، ص2006

إدمان األلعاب اإللكترونية، وانتشارها واستخدامها وتطورها، وأضرارها الخطيرة على السالمة 
دم في هذه الدراسة مجموعة االجراءات التي تم اتباعها من الجسدية للطفل. ونقصد بالمنهج المستخ
 .بداية الدراسة حتي التوصل إلى نتائجها
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  كورونا زمن في للطفل االفتراضي النزوح ظاهرة)
 
  (نموذجا

 

  :مصطلحات الدراسة -5
 : األلعاب اإللكترونية 5-1

هي نشاط ينخرط فيه الالعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينة بشكل يؤدي إلى نتائج      
لعبة إلكترونية في حال توافرها على هيئة رقمية ويتم تشغيلها عادة قابلة للقياس الكمي، ويطلق على 

  (.21، 2015على منصة الحاسوب واألنترنت والتلفاز والفيديو، والهواتف النقالة )الزيودي، 
وتعرف اجرائيا: على أنها جميع األلعاب المتوافرة على شكل هيئات الكترونية رقمية، وتشمل هذه 

يو والعاب الكمبيوتر )المحمول والثابت(، وألعاب األنترنت، وألعاب الهواتف األلعاب، ألعاب الفيد
 (.306، 2018الذكية )المغدوي، 

 
  ادمان االلعاب اإللكترونية: 5-2

المداومة على عادة القيام بنشاط معين لمدة طويلة، بقصد الدخول في حالة من النشوة واستبعاد      
 (.214، 2015الحزن واالكتئاب )حمودة، 

باإلدمان هو قضاء الطفل وقت كبير في لعب  الحاليةالتعريف اإلجرائي لإلدمان : تقصد الدراسة 
 .مختلف األلعاب اإللكترونية

 : فيروس كورونا المستجد 5-3
هو مرض تتسبب به ساللة جديدة من الفيروسات التاجية كورونا، وهو  (19 -إن )كوفيد     

الفيروس الذي يتسبب بمرض  إليهافيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي 
المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارز( وبعض أنواع الزكام العادي، وهو فصيلة من 

للحيوان واالنسان، كما يمكن أن تتسبب في مجموعة من الفيروسات التي قد تُسبّب المرض 
االعتالالت في البشر، تراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة. 

(. ومن اهم أعراضه الحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحاالت 5، 2020)المصطفي، السعد، 
هاب الرئة أو صعوبة التنفس، كما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، الشديدة، يمكن للمرض أن يتسبب بالت

هذه األعراض تتشابه مع أعراض اإلنفلونزا أو الزكام العادي، وينتقل هذا الفيروس عبر االتصال 
المباشر بالرذاذ التنفس الصادر عن شخص مصاب من جراء لمس األسطح الملوثة والذي ينش  عن 

ب الفرد أيضا بالفيروس ومن ثم لمس وجهه( مثال العينين السعال أو العطس )ويمكن أن يصا
" أن يعيش على األسطح لعدة ساعات، ولكن  19 -واألنف والفم )ويستطيع الفيروس مرض "كوفيد

بمسح األسطح بالمطهرات البسيطة. ويعتبر المسنين واألشخاص الذين يعانون  عليهيمكن القضاء 
وأمراض القلب، هم من أكثر االشخاص عرضة لخطر من مشاكل صحية مزمنة، من قبيل السكري 

 (.3، ص2020اإلصابة ب عراض شديدة، )منظمة الصحة العالمية، 
 الحجر الصحي:  5-4

يُقصد به االلتزام كل فرد من افراد األسرة بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إال للضرورة،       
للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتسبّب هذا ويتطلب هذا التباعد االجتماعي ك جراء احترازي 

الوضع بمشاكل نفسيّة للعديد من األشخاص، خاّصةً بالنّسبة للذين يفشلون في التعامل بشكٍل إيجابّي 
مع هذا الظرف االستثنائي حيث تزداد فرص حدوث مشكالت نفسية عديدة نتيجة لهذا االجراء، 

عزلة االجتماعيّة. وهذا يتطلب التفكير في  كيفية وتختلف أنواعها مع ظروف العزل المنزلي وال
التعامل مع مشاكل الصّحة النفسيّة، والبحث في المعاناة النفسيّة وخطر االصابة بالضغوط النفسية 

 (.284-283، 2020المترتبة على هذا االجراء )تدمري وأخرون، 
 :انعكاسات األلعاب على السالمة الجسدية للطفل  5-5

وهي االنعكاسات السلبية المرتبطة بالصحة الجسدية للطفل المترتبة على إدمان الطفل لأللعاب      
اإللكترونية والتي تضعف من صحة الطفل نظراً للمخاطر الصحية المترتبة علىها، كما أنها تتسبب 
 في شعور الطفل بالتعب الجسدي وخاصة أالم الظهر، الرقبة، الصداع، ضعف النظر، ويرجع ذل 

 .إلى جلوس الطفل لفترات طويلة أمام شاشات األجهزة اإللكترونية
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  كورونا زمن في للطفل االفتراضي النزوح ظاهرة)
 
  (نموذجا

 

  النزوح االفتراضي للطفل: 5-6
هو انسحاب الطفل من األُسرة ونزوحه إلى العالم االفتراضي وإدمانه لأللعاب اإللكترونية حيث      

على سالمة  يقضي الطفل جل يومه في ممارسة هذا السلو  السلبي، والذي يمثل في حد ذاته خطرا
 .الطفل الجسدية، والنفسية

 
 : نشأة األلعاب اإللكترونية -6

هي نوع من األلعاب األكثر حداثة وشعبية في العالم والتي تعرض على شاشة التلفزيون )ألعاب      
الفيديو( أو على شاشة الحاسوب   ) ألعاب الحاسوب( ، والتي تُلعب أيضا على حوامل التحكم 
الخاصة بها أو في قاعات األلعاب اإللكترونية المخصصة لها، بحيث تزود هذه األلعاب الفرد 

تسلية والمتعة من خالل تحدي استخدام إلىد مع العين )التآزر البصري الحركي( أو تحدي بال
(. وتشير 46. 2008لإلمكانات العقلية، من خالل تطوير البرامج اإللكترونية. )الشحروري، 

األدبيات إلى أن أول من طور لعبة كمبيوترية تفاعلىة هو االمريكي )ويليام هيجينبوتام ( ومساعدوه 
وكان الهدف من  1958مختبر )بروكنهافن( وكان اسمها )لعبة التنس لالعبين( وذل  عام  من

تطوير هذه اللعبة هو الترفيه والتسلية ولم يكن "هيجينبوتام" يتوقع أن تصل آفاق هذه التقنية إلى أبعد 
لم يكن يتوقع  من هذه الحدود، حتى أنه لم يسجل هذه اللعبة التي اخترعها في براءة االختراع، إذ أنه

مليار دوالر سنويا( في  30أن األلعاب اإللكترونية ستصبح يوما سوقا رائجا ومتطورا حجمه )
(. أن نش ة و تطور األلعاب اإللكترونية قد مّر بستة 83، 2008مختلف أنحاء العالم )نمرود، 

فيديو والتي تلعب ( فاأللعاب اإللكترونية هي المرحلة المتقدمة من ألعاب ال2003مراحل حتى سنة )
على مختلف أجهزة اللعب وحتى على التلفزيون والهاتف النقال وغيرها. وتتميز كل مرحلة من 
مراحل تطور األلعاب اإللكترونية بتكنولوجيا جديدة وبصعود قوي للقطاع وبظاهرة انهيار مع 

ذه المراحل في (. وتتلخص ه2004تشكيل مسبق للمرحلة التي تليها وبدأت المرحلة السابقة عام )
  :االتي

  المرحلة األولى: 6-1
انطلقت في بداية الستينات مع ظهور األلعاب على الكمبيوتر والتي طورها فيزيائيون لتمضية      

الوقت أو الستعراض التكنولوجيا، وتعد العاب "يونغ" و "حرب الفضاء" التي اخترعها فيزيائي 
و)مهندس إلكتروني ( ثمار هذه الفترة، ففي بداية الستينات كانت الشروط التقنية واالقتصادية 
الضرورية لظهور األلعاب اإللكترونية مجتمعة صناعة العاب قوية، الممارسة االجتماعية لأللعاب 
الميكانيكية، وألعاب األقواس في القاعات، تطور القدرة الشرائية منذ سنوات الخمسينات )قويدر، 

هو  (. وكانت بداية هذه األلعاب لعبة تسمى )غزاة الفضاء( وكان الهدف منها128-127، 2012
اتقان مهارة التصويب لقتل األعداء، وتعتمد اللعبة على السرعة والمهارة والدقة، ثم ظهرت ألعاب 
أخرى تتناول سباق السيارات، والتصويب على أهداف ثابتة ومتحركة، وغيرها وينتقد بعض 

 خيالي الخبراء هذه األلعاب بسبب ت ثيرها السلبي على الطفل، حيث أنها تجعل الطفل يعيش في عالم
، 1993)افتراضي(، باإلضافة إلى ت ثيرها السلبي على التفاعل االجتماعي بين األفراد )مكاوي، 

193-194.) 
 المرحلة الثانية: 6-2

تبدأ المرحلة الثانية مع اإلعالن عن أول عارضة تحكم متعددة األلعاب وهي من )اتاري(       
ولدت صناعة نشر األلعاب، وتعد اللعبة  وبالتاليوالتي تتضمن سلم األلعاب، ب هداف وقواعد جديدة 
( وفي وقت مبكر 60، 2016. )مشري، اليابانالرمز في هذه الفترة )باتمان( التي اخترعت في 

العائلي وأجهزة الحواسيب الشخصية،  األلىومع التطور التكنولوجي للكمبيوتر  1980من سنة 
لتطور ولدت أنواع جديدة من األلعاب طرحت منصات قاعدية جديدة لأللعاب، فبموجب هذا ا

ك لعاب المغامرات وألعاب المحاكاة واأللعاب االستراتيجية والتي البد أن تعتمد الحقا على جهاز 
، وصلت صناعة ألعاب الفيديو اوج رواجها، وأحرزت نجاحا باهرا  1984الكمبيوتر وفي عام 
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  (نموذجا

 

لعاب األطفال الخاصة بالجيب( ) قويدر، لأللعاب اإللكترونية من خالل التركيز على التصغير، )ا
2012 ،128-127.) 

 المرحلة الثالثة: 6-3
جرت هذه المرحلة أساسا في اوروبا والواليات المتحدة األمريكية مع تطوير أجهزة  كمبيوتر       

عائلية والتي سجلت نقطة الذروة في هذه المرحلة، فهذه األلعاب تتيح ممارسة العاب جديدة في 
تها وفي نوعيتها )الرسوم البيانية، الصوتية(، فمعالم كل مستوى مختلفة عن تل  الموجودة في طبيع

مستوى آخر وتسمح أجهزة الكمبيوتر هذه أيضا باكتشاف البرمجيات والتقنيات المتعددة الوسائط، 
أظهروا مهاراتهم من خالل صناعة هذه  المستقبلين والمسوقين اليابانيينفالكثير من المصممين 

األلعاب. وقد انتهت هذه المرحلة بسبب تنامي االستنساخ غير القانوني لأللعاب، حيث أصبحت هذه 
أو أمام أجهزة  اليابانلعارضات التحكم القادمة من  والماليةاآلالت غير قادرة على المجاراة التقنية 

ف كل صانعي هذا النوع من اآلالت إنتاجهم وتعرض م أوق 1989الكمبيوتر الحقيقية. وفي سنة 
 (.128-127، 2012معظمهم لإلفالس. )قويدر،

  المرحلة الرابعة: 6-4
وظهور العاب المغامرة،  األلىتمتاز هذه المرحلة بتطوير األلعاب عبر أجهزة اإلعالم       

. إال أنه في هذا العام طرحت شركة 1995واأللغاز، والعاب األدوار، وانتهت هذه المرحلة عام 
من الصوت  عاليةيابانية عمالقة جهاز محطة األلعاب المزود بمكتبة واسعة من األلعاب بإمكانات 

متضمنه في الحاسوب  والصورة والسرعة اسمتها )محطة األلعاب( وظهرت ألعاب الكترونية
وأُخري مستقلة عنه يتحكم بها الالعب وفق أوامره ووفق برنامج الذكاء الصناعي والروبوت 
)اإلنسان واآللة(، مما أَكسب هذه األجهزة واأللعاب الملحقة بها تنوعا واسعا في التقنيات وسمح 

 (.253بإشغال حواس عدة كالبصر والسمع واللمس بإتقان أكثر )الحمصي: ب ت، 
 المرحلة الخامسة: 6-5

وتميزت هذه المرحلة باستخدام تقنيات اإلعالم المتعدد الوسائط في األلعاب، والتي لم تطور       
خصيصا لهذا الهدف، معالجة الصور الثالثية األبعاد في الزمن الحقيقي، واأللعاب على الشبكات 

العبين وهي العاب الحركة المرتكزة المحلية وعلى االنترنت وألعاب )أف بي أس( ، المتعددة ال
على مهارات الرمي ب سلحة متعددة، علما ب ن الصورة المشاهدة هي محاكاة لما تراه الشخصية التي 

 (.60، 2016يتحكم فيها الالعب   )مشري، 
  المرحلة السادسة: 6-6

 .بدأت هذه المرحلة بدخول ميكروسوفت والصراع بين عارضات التحكم     
  المرحلة السابعة: 6-7

امتازت هذه المرحلة بظهور عارضات التحكم اليدوية المنتقلة، وبدأت هذه المرحلة مع دخول      
( بإصدار جديد كليا، وهو عبارة عن جهاز تحكم يدوي كما أعلنت سوني عن اطالق 2004العام )

( وصل 2005مارس)(، وفي 2004في) اليابانيةجهاز الباليستيشن، والذي تم طرحه في األسواق 
جهاز )سوني  بي أس دي( إلى األسواق األمريكية وعرضت الشركة في المؤتمر العالمي أللعاب 

جهاز باليستيشن الذي وصل إلى األسواق بداية  2005الفيديو الذي أُقيم في لوس انجلس في ماي 
 (.61، 2016( )مشري، 2006عام )
 
 :االطار النظري والدراسات السابقة -7
 :االنعكاسات السلبية إلدمان األلعاب االلكترونية  7-1

( إلى أن هذه األلعاب لها سلبياتها الكثيرة على الطفل، وأضاف أن معظم 2015أشار )لخضر،      
األلعاب المستخدمة من قبل األطفال ذات مضامين سلبية تؤثر على جميع مراحل النمو لديهم، 

اإللكترونية تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين باإلضافة إلى أن نسبة كبيرة من األلعاب 
ارتكاب الجريمة  أساليببدون وجه حق، كما تعلم األطفال  عليهموتدمير ممتلكاتهم واالعتداء 
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  كورونا زمن في للطفل االفتراضي النزوح ظاهرة)
 
  (نموذجا

 

وفنونها وحيلها، وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات العنف والعدوان والتي يكون من أهم نتائجهما 
 (. 77ن خالل االعتياد على ممارسة هذه األلعاب )ص،الجريمة وكل ذل  يتم اكتسابه م

( إلى أن تمضية وقت طويل في ممارسة األلعاب 2015وفي هذا السياق أشار )العريفي،      
اإللكترونية يجعل من شخصياتها قدوة للطفل، مما قد يشوش ذهن الطفل عن ما هو مقبول في الحياة 

( 2015سلوكي والنفسي والعاطفي. ويؤكد )الزيودي، الواقعية وما هو مرفوض فتؤثر على نموه ال
على أن المحتويات التي تضمنتها هذه األلعاب تعكس مضامين ثقافية خطيرة للغاية، من الممكن أن 

( متابعة 2005تؤثر سلبا على الجوانب العقائدية والدينية عموما لألطفال. كما أجرت )خالد، 
وأكدت نتائج دراستها خطورة األثار السلبية لهذه األلعاب على  ميدانية للعديد من األلعاب اإللكترونية

الطفل وعلى المجتمع بشكل عام فاأللعاب اإللكترونية تتسم بالعنف مما يؤدي إلى مضاعفة الهيجان 
الفسيولوجي الوظيفي وتراكم المشاعر واألفكار العدوانية، أما على الصعيد االجتماعي فقد أشارت 

اقص في السلو  االجتماعي السوي والمنضبط، فضال عن ت صيل العنف لدي هذه الدراسات إلى تن
األطفال والمراهقين في العديد من المجتمعات، والقاسم المشتر  في جميع هذه الدول هو العنف 
الذي يتعرض له األطفال خالل األلعاب اإللكترونية على أنه نوع من أنواع التسلية والمتعة. وتري 

لذكر( ضرورة لفت النظر إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه األلعاب. وقد )الباحثة سالفة ا
، 2012(، )قويدر، 2015(، )عبدالباسط، 2017أكدت دراسات أُخري نفس النتيجة )بورتيمة، 

2013.) 
وأشارت دراسات أُخري إلى أن هذه األلعاب تغيرت إلى حد كبير مقارنة ب ول مرة تم تقديمها،       

على كوكب األرض والشخصيات  الخيالينحيث كانت األلعاب سابقاً تحتوي على مواجهة األعداء 
ة غير األلعاب اإللكترونية هذه األيام يتم بصور عليهالكرتونية الشريرة، إال أن العنف الذي تحتوي 

محددة حيث يتم في الغالب تحديد السلو  غير األخالقي وغير المهذب كهدف لهذه اللعبة )لخضر، 
2015،77.) 

 :إدمان األلعاب اإللكترونية وانعكاساتها السلبية على صحة الطفل الجسدية 7-2
خاطر أشارت أغلب الدراسات إلى أن األلعاب اإللكترونية تضعف من صحة الطفل نظراً  للم      

، والتي قد تصل لحد اإلصابة بإعاقات مثل إصابات األطراف وخاصة أالم عليهاالصحية المترتبة 
الظهر، الرقبة،  ويرجع ذل  إلى جلوس الطفل لفترات طويلة أمام شاشات األجهزة اإللكترونية، 

ما أشارت (. ك93باإلضافة إلى أنها تسبب للطفل الشعور بالتعب الجسدي الشديد )تهامي، جعفورة، 
دراسات أُخري إلى أن إدمان هذه األلعاب قد ارتبط بمجموعة جديدة من اإلصابات المتعمقة بالجهاز 
العظمي والعضلي نتيجة الحركة السريعة المتكررة المترتبة على ممارسة هذه األلعاب، باإلضافة 

ض ارتعاش األذرع، كما إلى أن االستخدام المتزايد أللعاب الكمبيوتر االهتزازية يسبب اإلصابة بمر
تؤدى إلى ظهور مجموعة أُخرى من األمراض خاصة بالجهاز العضلي والعظمى، وتسبب أضراراً 
بالغة إلصبع اإلبهام نتيجة لكثرة حركة األصابع أثناء اللعب وثنيهما بصورة مستمرة. )مجلة 

 (.حيات 
 

كما أشارت أُخري إلى المخاطر الصحية المترتبة على ذل  فقد تؤثر سلبا على نظر األطفال،      
حيث تصيب الطفل بضعف البصر وذل  على المدي البعيد عند التوقف عن اللعب حسب وجهة 
نظر أولياء األُمور خاصة وأنها تستخدم عبر أجهزة الكترونية، فمن الممكن أن يصاب الطفل 

يجة تعرضه لمجاالت األشعة الكهرومغناطيسية قصيرة التردد المنبعثة من شاشات بضعف النظر نت
الحاسب، الهواتف الذكية التي يجلس أمامها لساعات طويلة أثناء ممارسته اللعب، فاألشعة 
الكهرومغناطيسية المنبعثة من الشاشة اإللكترونية تسبب جفاف العين واحمرارها كما تسبب األلعاب 

بإجهاد للعينيين وذل  نظرا للحركة السريعة والكثيفة للعينيين أثناء ممارستها) حمدان، اإللكترونية 
2016  ،36 .) 
أظهرت دراسة دانماركية أن األلعاب اإللكترونية لها أضرار كبيرة على عقلية الطفل، فقد و     

قد أثبتت يتعرض الطفل إلى إعاقة عقلية واجتماعية خاصة اذا أدمن الطفل على ممارستها، و
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  (نموذجا

 

أن بعض الومضات الضوئية المنبعثة من الشاشات تسبب نوًعا  اليابانالبحوث العلمية لألطباء في 
(. لهذا حذرت الكثير من الدراسات من اإلشعاعات 79، 2015نادراً من الصرع )لخضر،

من  ونصحت اآلهل بعدم السماح ألطفالهم باستخدام األجهزة اإللكترونية كالهواتف الذكية وغيرها
األجهزة إال عند الضرورة القصوى، وعدم السماح للطفل بمواصلة اللعب لمدة طويلة. في حين 
أشارت دراسات أُخري إلى أن بقاء األطفال لساعات طويلة معا في غرف ضيقة أو محدودة التهوية 
ة، تتسبب في إصابتهم بفيروسات بالجهاز التنفسي، وبزيادة احتماالت اإلصابة باألمراض المعدي

(، 2019كذل  من أضرار األلعاب اإللكترونية اإلصابة بسوء التغذية والبدانة )بوشارب، غول، 
(، )الشحروري، 79-78، 2015(، )لخضر،90، 2008(، )نمرود، 142، 2012)قويدر،
(. وذكرت دراسات أُخري وجود آثار هدامة لخاليا الدماغ للذين يمارسون األلعاب 87، 2008

أنها تقلل من نشاط الدماغ نحو األنشطة الحسابية مقارنة مع األطفال الذين ال اإللكترونية، حيث 
يستخدمون هذه األلعاب. وأشارت  دراسة أُخري قام بها عدد من الباحثين عن األلعاب اإللكترونية 
وأثرها على الدماغ إلى أن هذه األلعاب تدمر أدمغة األطفال وذل  من خالل اعاقة تطور الدماغ كما 

 (.142 ،2012)قويدر،(، 37، 2016ا السبب في انتاج أجيال عنيفة )حمدان، أنه
ومن جانب آخر، أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة بين ممارسة األلعاب اإللكترونية      

وبين نوبات التوتر واالكتئاب التي تصيب الطفل، كما أن ألعاب العنف مرتبطة بارتفاع نسبي في 
 (.2016،37ات القلب )حمدان، ضغط الدم ومعدل ضرب

 
 :ملخص الدراسة -8

( إلى أن أطفال العالم على اختالف انتماءاتهم الوطنية، والدينية والقومية 2009يشير )فالق،      
بالفعل لسد حاجتهم هذه، فاللعب مكون  إليهأو الشعائرية، يشعرون بحاجة إلى اللعب ويبادرون 

أساسي من مكونات الطفولة التي ال يمكن اغفالها او تجاهلها، حيث يلج  األطفال لمختلف األلعاب 
لسد هذه الحاجات وإشباع الرغبات، ومن بين هذه األلعاب والتي تعد األوسع انتشاراً واألكثر 

ن الوسائل الترفيهية األخرى ب نها وسائط ترفيهية استعماالً هي األلعاب اإللكترونية التي تتميز ع
ً في السيناريو المقدم والتحكم في المحيط )محمود،  تفاعلية ، 2018تسمح لالعب باالنخراط حركيّا
22.) 
إن األلعاب اإللكترونية هي جزء من ثقافة  العصر الرقمي التي ال يمكن اهمالها او تجنبها،      

ها لذا من الضروري التعامل معها واإلفادة منها، وهي بذل  تنافس دور كذل  ال يمكن منعها أو حجب
األسرة والمجتمع في التنشئة االجتماعية لألطفال في عصر العولمة وما يشهده العالم من تطورات 
مذهلة في الفضاءات اإللكترونية وال يخفي عن احد ما لهذه األلعاب من مخاطر وأضرار، السيما 

ة اإلفراط في ممارستها، كما أنها تعكس العديد من األضرار على الصحة اذا وصل الطفل درج
إلى توعية أولياء األُمور وتفعيل دورهم في  الحاليةالنفسية والجسدية للطفل، لهذا هدفت الدراسة 

متابعة أطفالهم وما يمارسونه من ألعاب، ومراقبة الوقت الذي يقضونه في اللعب، ومتابعة المحتوى 
لتي تطرحها هذه األلعاب والمضامين التي تحملها، واالنتباه إلى خطورة اإلفراط في واألفكار ا

ممارسة هذه األلعاب اإللكترونية، وضرورة منع أطفالهم من ممارسة األلعاب اإللكترونية الخطيرة 
  .والقاتلة وتوعية أبنائهم ب ضرار هذه األلعاب

العديدة والمتنوعة لأللعاب االلكترونية ووظائفها  في الختام نالحظ أنه بالرغم من اإليجابياتو    
المتعددة للطفل فهي تسهم في عملية التنشئة والتعلم وتهيئ األطفال للحياة االجتماعية وتعدهم للتعامل 
مع الظروف الطارئة والتكيف معها، كما تجعلهم مسئولين عن أنفسهم في أثناء اللعب، فاأللعاب 

بية في تنمية مهارات الدقة والمتابعة والتركيز والقدرة على التكيف مع اإللكترونية لها جوانب إيجا
المدرسة والتكيف مع المجتمع خاصة، كما أن بعض األلعاب تجعل من الطفل أكثر انضباطا خاصة 

 األلعاب المتمثلة في تتبع اللفتات واالشارات وغيرها. 
كما أشارت بعض الدراسات إلى أن األلعاب اإللكترونية لها جوانب إيجابية في تنمية الذكاء      

والوجدان، حيث توجد العديد من األلعاب التي أثبتت أنها تنمي حس الذكاء والتركيز عند الطفل. 
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  (نموذجا

 

با على وفي المقابل أكدت العديد من الدراسات أن لهذه األلعاب العديد من السلبيات والتي تؤثر سل
حق الطفل في السالمة الجسدية وهذا ما وضحته وأثبتته العديد من الدراسات النفسية واالجتماعية 

بعد أن قامت باستقراء العديد من الدراسات السابقة أن من بين األثار  الحاليةوقد وجدت الدراسة 
عمود الفقري، واألضرار الجسدية، ضعف البصر وكذا األلم المتكرر للظهر وانحناءه وتضرر ال

أضف إلى ذل  األضرار النفسية واالجتماعية خاصة االنطواء والعزلة االجتماعية عن أفراد 
المجتمع واألُسرة، وأوصت الدراسة بضرورة مراقبة األُسر ألبنائها وتنظيم وقتهم ب ن تمنح وقت 

ار وهذا ما محدد للعب ووقت لممارسة األنشطة الرياضية حتى ال يتعرض الطفل لمثل هذه األضر
يعرف بالمرافقة االيجابية لألبناء. ومن ناحية أُخري يجب توظيف األلعاب اإللكترونية لصالح تربية 

، وتنمية مهاراته وبث القيم االخالقية واالجتماعية التي تتماشي مع مجتمعنا وقيمنا وتعليمهالطفل 
  .العربية واالسالمية

 
 :التوصيات -9
أبناءها وتنظيم وقت لعبهم ونشاطهم كمنح وقت محدد للعب ووقت يجب على األُسر مراقبة   -1

لممارسة األنشطة الحركية والرياضية حتى ال يتعرض الطفل لمثل هذه األضرار وهذا ما يعرف 
 .بالمرافقة االيجابية لألبناء

 أن االلتزام الحجر المنزلي وفرض التباعد االجتماعي اللذان يعدان من بين اإلجراءات التي  -2
قامت بها كل دول العالم كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس وللمحافظة على حياة األفراد، قد 
ترتب عليه الكثير من الخوف والذعر، وخاصة بالنسبة لألطفال وهذا يتطلب وبشكل عاجل العمل 

جهوداتهم في الفترة الحالية على دراسة برامج إرشادية وعالجية تقدم لألطفال، وأن يكرس االباء م
في الحد من المشكالت واآلثار الناجمة عن فيروس كورونا، من خالل المرافقة األبوية لألبناء 

 .لمعرفة كل ما يمكن أن يؤثر على الطفل
إن تغير النمط المعيشي لألطفال الناتج عن االلتزام بالحجر الصحي وإغالق المدارس، وعدم  -3

اق، وفقدان التواصل االجتماعي مع األصدقاء، أدي إلى الخروج من المنزل لقضاء األوقات مع الرف
العزلة االجتماعية والتي كان من أبرز أثارها هو انتشار ظاهرة النزوح االفتراضي للطفل نحو 
ادمان األلعاب اإللكترونية، وهنا يبرز دور األهل في عدم تر  الطفل منغمسا في األلعاب ومنعزال 

 .عن الواقع
 

 :المراجعقائمة 
 
(. األلعاب اإللكترونية والعنف المدرسي. رسالة ماجستير، كلية العلوم االنسانية 2017رتيمة، سميحة. ) بو -1

 .والعلوم االجتماعية، جامعة محمد خضر، بسكرة، الجزائر
(. أثر األلعاب اإللكترونية عبر الوسائط الجديدة على سلوكيات الشباب 2019بوشارب، فاطمة. غول، حسيبة. ) -2

ائري. رسالة ماجستير، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة الجيالني بو نعامة خميس، مليانة، الجز
 .الجزائر

 -كوفيد) كورونا جائحة خالل اللبنانيين لدى النفسية الصحة. حسين حمية،. ريم فواز،. عمر رشا تدمري، 3-
(. اللبناني المجتمع أفراد من عيّنة على مسحيّة وصفيّة دراسة) الديموغرافيّة المتغيّرات بعض ضوء في( 19

 .310-282 ،(2020) الثاني تشرين – 2 ،25 العدد العلمي، للنشر العربية المجلة
 التمكين مجلة. األطفال لدى اإللكترونية األلعاب إلدمان السلبية األثار. مصعب جعفورة،. محمد تهامي، -4

 .95-87 ،(2019) مارس األول، العدد االجتماعي،
 الطفولة مرحلتي أطفال يمارسها التي اإللكترونية األلعاب إيجابيات(. 2016. )محمود سارة حمدان، -5

 التربوية، العلوم كلية ماجستير، رسالة. أنفسهم واألطفال المعلمين نظر وجهة من وسلبياتها والمراهقة المت خرة
 .االوسط الشرق جامعة

 .سورية ت، ب اإللكترونية، العربية الموسوعة: اإللكترونية األلعاب. معاذ الحمصي، -6
 واالجتماعية، االنسانية العلوم مجلة الجزائر، العصر، اضطراب األنترنيت على اإلدمان. سليمة حمودة، -7

 .ورقلة مرباح، قاصدي جامعة ،(2015) ، 21 العدد



  

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  174

 يةالجسد السالمة في الطفل حق على السلبية وانعكاساتها اإللكترونية األلعاب دمانإ

  كورونا زمن في للطفل االفتراضي النزوح ظاهرة)
 
  (نموذجا
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   الحياة وقدسية البيوتكنولوجيا تحوالت بين البشري الجسم
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 : ملخصال

 والمحورية المهمة المسائل من والعشرين الحادي القرن وبدايات العشرين القرن في العلمي التقدم مسار عن الحديث يعد

 مختلفة، زوايا من المعاصرة المرحلة شهدتها التي الكبرى الثورات نتيجة الخصوص وجه على الغربي العلم صيرورة في

 التطبيقات ظل في خصوصا ضروريا شرطا   واألخالقي اإلنساني بالجانب المتعلقة األسئلة حضور من جعل الذي األمر

 في واسعا جدل   البيوتكنولوجية األبحاث شكلّت فقد الخصوص، وجه على واإلنسان عموما الحي الكائن على البيولوجية

 األخرى العتبارات من وغيرها وكرامته اإلنسان بحرية مساس من ذلك عن ينجر قد وما البشري الجسد على تطبيقاتها

 . ذلك تتبع التي

 .العلمية الثورات البيوتكنولوجيا، الحرية، الكرامة، الجسد، اإلنسان، العلمي، التقدم: المفتاحية الكلمات

 

Abstract:  

Talking about the path of scientific progress in the twentieth century and the 

beginning of the twenty-first century is one of the important and central issues in the 

process of Western science in particular as a result of the major revolutions that the 

contemporary phase witnessed from different angles, which made the attendance of 

questions related to the human and ethical aspect an especially necessary condition. 

In light of the biological applications on the organism in general and the human being 

in particular, biotechnological research has formed a wide debate regarding its 

applications on the human body and the resulting harm to the freedom and dignity of 

the human being and other considerations that follow that. 

Key words: scientific progress, the human being, the body, dignity, freedom, 

biotechnology, scientific revolutions. 
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 : مقدمة

 التي الكبرى الثورات تلك وليدة هي الحالي القرن في العالم إليها وصل التي العلمي التقدم مسيرة إن

 فلم اإلنسانية، الحياة مجالت جميع شملت والتي الخصوص وجه على العشرين القرن في العالم عرفها

 العشرين القرن شهدها التي الثورات أبرز من ولعل داخله، حاضرة كانت إل معرفيا حقال   أو ميدانا تترك

 قبل من معروفة تكن لم جديدة عوالم عن كشفت التي الفيزيائية الثورة والعشرين، الحادي القرن وبدايات

 فقد الكوانطوم، أو الكم بنظرية يعرف ما أو الكمومية الفيزياء مع خصوصا   الفيزيائي البحث حقل في

 طوال لسنين ظلت   التي وخفايا مكنوناتها جميع عن والكشف المادة أغوار سبر من المنجزات هذه مكنت

 الكبير والمدد  العلمي التقدم مسار في جديدة مرحلة دشنت وبالتالي الفيزياء، علماء أنظار عن مختفية

 ونقصد الفيزيائية، الثور تفوق قد جديدة لثورة مهيئة   نفسها وجدت   التي األخرى العلوم لبقية قدمته الذي

 قليلة بسنين قبلها كانت بل تصورها على البشري العقل قدرة فاقت منجزات   من البيولوجيا حققته ما هنا

 ساهمت حيث الواقع، أرض على فعال   وقوعها تصور يمكن ل التي العلمي الخيال قصص قبيل من

 في تباعا   المذهلة النتائج لتأتي الحي الكائن شيفرة وفك الحياة اسرار عن الكشف من البيولوجية الثورة

 الثالثة الثورة أما المنجزات، من وغيرها استنساخ من أنتجته وما الوراثية والهندسة البيوتكنولوجيا ميدان

 المعلومات وتقنيات التواصل في جديدة طرق توفير من مكنت التي المعلوماتية الثورة فهي فعال   الضخمة

 هو جديد عصر بداية معلنة لإلنسانية قدمتها الـتي المختلفة األجيال عبر العالمي الرقمي الفضاء في

 .اإلنسانية الحياة مجالت كافة سيشمل الذي المعلومات عصر

 التكنولوجيرة التطبيقرات تزايردت المعاصررة الفتررة فري اإلنسران عرفهرا التري الكبررى الثورات هذه ونتيجة

 منطق فرضت تقنيات من البيولوجي للعلم قدمته وما الوراثية للهندسة الكثيرة الفرازات بفعل جسده على

 للدراسرة القابلرة الموضروعات بقيرة عرن كثيررا يختلرف ل كموضرو  البشرري الجسرد مرع التعامل في جديد

 الصرعيد هرذا علرى تطرر  التري والدينيرة والقانونيرة األخالقيرة األسرئلة ثمرة ومرن عليها، والتجريب العلمية

 ظرل فري اإلنسراني الجسم يحملها التي المختلفة األبعاد فماهي وعليه الموضو ، هو اإلنساني الجسم مادام

 المسرائل هري ومرا والعشرين؟ الحادي القرن في التقنية مع المتحالف العلم يعرفها التي الرهيبة التطورات

 الخصوص؟ على األخالقية الزاوية من اإلنساني الجسد في التدخالت هذه عن تنجر التي

 كثيرا المتسار  و المتزايد والتكنولوجي العلمي التقدم يثير :البيولوجية الثورة و البيوتكنولوجيا –أوال

 مدى و اإلنسانية، و اإلنســـان مستقبل حول الدين رجال و المفكرين و العلماء لدى الخوف و القلق من

 حــــــــياة شك بغير تمس التي المتنوعة و الكثيرة البحوث تلك نتيجة اإلنسانية، العالقات على تأثيره

 الخيال تفوق التي األخيرة الكتشافات بعد وخاصة مباشر، غير أو مباشر بطريق المجتمع، و الفرد

 التعرف و الخصوص، على العلمي التقدم و عام بشكل التقدم مفهوم إلى نلج أن أردنا هنا من. البشري

 .الطبيعة و باإلنسان التقـــــــــدم هذا عالقة على مركزين مراحله، و مضمونه على

 األقدمية على يدل كما التراجع ضد هو و التجاوز يتضمن و لألمام، الحركة و السبق لغويا التقدم يعني

 Pushing لكلمة الحرفي المعنى على يدل يونانية جذور دو فهو فلسفيا أما العلم، و بالشرف

Foreword العصر في صياغته تمت قد المصطلح هذا أن ويبدو األمام إلى الندفا  على يدل و 

 ألن قبل، من يوجد لم أنه يعني ل هذا لكن و اليوناني، الفكر مرحلة في أثر أي له يوجد لم ألنه الهلنستي،

 1.أحسن و أفضل مرحلة إلى الوصول بغية إنساني كهم جميعها الشعوب لدى ُوجدت قد التقدم إشكالية
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 بطريقة لرتباطه وذلك آخر إلى عصر من عنه التعبير اختالف المفهوم هذا على ياُلحظ ما أن و

 أما نفسه، البشري العقل تقدم مراحل عن تعبير بمثابة هو الذي اإلنساني التاريخ تفسير وأسلوب التفكير،

 القرن في" ديني ديدرو" فيها شارك التي الموسوعة في مرة ألول فنجده التقدم لمفهوم الجديد المضمون

 الطبيعية األجسام في هو ما مثل" األمام إلى الحركة هو التقدم أن: "فيها جاء التي و عشر، الثامن

 من علم في أو الفن في تقدما أنجزنا أننا فنقول المجاز، سبيل على نستعمله قد بأننا الموسوعة وتضيف

 2.العلوم

 اكتمل قد و الكمال، معنى إلى يشير التقدم أن فيه جاء فقد ،1771 سنة (Trévoux)" ترايفو" معجم أما

 أصبح حيث ،3عشر التاسع و الثامن القــــــــرنين خالل « Progress » به عنى حينما المصطلح هذا

 ل ما إلى البشري العقل بتقدم اإليمان إلى إضافة تقدمي، و تصاعدي منحى في السائر اإلنساني التقدم إلى

 تستخدم و تحقيقه على والعمل التقدم، بإمكانية اإليمان فتعني « Progressisme » التقدمية أما نهاية،

 بمعناه التقدم هو يهمنا ما لكن اقتصادية، أو اجتماعية أو سياسية الجوانب من العديد إلى لتشير الفكرة هذه

 كانت التقدم فكرة أن باعتبار التكنولوجي و العلمي التقدم عن التعبير أي العشرين القرن في بُعده و

 .الطبيعة مواجهة على البشري العقل قدرة وتعاظم  العلم شمس لبزوغ مرافقة

 هي التي النمو و والتطور، التغيُّر أهمها أخرى بمفاهيم ارتبط قد التقدم مفهوم أن إلى اإلشارة تجدر كما

 لألسوأ، يحدث قد و لألحسن النمو أو التطور أو التغير يحدث فقد إيجابية، قيمة أية تحمل ل آلية عمليا

 قيمة يحمل اتجاه فهو التقدم أما العنف، نمو و المرض، تطور و لألسوأ، السياسية النظم تغيرت نقول كأن

 ارتبط فقد التطور أما كعملية و كمفهوم التقدم عن يختلف فالتغير موضوعيا، ليس و ذاتي وهو إيجابية

 أمرا يُعد التطور و التقدم بين فالتمييز عليه و الحية، الكائنات تطور تفسر التي التطورية بالنظرية

 الواقع بتكيف يهتم هادف، وا  إنساني هو ما و آلي هو ما بين تمييز هو بينهما والتمييز ضروريا،

 4.تبديلها وإمكانية اإلنسان لصالح واألشياء

 معها تحدث أن بد ل منه، أفضل آخر إلى وضع من النتقال مراحل أن هو هنا نحن يهمنا ما ولكن

 مراحل أثناء ثورات و صراعات و حروب تحدث حيث ألم، يرافقه أن بد ل مخاض إنها كثيرة، تغييرات

 تدهورا فرأوه اآلخر البعض وأخاف البعض أفز  مما والتقدم و للتحول ضرورية هي التي الجديدة القفزة

 5.ودينية وسياسية فلسفية مذاهب عنه ونتج تشاؤما، و

 عصر بداية منذ حدث الذي الجتماعي و العلمي التقدم على فعل كرد التدهور فكرة ظهرت فقد إذن

 التقدم تجزئة فكرة من منطلقين المفكرين، و الفالسفة من العديد الفكرة هذه ناصر و أيد قد و النهضة،

 معين جانب في نتقدم أننا أكدوا حيث اآلخر، الجانب أنكروا و بجانب اعترفوا حيث رئيسين، مجالين إلى

 و التقنية أو األشياء مجال: هما للتقدم مجالين بين التفرقة ضرورة استلزم مما آخر جانب في نتدهور و

 6.القيم و األخالق مجال و العلم، و الطبيعة

 ضد صراعه و اإلنسان بتاريخ ترتبط إنسانية اجتماعية فكرة هي األساس، في التقدم فكرة أن نجد هنا من

 و التغير هذا في اإلنسان تحكم هو التقدم أن باعتبار التطور، و التغير عن تتميز هي و الجهل، و الطبيعة

 عليا مرحلة إلى الوصول من اإلنسان تمكن حتمية عملية فالتقدم عليه و المجتمع، و الطبيعة في التطور

 7.المعرفة و العلم تقدم بفضل الكمال من
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 البرجوازية الطبقة بتطلعات و الجديد الرأسمالي بالنظام التقدم يربطون المفكرين من البعض أن كما

 التي والسكولئية، الالهوتية النزعة تعاليم و لتقاليد تحطيمهم خالل من للعالم التفاؤلية ونظرتها الصاعدة،

 العلمي، البحث على تعتمد المعرفة في جديدة نظرية فرسخت الكنيسة، لخدمة العلمية المعرفة أخضعت

 رفاهية وتحقيق الطبيعة، على اإلنسان سيطرة توسيع هو العلمية المعرفة هدف أن" بيكون" رأى حيث

 في المترسبة األوهام على والقضاء المعارف و العلوم بتقدم مرتبط اإلنساني التقدم أن على قائمة شاملة

 8.ُمطردا تقدما اإلنسانية الحياة تقدم هي المعرفة من القصوى الغاية تكون هنا من اإلنسان، عقل

 العلم؟، يتقدم هل: سؤال شكل في عنصرا" البيولوجيا علم هو هذا" كتابه في" ماير أرنست" يخصص كما

 ما بفضل للطبيعة فهمنا في التقدم، طريق على ثابتة أقدامنا بأن بالعلم اهتمام لهم ومن العلماء معظم يتفق

 لها، إجابة تقديم نستطع لم التي األسئلة لتلك إجابة عن البحث نتيجة إنجازات، من المتعاقبة األجيال تحققه

 التقدم وسيواصل تقدم، قد العلم بأن العتقاد لكن النحو؟، هذا على ُشيد ولماذا عالمنا، ُوجد لماذا: مثل

 موقفها عن العلم فلسفة تحولت حينما الماضية عاما الخمسين في نجده ما هذا الجميع لدى متوفرا ليس

 هو مما القتراب بمحاولت يكتفي مرن موقف إلى المطلقة الحقيقة بوجود بالعتقاد المقرون الصارم

 1933 غاية إلى الفكرة واستمرت للعلم، مضادة حركات ذلك عن نشأ وقد حقيقة يكون أن مفروض

 أهدافه، تحقيق في العلم بنجا  اعترف حيث« legend »" األسطورة" كتابه" كتشر" أصدر عندما

 9.المتعاقبة األجيال علماء حققه بما واإلشادة

 إلى للتخصصات عابر مجال فهي المعاصرة، بالبيولوجيا عالقة له ما كل البيولوجية التكنولوجيا تمثل 

 الحيوية، التكنولوجيا في رائد يعد الختصاصات تعدد أستاذ باعتباره "باستور" فمثال الحدود، أقصى

 والتكنولوجيات الحين ذلك ومنذ الجرثومية، المنظومات تعديل في استخدمها التي التقنيات بسبب وذلك

 هذا وعلى والبيئة، والزراعة الطب إلى الجزيئية البيولوجيا من المجالت من العديد في تسهم الحيوية

 الحية والمنظومات  الطبيعة علوم اندماج هي ويةالحي التكنولوجيا أن األوروبي التحاد اعتبر األساس

 10.والخدمات اإلنتاج في البيولوجية والنظائر والخلية

  عام إل الفرنسية اللغة يدخل ولم ،1917 عام" م أ الو" في الحيوية التكنولوجيا مصطلح ظهر وقد

 بناء والمجتمع، الحياة علوم موضو  حول" بيروبيه و جاكوب فرنسوا" صاغه تقرير بفضل" 1978"

 رجال إلى وجهها رسالة في استخدمه حيث ،"جيسكارديستان فاليري" الجمهورية من رئيس من طلب على

 متأخرا كان البيوتكنولوجيا فمصطلح وعليه م، 1978 عام نوفمبر من والعشرين  الثامن في هؤلء العلم

 من" باستور" معهد تضمنه وما الزراعي، للبحث المولى الكبير الهتمام رغم فرنسا، في الظهور في

 11.الجيني الوراثة علم في برامج

 المعارف وليدة هي الحيوية التكنولوجيا إن « Biotechnologie »: البيوتكنولوجيا مفهوم -1

 علوم في أبدعوا الذين العلماء، مئات لجهود كنتيجة السنين، عبر تراكمت والتي سبقتها، التي والمعلومات

 وقوانين التطورية، النظرية إلى تعود فإرهاصاتها العلوم من وغيرها والفيزياء والكيمياء  البيولوجيا

 من النتفال تم حيث العشرين، القرن من الثاني النصف في الجيني التحكم ثورة إلى وصول الوراثة،

 12.الحيوي الميدان إلى الزراعي الميدان

 هذه بين ومن والتطبيقات،  الستخدامات بحسب تختلف التي والمفاهيم التعريفات من العديد على وتشتمل

 مختلف طريق عن اإلنسان، وجسم حياة في التقني التدخل أشكال مختلف بأنها يعرفها من نجد التعريفات
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 بواسطة الحياة قيد على تقنيا إبقائه إلى إضافة الجذعية، والخاليا واألنسجة،  األعضاء زر  عمليات

 13.الحي الكائن في التدخل أشكال كل تشمل فهي لذلك، مخصصة أجهزة

 التكنولوجيا إن: "يقول 1980 سنة" غدا الحيوية التكنولوجيا"  كتابه في" بيليسولو كلود جان" أما

 وألجزاء والنباتية، الحيوانية والخاليا الصغرى المنظومات لمزايا الصناعي، بالستثمار تتكون الحيوية

 14.الحالية الحيوية التكنولوجيا أساس هي الجزيئية البيولوجيا تعتبر كما ،"منها المشتقة الخاليا

 الوراثية بالهندسة يتعلق ما وكل والبروتينات، للمورث الجزيئية التطبيقات مجمو  تشمل أنها إلى إضافة

 كالفأر الحية الكائنات من وغيره البشري للجنس بالنسبة جينية وراثية بطاقة إنشاء إلى وصول وتطبيقاتها

 عن والكشف والحيوانات، النباتات انتقاء بعملية بالقيام البطاقة هذه سمحت وقد النباتات، وبعض والبقرة،

 بها لمورثات الحاملة األجنة انتقاء بعملية السما  ثم ومن الوراثية، األمراض عن المسؤولة المورثات

 15.عيوب

 بأنها القول يمكن كما تجارية سلعة إلى الخلية بيولوجيا تحويل هي الشكل، بهذا الحيوية فالتكنولوجيا

 خدمات، من لتزيد أو منتجات لتقديم الحية الكائنات صفات المستخدمة التقنيات، كل تغطي التي المظلة

 صناعة مثل التقليدية، األنشطة بعض إلى لإلشارة العشرين القرن بداية قبل استخدم قد المصطلح هذا وأن

 تتعامل والتي ذلك، في المتبعة التقنيات هو الحيوية، التكنولوجيا في الجديد ولكن الخمر، األلبان، منتجات

 16.ودقيقة محددة بطرق البيولوجية العمليات من الستفادة من تمكنت والتي والجزيئات، الخاليا مع

 العديد البيولوجية التكنولوجيا لمصطلح بأن فيرى" للطب الفلسفية األصول" كتابه في "عوض عادل" أما

 على تعني التي الحيوية، التقنية اإلحيائية التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا بينها من والتي المسميات، من

 ارتبطت وقد اإلحيائية، العلوم في البحث وآلت تقنيات في الحاصل للتقدم الصناعي التطبيق تعبيره حد

 التعديل أي الوراثية الهندسة مجال في العشرين، القرن سبعينيات في الحاصل بالتطور مباشرة بصورة

 17.العكس وليس الحيوية التقنية فرو  أحد هي الوراثية فالهندسة وعليه الوراثية للمادة الموجه

 الكيمياء استخدام بأنها 1981 عام األوروبي لالتحاد األول الجتما  في الحيوية التقنية تعريف تم وقد

 النسيجية والخاليا الدقيقة، الكائنات لقدرات التقني التطبيق إلى للتوصل بها، عالقة له ما وكل الحيوية،

 الحيوية األساسية المواد وإنتاج لتصنيع الحيوية واألدوات الوسائل كافة استخدام إلى إضافة المزروعة

 منها لالستفادة والمعروفة قةالدقي البيولوجية والعمليات والنظم الكائنات تستخدم حيث المتنوعة، المفيدة

 18.واإلنتاجي الصناعي التحسين عمليات في

 البشري النشاط من يتجزأ ل جزء وهي العلوم، أقدم من البيوتكنولوجيا تعد :البيوتكنولوجيا حقل -2

 السومريون عند الميالد قبل سنة آلف ستة قبل التخمر فن بدايات إلى األول عصرها يرجع حيث

 إلى وصلت حتى العصور، عبر تطورت وقد البيرة، صناعة في الخميرة استخدموا الذين والبابليون،

 العكس وليس البيوتكنولوجي، أطوار إحدى هي التي الوراثية بالهندسة يعرف ما أو الراهن، عصرنا

 من آخر، حي كائن من أخرى صفة مع حي، كائن من صفة تركيب تعني الوراثية الهندسة أن باعتبار

 19.قبل من موجودة تكن لم مستحدثة جديدة صفة تخليق أجل

 وقد النسل، تحسين وعلم العامة والصحة كالطب عديدة ميادين ليشمل الحيوية التكنولوجيا حقل توسع وقد

 مع انسجاما وأكثر بنفسها ثقة أكثر ستصبح الحيوية التكنولوجيا إن: " قائال الصدد هذا في" هكسلي" كتب

 أن اعتبار إلى" هوغبن" يذهب كما ،"الكالسيكية والطاقة المادة، تحويل صناعات من اإلنسانية، الحاجات
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 النظام يخلقها التي المشاكل على وجماليا اشتراكيا" أخضر ردا" بمثابة هي الحيوية التكنولوجيا

 20.السكاني والتدهور األمراض، وبعض كالتلوث الحالي التكنولوجي

 ظهور فكرة وضح حيث ،"والحضارة التقنيات"  كتابه في" مامفورد لويس" تحدث الفكرة نفس وفي

 هو الحيوية التكنولوجيات فعصر والجديدة، القديمة التكنولوجيات عصر يتبع بيوتكنولوجي، عصر

 الحيوية الحاجات حول اتفاق إلى الوصول أجل من التقنية بمسألة خالله من التفكير يعاد الذي العصر

 21.لإلنسان

 الحياة، علوم شهدتها التي الكبرى والتكنولوجية العلمية الثورة تلك نتيجة كانت فالبيوتكنولوجيا وعليه

 عن منفصلة كانت البيولوجية العلوم من مجموعة اندماج تشمل التي البيولوجية بالثورة عنها والمعبر

 وعلم والفيزيولوجيا الحيوية، الكيمياء معطيات بين الجزيئي المستوى على الندماج هذا البعض، بعضها

 النظرية ظهرت عاما عشرين من أقل في: " بقوله" جاكوب فرنسوا" ذلك عن يعبر حيث الوراثة،

 دراسة وتحددت الكبرى، للوظائف الكيميائي والتحليل التحولية والنظرية النهائية، صورتها في الخلوية

 22.".العضوية للمكونات الشامل والتركيب الوراثة

 على واللغة المفاهيم فيها تغيرت جديدة علمية معرفة المعاصرة، البيولوجيا أنشأت فقد األساس هذا وعلى

 وأنتجت والكيمياء الفيزياء ولغة الميكانيك استخدام عن البيولوجيا كفت فقد ،"كانغليهم جورج" تعبير حد

 الثورة مكنت فقد الرموز، فك و التعاليم الرمز، البرنامج، اإلعالم، الرسالة،: قبيل من جديدة مفاهيم

 DNA.23 ل األساسي الكتشاف قاعدة على الحياة اشتغال أسس وأدق أعمق فهم من البيولوجية

 والتي وكينونته، باإلنسان متصلة جديدة واختراعات إنجازات من تبعه وما الكتشاف هذا إثر وعلى

 هي التكنولوجيا من جديد نو  اطار في" السوبرمان" نحو باإلنسان القفز العلم خاللها من حاول

 تعبير حد على بيولوجية هيروشيما بمثابة تعد والتي الحيوية، التكنولوجيا أو البيولوجية، التكنولوجيا

 أفراد أجسام تصميم إعادة على ل الزمن من فترة خالل قادرا يصبح سوف فاإلنسان العلماء من الكثير

 24.بأكمله البشري الجنس بل فحسب البشر من

 تتطلب عضوية وحاجات غرائز اإلنسانية النفس في:  الحديثة اإلنجاب تقنيات و األجنة علم -ثانيا

 البشري، الجنس في متأصلة الغرائز وهذه النفس، لهذه الطمئنان و الستقرار يحصل حتى إشباعا

 من يسعى التي البقاء وغريزة والعبادة، والتقديس الحترام وتشمل التدني غريزة وهي ثالثة وتشمل

 والثالثة التملك و  واألمل والرجاء الخوف مظاهرها ومن بها، والتثبت حياته على للحفاظ اإلنسان خاللها

 مظاهرها ومن كإنسان، نوعه على يبقى أن اإلنسان يحاول خاللها من التي النو  حفظ غريزة هي

 ول قلقة، تبقى ولد بدون حياته ألن اإلنسان، في فطري أمر وهو الولد على والحرص الجنسي التواصل

 .25منها يعاني التي العقم مشكلة بسبب والدجالين المشعوذين وحتى األطباء  مراجعة من يمل

 والباحثين األطباء جعل ما األسر من الكثير وتشتت اإلنسان، معاناة سبب القديم منذ تعتبر المشكلة هذه

 يصيب وأنه عوامل لعدة يرجع العقم أن إلى فتوصلوا المعضلة لهذه حلول عن البحث على يعملون

 كانت والتي العقم،  أسباب تحديد في كبير تطور حصل فقد لذلك ونتيجة والمرأة، الرجل معا الجنسين

 المرأة أما حركتها، ضعف أو قلتها أو المنوية الحيوانات انعدام بسبب( الزوج) الرجل حالتها نصف

 من البويضة تمنع التي فالوب قناتي وأورام الرحمية والتشوهات الهرمونية الضطرابات من فتعاني

 أنه إل الوقت، مرور مع تلقائيا تعالج العقم من األشكال بعض فهناك العالج أما الرحم، نحو المرور
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 ما نتيجة  المتقدمة الدول في وخاصة عليها متزايد إقبال فهناك الحديثة اإلنجاب تقنيات تطور وبسبب

 تقنيات أحدث و األجنة علم أي ، العلم هذا إلى التطرق سنحاول وعليه. 26الجنة وعلم التقنيات هذه قدمته

 .البيولوجية الثورة عن الناتجة اإلنجاب

 أخالقية نقاشات يثير وأصبح كبيرا تطورا األجنة علم عرف لقد:  embryology األجنة علم -1

 اللحظة منذ البشري الكائن ونشأة تكون بدراسة العلم هذا ويهتم الماضي القرن ثمانينات مطلع منذ هامة

 .27" الولدة لحظة وحتى لإلخصاب األولى

 بمعنى الولدة لحظة وحتى التلقيح، مرحلة منذ الحي الكائن وتطور ترتيب بدراسة يهتم األجنة فعلم إذن

 التلقيح بها يتم التي الطريقة معرفة الدراسة هذه  وتشمل الجنينية، المرحة في الحي الكائن يدرس أنه

 كما الحمل، مراحل في وهو الجنين لعالج طرق إيجاد ومحاولة العملية هذه تواجه التي والصعوبات

 هذا قدمه ما وأحدث الولدة، قبل الجنين جنس على التعرف الحديثة التكنولوجيا بمساعدة أيضا يسعى

 الصناعي اإلخصاب وهما المشكلة هذه على للتغلب وسيلتين خالل من العقم مشكلة حل هو للبشرية العلم

 .28األنابيب أطفال أو الرحم خارج واإلخصاب

 ألهداف إما تستخدم وبيولوجية طبية معلومات عل الحصول هو العلم هذا إليه يرمي الذي والهدف

 ميدان في الحاصل التطور فرضها تجريبية استراتيجيات على اعتمادا عالجية ألهداف أو محضة معرفية

 في األجنة أو الملقحة البويضات على والتجارب بالفحوص القيام من مكن الذي الصناعي، اإلنجاب

 كوسائل البشرية، األجنة ذلك وبعد األمر بداية في الحيوانية األجنة مستخدمين لالنقسام األولى المراحل

 29.التقنية في بالتحكم يتعلق فيما التنبؤ على والقذرة العالجية، من قذر لضمان

 اإلخصاب هما العقم لمعاجلة أساسيتين تقنيتين من مكن قد األجنة، علم أن إلى نخلص تقدم ما خالل من

"  عليه يطلق ما ضمن تدخل  أخرى ألغراض التقنيتين هاتين استخدمت كما األنابيب، وأطفال الصناعي

 بين حادة ونقاشات قضايا من أحدثته وما ، األجنة بنوك تأسيس منها  والتي"  األجنة على التجارب

 يتعلق ما خاصة عالجية إمكانيات من قدمه ما إنكار دون واألخالقية، والقانونية العلمية الجهات مختلف

 ظروف تحسين بغية ذلك كل الحيوي، ووسطه الجنين بين البيوكيميائي التبادل وأنوا  الهرموني بالخلل

 طر  فقد إذن الجينية، وخصائصه الجنين لدى الوراثية  العيوب وكذا الرحم، خارج اإلخصاب عمليات

 والثالثة معرفية وأخرى عالجية دوافع هي والتي بينها فيما متداخلة الدوافع من أنوا  ثالثة األجنة علم

 .بها واإلتجار  األجنة تصنيع تشمل

 التقنيات فتحت لقد: ARTIFICIAL IN SEMENATION ( االصطناعي) الصناعي اإلخصاب -2

 أربعة من واحد وجود عدم عند اإلخصاب على للمساعدة جديدة أفاقا البشري التكاثر مجالت في الحديثة

 الذكرية، الخاليا وهي للشفاء، قابلة غير الماضي في تعتبر كانت والتي الحمل، لحدوث رئيسية متطلبات

 و الرحم، جدار في البويضة وانغراس بالبويضة، المنوي الحيوان أو الذكرية الخلية والتقاء البويضة

 التي الوسائل أهم و اإلخصاب من التقنية هذه تمكن وكيفية الصناعي اإلخصاب بطريقة حديثنا  سنبدأ

 .30العملية هذه في استخدمت

 التي الطريقة نفس ليست هي الحمل خاللها من يتم التي العملية أن هو الصناعي باإلخصاب المقصود

 في تستخدم التي المادة أن البعض يعتقد كما معناه وليس الخليقة، بداية منذ البشرية عليها تعودت

 أي دون الصطناعي، التلقيح بواسطة تتم قلنا كما العملية هذه المنوي، السائل هي ليست اإلخصاب

 .31واألنثى  الذكر بين جنسي اتصال
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 الطبيعية المسالك في المتبرعين أحد مني أو الزوج مني يضع أن تقتضي تقنية الصناعي فاإلخصاب

 هو الذي اإلخصاب عملية يعيق المرأة في خلل أي وجود عدم مراعاة مع التبويض، مرحلة أثناء للمرأة

"  تيستار جاك: " الفرنسي أمثال من الباحثين بعض يرجعه النو  وهذا الزوجان فيه يشترك األول نوعين

 ثم الخيول، ساللت اصطفاء بهدف ميالدي عشر الرابع القرن منذ الحيوانات على العرب مارسه  قد أنه

 جون" النجليزي الطبيب به قام فقد للبشر صناعي إخصاب أول أما  18 القرن خالل ألوروبا انتقل

 321799 سنة" هانتو

 المتبر  وهو ثالث، بطرف الستعانة طريق عن الصناعي اإلخصاب فهو الثاني النو  يخص فيما أما

 مرتبطة أصبحت التي المني ببنوك يعرف ما أو المجمد المني إلى اللجوء على يعتمد النو  وهذا بالمني،

 من أحدثه وما 1884" بانكوست" األمريكي الطبيب إلى النو  لهذا تلقيح عملية أو وترجع التقنية بهذه

 على والدليل الثانية العالمية الحرب بعد كبير بشكل انتشرت ولكنها والدينية الطبية األوساط داخل ضجة

 .33بواسطتها األطفال من اآللف مئات ولدة تشهد األمريكية المتحدة الوليات أن ذلك

 الزوجين أحد إصابة عند تستخدم التقنية هذه أن هو الصناعي اإلخصاب عملية من استنتاجه يمكن ما

 غير المرأة كانت وإذا  األطفال إلى وراثي مرض انتقال من خوفا أو الحمل، إتمام يمنع ضعف أو بالعقم،

 هذه عن نتج وقد البديلة، باألم يعرف ما وهذا الزوجة، من بدل تحمل بامرأة يستعان الحمل على قادرة

 .المقبلة العناصر في سنوضحها التي واإلشكاليات التساؤلت من العديد التقنية

 in- vitro  الرحم خارج الصناعي اإلخصاب أوbébééprouvette  األنابيب أطفال -3

fertilration  :إخصاب أي األنبوب، داخل التلقيح على الفرنسية باللغة حرفيا الكلمة هذه تدل 

 اللقيحة نقل يتم اإلخصاب عملية وبعد الرحم، خارج للرجل المنوي بالحيويمن المرأة لبويضة صناعي

 عن أساسا الناتج المرأة عقم عند التقنية لهده اللجوء ويتم طبيعي، بشكل نموها يتم كي الرحم داخل

 استخالص من بدءا مراحل بعدة التقنية هذه وتمر الرحم، عنق في وخاصة التناسلي الجهاز في تشوهات

 عليه الحصول فيتم الرجل مني أما اإلباضة عملية وتنشيط تحريض بعد المرأة مبيض من البويضة

 إحداث ألجل زجاجي أنبوب في والبويضة المنوي الحيوان بين الجمع يتم ذلك بعد اإلستمناء، بواسطة

 . 35 المرأة رحم في الجنين زر  بإعادة المعالج الطبيب يقوم ذلك بعد يومين اإلخصاب، عملية

 مقفلة الرحم قناة أنابيب تكون عندما أي األنابيب قفل منها، حالت عدة في إليها اللجوء يتم الطريقة وهذه

 عنق إفرازات وكذلك  أقل ربما أو مليون عن تزيد ل بحيث المنوية الحيوانات قلة وكذلك  مسدودة، أو

 أو اإلباضة عن المبايض عجز وحالت الرحم إنتباد إلى إضافة المنوية،  للحيوانات المعادية الرحم

 ينقل ثم مني حيوان مع أخرى امرأة بويضة إخصاب فيتم الحمل، على قادرة غير المرأة تكون عندما

 .36ما لسبب جراحية عملية بسبب نهائيا المرأة رحم يزال عندما أو ،"المرأة" الزوجة رحم إلى الجنين

 طفلة أول ولدة 1978 سنة تم حيث البشر، إلى انتقلت ثم الحيوانات على طبقت فقد تطبيقها عن أما

 الباحثين بها قام وقد سنة عشر خمسة استمرت جهود بفضل أنبوب طفلة أول وهي" براون لويز"  وهي

 إخصاب عملية أول كانت والتي" ستيبتو" النساء وطبيب" إدواردس" البيولوجي العالم وهما اإلنجليزيين

 .37الرحم خارج صناعي

 رحم في زرعها يتم ثم معينة فترة لتنمو تترك التي المنوية، والجرثومة البيوضة بين تتم العملية وهذه

 جديد أمل لتبعث المرات، من العديد إعادتها تم فقد العملية هذه نجا  وبعد الحمل، مراحل إلتمام األنثى
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 في تمت العملية ألن فالوب قناة في انسداد من يعانين اللواتي وخاصة العالم في النساء من الكثير لدى

 .38" العقم من النو  هذا أجل من البداية

 ،"1884" سنة صناعي إخصاب عملية بأول القيام منذ :الحديثة اإلنجاب لتقنيات األخالقي اإلطار -ثالثا

 الطبيب أن وأولها البشري، الكائن على التقنية هذه بتطبيقات المتعلقة األخالقية المشاكل من العديد برزت

 أما المعالج الطبيب ألخالق مخالف وهذا لألسرار، ائتمان موضع يكون أن يمكن ل الحالة هذه في

 مخالف وهذا مصارحتها، بعدم تهميشها تم األشياء، من كشيء األنثوي الجسد اعتبار فهو الثاني المشكل

 مجهول، سيكون نسبه فإن الجنين يخص فيما أما المريض، من الموافقة أخذ على تنص التي الطبية للبنود

 39.اآلباء مختلط أو

 اعتبار رأسها على قضايا من يطرحه وما الجنين، بوضع المرتبطة األسئلة من العديد إلى باإلضافة

 .الحياة وقدسية شخصا، الجنين

 السحاقيات و الوحيدات النساء عنه تدافع ما هذا و الصناعي، اإلخصاب تقنية حول اآلراء تضاربت وقد

 بديلة طريقة أصبح وإنما العالج، في طريقة يعد لم الصناعي اإلخصاب هنا و اإلنجاب في الراغبات

 وحق األشخاص، حرية احترام إلى يدعو من نجد اآلخر الطرف وفي بالتبني، شبيهة طريقة أسرة، لبناء

 سرية إلى إضافة أب، له يكون أن في الطفل حق عن والدفا  عادية، حياة تعيش أن في األقليات

 40.أخالقية قضايا من ذلك عن ينجز وما بالمني، بمتبر  الستعانة

 فيها نسمح التي اللحظة في إننا: "يقول حيث « P، Ramzy »" رامزي بول" نجد الصدد هذا وفي

 حدوث إمكانية المبدأ حيث من مسبقا، قبلنا قد نكون فإننا زوجين، ألي الرحم خارج حمل عملية بإجراء

 ل أخرى خطوات على نقدم أن على ستجبرنا العملية، هذه ألن ذلك اإلنساني، السلوك من متوالية سلسلة

 كان سواء اإلنجاب، عملية في ثالث طرف تدخل هو العملية هذه تثيرها قضية فأهم ،"عواقبها نعرف

 التساؤلت من العديد المسألة هذه أثارت وقد البديلة، باألم يعرف ما أو المستأجرة األم أو بالمني المتبر 

 بهذه تقوم خاصة ووكالت شركات إنشاء تم حيث التجارة، إلى العملية تحول بينها من األخالقية

 41.العملية

 أطول بالبويضة الحتفاظ عملية وهي األجنة، تجميد أهمها مخاوف األنابيب أطفال تكنولوجيا عن نتج فقد

 هل عليها؟ التجارب نقيم أن يمكن فهل الحاجة، عن والفائضة الملقحة البويضات إلى إضافة ممكنة، فترة

 ستستغني فهل البديلة األم تضعه الذي الطفل مشكلة أيضا نجد كما أطفال؟ إلى بحاجة لزوجين بها نتبر 

 إنها مؤجرا، أصبح قد البشري الجسد أن باعتبار والقلق، المخاوف من الكثير تثير عملية فهي ل؟ أم عنه

 معاني ألسمى حامال كان أن بعد المستقبل، في بالمخاطر محفوفا أصبح الذي الجسد استعمالت أسوء

 42.والكرامة والحرمة القدسية

 زر  أو اصطناعيا، ملقح أو منوية، سوائل من مزيج هو الذي الجنين، هذا شرعية مشكلة أيضا نجد كما

 لقب أي النسب ومنع اإلرث، في كالحق القانونية حقوقه له فهل وعليه الشرعية، أمه رحم غير رحم في

 النهائية ونتيجتها وضعيته؟ عرف لو المجتمع مع التأقلم يمكنه كيف الجتماعية، الحالة إلى إضافة العائلة

 43.ونسبه هويته معرفة وعدم انتمائه لعدم نفسيا سيتعب الطفل أن

 وأسئلة مشاكل أفرزت أنها حين في ناجحة نراها التي وتطبيقاته العلمي بالتقدم مرتبطة المسائل هذه كل

 وفي. ذلك عن ستنجر التي القضايا وكل ل؟ أم إنسانا يعد هل الجنين، طبيعة فحواها معقدة، أخالقية
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 إلى يؤدي قد مما بويضات، عدة على للحصول الالزمة البويضات واستخالص المبايض استثارة مقدمتها

 المستوى أما األول، المستوى هذا الدم وتخثر كالشلل األدوية استعمال في اإلفراط عن ناتجة مضاعفات

 تتعدى ل والتي زرعها سيتم التي األجنة عدد ومشكلة الرحم، في الجنين زر  عملية في فيتمثل الثاني

 األطفال هؤلء قابلية إلى إضافة مضعفاته، و المتعدد للحمل تجنبا الواحدة، المحاولة خالل ثالثة

 44.الوراثية للتشوهات

 ثالث طرف دخول ألن األمومة، معنى أو األمومة، قضية فهي التقنية هذه عن الناتجة القضايا أخطر أما

 الطرفين ألحد حاجة هناك يكون ل قد عائلة، لتكوين الباب نفتح هنا فنحن الحصينة، القلعة هذه سيهدد

 يستطيع والزوج وحدها، تربي ثم ومن بالحمل تقوم أخرى بامرأة تستعين أن تستطيع فالزوجة إلتمامها،

 45.واحد جنس من عائلة في طفل ينشأ أن هذا من واألخطر الطفل، يأخذ ثم للحمل، رحم تأجير

 بنوك ومنها عنها، متفرعة أخرى تقنيات األنابيب، وأطفال الصناعي اإلخصاب تقنيات عن نتج وقد

 وفي المنوية، البنوك تطرحها التي بتلك شبيهة مشاكل من طرحته وما األجنة، وبنوك البويضات،

 بالبويضات التبر  مشروعية ومشكلة البويضات، وتجميد  األجنة تجميد بين الختيار مشكلة مقدمتها

: التالي التساؤل نطر  يجعلنا مما ومصيرها، الفائضة األجنة قضية أيضا نجد كما محضة علمية ألهداف

 الجنين حق أين الحالتين كلتا وفي العلمي؟ البحث ألغراض تترك أم القمامة؟ في األجنة بهذه سيرمى هل

 .46ومصيره؟

 المتعلقة المحورية النقاط من مجموعة عند الوقوف يمكن البحثية الورقة هذه عرض خالل من: خاتمة

 في الوراثية الهندسة عن الناتجة الفرازات خالل من البشري الجسم على البيوتكنولوجية بالتطبيقات

 تطرحه وما األجنة على التطبيقات حقل في خصوصا   والعشرين الحادي القرن وبدايات العشرين القرن

 به المباشرة العالقة ذات المسائل من وغيرها وكرامته ومصيره اإلنسان متعلقة قضايا من المسألة هذه

 :وعليه

 الحقول من العديد تتقاسمها التي األسئلة من مجموعة اإلنسان جسد في التقنية التدخالت شكلت لقد -

 عالقة ذات أخرى مسائل إلى باإلضافة القانون، الدين، الجتما ، علم األخالق، كالطب، المعرفية

 .ووجوده باإلنسان مباشرة

 والمساس الجنين بمصير أساسا   مرتبطة معقدة أخالقية أسئلة األجنة على التجريب مسألة تطر  -

 .به والضرر األذى إلحاق عدم ضرورة ثمة ومن الحياة، في وحقه وحريته بكرامته

 المباشرة عالقاتها نتيجة عنها المنبثقة والقضايا البيولوجية الدراسات حقل في مفتوحا   البحث مجال يبقى -

  العالم في الفعّال وحضوره باإلنسان
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والسالمة السوار اإللكتروني بين متطلبات السياسة العقابية 

للمحكوم عليه الجسدية  

The electronic bracelet between punitive policy considerations 

and the physical integrity of the convited 

 
  بباح إبراهيم

 1كلية الحقوق جامعة الجزائر أستاذ محاضر قسم ب

 

 

 

  ملخص:

تتمحور الدراسة  حول مدى تكريس المشرع الجزائري للضمانات القانونيةو الفنية الكفيلةة االحفةاع ىلةل السةامة ال ةحية 

يعةةد مةةم أاةةم مةةا أقةةرز  التقةةدم لحامةةل السةةوار ارلكترونةةل أو للناضةةا لنعةةام الوضةةا تحةةت المراقاةةة ارلكترونيةةة و الةةذي 

التكنولوجل و تم توعيفه قل السياسة العقااية  حيث أقرتةه العديةد مةم التشةريعات و مةم اينتةا التشةريا الجزائةري ك سةلوب 

مستحدث و نعام اديل ىم سلب الحرية دانل المؤسسات العقااية   االنعر إلل ما يحققه مم مزايا اجتماىية و اقت ادية  و 

ة ت ايل و إدماج المحكوم ىليتم وسط المجتما  ىلةل أم يكةوم ذلةل ىلةل حسةاب السةامة الجسةدية وال ةحية ضمام رىاد

لتم إذ تعتار الرىاية ال حية للمحكوم ىليه  كذلل إحدى مرتكزات السياسةة العقاايةة الحدي،ةة  و يعةد الحفةاع ىليتةا أسةلواا 

 .يلهمم أساليب المعاملة العقااية التادقة أساسا رىادة ت ا

 

Abstract  

        The study revolves around the extent to which the Algerian legislator devotes 

legal and technical guarantees to preserve the health safety of the electronic bracelet 

holder or subject to the system of placing under electronic surveillance, which is one 

of the most important results of technological progress and was employed in modern 

punitive policy, as it was approved by many legislations and from Between them 

Algerian legislation as a new method and an alternative system for deprivation of 

liberty within penal institutions, in view of the social and economic benefits it brings 

and a guarantee for the rehabilitation and reintegration of convicts within society 

without being at the expense of their  health safety, as health care is considered for 

the convict One of the pillars of modern punitive policy, and preserving it is a method 

of punitive treatment aimed mainly at rehabilitating it. 
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  مقدمة:

السةلول لطالما ارتاطت العقواة االجريمة وجودا وىدما اإىتااراةا ردة قعةل الجماىةة قةل مواجتةة 
ارجرامل  و قد تنوىت العقواات و إنتلفت ىاةر الحقةب الزمنيةة تماشةيا مةا تطةور الفكةر الاشةري الةذي 
ىكسته الماادئ الدينية ،م أقكار المدارس الفقتيةة العقاايةة قيمةا اعةد  قإنتلفةت تاعةا لةذلل طريقةة تنفيةذاا و 

سةتالال ارطةار الزمةانل و المكةانل تطايقتا  أيم اىتارت اذ  األنيةرة أقضةل وسةيلة يمكةم مةم نالتةا ا
لتطايقتةةا مةةم أجةةل إىةةادة ت ايةةل المحاوسةةيم عيةةر أم الواقةةا العملةةل ا،اةةت ىديةةد مسةةاوئتا و اةةات مةةم 
الضروري الاحث ىم ىقواات اديلة مةم نةال الاحةث ىةم تليةات جديةدة تضةمم ردع وت ايةل وإ ةا  

لاة للحريةة نا ةة ق ةيرة المةدة منتةا ضةمم الجناة وتحد قل نفس الوقت مم اآل،ار السلاية للعقواات السا
سياسة ىقااية ترتكةز أساسةا ىلةل احتةرام حقةوق ارنسةام مةم نةال ترشةيد و حوكمةت سياسةة العقةاب و 
ارستفادة مم التكنولوجيات الحدي،ة التل شتدتتا منتلف المجاالت العلمية ال سيما التقنيةة منتةا قةل مجةال 

ي ىرقةةه المجةةال الرقمةةل و ارلكترونيةةات الدقيقةةة وكةةذا مجةةال العدالةةة  نا ةةة اعةةد التطةةور الكايةةر الةةذ
المعلومات و ارت االت الاسلكية  وقد تزايد تدنل التكنولوجيا يوما اعد يوم قل المجةال الجزائةل ااتةدا  
مم مرحلة الاحث و التحري  وإجرا ات الكشف ىم دليل ارتكاب الجريمة و معرقةة الجةانل م،ةل تحليةل 

إلةةل التر ةةد ارلكترونةةل و التن ةةت و تسةةجيل المكالمةةات الةةل مرحلةةة المحاكمةةة اعةةم الةةدم و الا ةةمات  
طريةةإ إىتمةةاد المحاكمةةة ىةةم اعةةد ىاةةر تقنيةةة الفيةةديو  ليمتةةد ارسةةتندام التكنولةةوجل إلةةل مرحلةةة تطايةةإ 

  حيةث العقواات  اإقرار المراقاة اإستندام السوار االلكترونل ك حد أام الادائل العقواات السالاة للحرية 
 تدنل اذ  التقنية قل نطاق ترسانة الادائل والطرق التل لج ت لتا التشريعات  المعا رة.

دولةة قةل التشةريعات نعةام المراقاةة ارلكترونيةة اإسةتندام تقنيةة السةوار  40و قد أقرت أزيد مم  
ارلكترونل كنعام اديل ىم اريداع االمؤسسات العقااية سوا   كاديل ىةم الحةاس المؤقةت أو كاةديل ىةم 

 تطايإ العقواات السالاة للحرية و مم اينتا المشرع الجزائري.
اةةل الضةةمانات التةةل كرسةةتا  قاةةة اإسةةتندام تقنيةةة السةةوار االلكترونةةل  و مةةاقمةةا المق ةةود االمرا

 .المشرع الجزائري لدى العمل اتذ  التقنية لمراىاة السامة  الجسدية لحاملل السوار ارلكترونل  
و تكمم أاميةة موضةوع  اةذ  الدراسةة قةل أم تانةل المشةرع الجزائةري آلليةة الوضةا تحةت نعةام 

تقنية السوار االلكترونل ليعكس مواكاته مم الناحية القانونية للتطور التشريعل العقاال المراقاة ااستندام 
المقارم وذلل مم نال وضا ن وص قانونية وتنعيمية مستحد،ة تنعم تطايإ اذا ارجرا  تجسيدا لمادأ 

العدالةة حيةث  الشرىية و مم ناحية ،انية يعكس إاتمام المشرع االتقدم التكنولوجل و تكييف نتاجه لندمةة
إعفال  وذال دوم1جا  قل إطار ى رنة  ىمل قطاع العدالة امنتلف مراققه وايئاته القضائية و التنفيذية

اراتمام االسامة الجسدية لألشناص اإىتااراا أحةد مرتكةزات نجةا  السياسةة العقاايةة وضةرورة تةوقير 
 الحماية مم الت ،يرات الجاناية لإلستندام التكنولوجل.

 الموضوع ىار ماح،يم: دراسةوسيتم 
 الماحث األول: تنعيم المراقاة يإستندام تقنية السوار ارلكترونل قل التشريا الجزائري

 الماحث ال،انل: الضمانات ال حية للوضا تحت المراقاة اإستندام تقنية السوار ارلكترونل 
 

 ي التشريع الجزائريتنظيم المراقبة يإستخدام تقنية السوار اإللكتروني ف: المبحث األول
يعد نعام المراقاة ارلكترونية أو ما يعرف االسوار ارلكترونل مم أام ما أقرز  التقدم التكنولوجل 
والذي انعكةس اةدور  ىلةل السياسةة العقاايةة قةل مععةم الةنعم العقاايةة المعا رةةل  قتةو وسةيلة مسةتحد،ة 

اديل ىم التنفيةذ الكلةل أو الجزئةل للعقواةات أقرت كنعام اديل سوا  ىم اريداع رام الحاس المؤقت أو 
دانل أسوار المؤسسات العقااية  االنعر إلةل  2السالاة للحرية ا ورة ىامة و ق يرة المدة ا فة نا ة

ما يحققه اذا النعام مم مزايا اجتماىية و اقت ادية و حفاعا ىلل الحقةوق والحريةات الفرديةة و لضةمام 
وسط أقراد المجتما  وال الماةادئ التةل أ ةاحت تقةوم ىليتةا السياسةة   إىادة ت ايل و إدماج المحاوسيم

 العقااية المعا رة.
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و ىليه سوف ندرس قل المطلب األول لمفتوم المراقاة  اإستندام تقنية السوار ارلكترونةل  و قةل 
 المطلب ال،انل نتطرق  لموقف المشرع الجزائري مم المراقاة اإستندام تقنية السوار ارلكترونل

 المطلب األول: مفهوم المراقبة بإستخدام تقنية السوار اإللكتروني
أقةةرت العديةةد مةةم التشةةريعات المعا ةةرة الوضةةا تحةةت نعةةام المراقاةةة اإسةةتندام تقنيةةة السةةوار 

و إم إنتلفةةةت قةةةل تسةةةميته  حيةةةث اسةةةتندمت ىةةةدة مفةةةاايم و م ةةةطلحات للتعايةةةر ىةةةم 3ارلكترونةةةل
مضمونه منتا الوضا تحت نعام المراقاة ارلكترونية  الحاس المنزلل أو السجم قل الايةت  اينمةا قضةل 
جانب أنر م طلح الوضا تحت نعام المراقاة ارلكترونية المتنقلة وال،ااتة  و استعمل الاعض م ةطلح 

ة الجاريةةة االوضةةا تحةةت نعةةام المراقاةةة ارلكترونيةةة كما اكتفةةل الةةاعض اآلنةةر ام ةةطلح السةةوار ارقامةة
ارلكترونل أو ارسوارة ارلكترونية   دوم تقديم تعريف لةه مركةزة ققةط ىلةل توضةيح حةاالت تطايقةه و 

 كذا تحديد شروط و إجرا ات العمل اه.  
ىلةل أنةه: جتةاز إلكترونةل ي،اةت قةل 852رقةم  ىرقه المركز العرال للاحوث القانونية قةل القةرار

 سوار إما امع م المحكوم أو ارجله  ويستعمل كاديل ىم ىقواة السجم ق ةيرة المةدة أو كةإجرا  شكل
 .4تحفعل لمراقاة المتتم المفرج ىنه

ققتيا تعةدد التعةاريف مةم ناحيةة اللفةع و مةم ناحيةة توسةيا أو تضةييإ دائةرة  ارسةتندام عيةر أنتةا 
حيث المضموم إذ تعرف "المراقاة ارلكترونية ال إلزام المحكوم ىليه اارقامة قل منزلةه أو  إتحدت مم

محل إقامته نال ساىات محدد  ويتحقإ ذلل مم الناحية الفنية اوضا أداة إرسال ىلل يد المحكوم ىليةه 
ليةه موجةودا قةل تشاه الساىة   تسمح لمركز المراقاة مم كمايوتر مركزي امعرقة ما إذا كام لمحكةوم ى

 و ىرقةةةه الةةةاعض "المراقاةةةة 5المكةةةام والزمةةةام المحةةةدديم اواسةةةطة الجتةةةة القائمةةةة ىلةةةل التنفيةةةذ أم ال"
ارلكترونية  احد الادائل الرضائية للعقواات السالاة للحرية التل امقتضااا يتم متااعةة  الشةنص الناضةا 

السجم قل أماكم و أوقات محددة  نوم نارجلتا مم نال  استندام تقنيات حدي،ة مم قال أجتزة انفاذ القا
سةةلفا و  مةةم نةةال إنضةةاىه لمجموىةةة مةةم االلتزامةةات و الشةةروط  و يترتةةب ىلةةل منالفةةة اةةذ  اةةل 

و ىةةرف أنةةه "أحةةد األسةةاليب الماتكةةرة لتنفيةةذ العقواةةة السةةالاة 6ارلتزامةةات معاقاتةةه اعقواةةة سةةالاة للحريةةة"
وسط الحر ا ورة ما يدىل السجم قل الايت و يقوم اةذا للحرية ق يرة المدة نارج أسوار السجم قل ال

األسلوب ىلل السما  للمحكوم ىليه االاقا  قةل منزلةه  لكةم تحركاتةه  محةدودة و مراقاةة اواسةطة جتةاز 
 .7يشاه الساىة أو السوار قل مع مه أو أسفل قدمه

ييةد الحريةة اةدل و يمكم تعريف المراقاة ارلكترونية ىلةل أنتةا نعةام رضةائل يقةوم ىلةل أسةاس تق
  يسةةمح اوضةةا وسةةيط الكترونةةل قةةل مع ةةم أو اقةةدم الشةةنص المةةتتم أو المحكةةوم ىليةةه مةةم قاةةل 8سةةلاتا

الجتات القضائية مم أجل مراقاة تحركاته  ومراقاة مدى إلتزامه االتدااير المفروضة ىليه نال ساىات 
ا  نعام المراقاة ارلكترونية وتوقيا محددة مم اليوم و طيلة المدة المحددة حيث يترتب ىلل منالفتتا  إلال

ارجرا  أو العقواة السالاة للحرية ىليه  أي أم الوضا تحةت المراقاةة اإسةتندام السةوار االلكترونةل اةو 
إلزام الشنص اارقامة قل مكام سكنه أو محل إقامته أو أي مكام أو اقلةيم جالراقةل تنةر  تحةدد  السةلطة 

حددة   ويتم الت كد مم ذلل مم نال متااعته ىم طريةإ وضةا جتةاز القضائية اآلمرة اتا نال أوقات م
إرسال ىلل يد   أو رجله يعطل إشارات السلكية ردارة المراقاةة أو الشةرطة التةااا النت ا ةتا ارقلةيم 
واالتالل يسمح لمركز المراقاة مم معرقة ما إذا كام موجودا أم ال قل المكام والزمام المحدديم مم قاةل 

 .9لقائمة ىلل التنفيذ  حيث يعطل الكمايوتر نتائج ىم اذ  االت االتالجتة ا
 و ىليه يتضح أم الوضا تحت المراقاة ارلكترونية يتميز اعدة ن ائص ال:

ذو طااا قنل :مم نال االستفادة مةم األدوات التكنولوجيةة الحدي،ةة وتوعيفتةا قةل مراقاةة المتتمةيم أو  -
 .تكييف العقواة المحاوسيم المفرج ىنتم قل إطار 

ذوطااا رضائل : كوم أنه ال يمكم تطايقتا و مااشرتتا إال اطلب مم المعنل او محاميةه أو أحةد أقةراد  -
 إذا كام اماادرة مم القاضل المنتص أو مدير المؤسسة العقااية. ىائلته أو ىلل األقل مواققته ال ريحة

ا تشةرف السةلطة القضةائية ىلةل متااعةة ذو طااا قضائل: تفترض  دور  احكةم أو أمةر قضةائل  كمة  -
 .تنفيذ    امعية أجتزة أنرى
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ذو طااا مقيد للحرية: مم نال ضرورة احترام االلتزامات التل يتضمنتا مقرر الوضا تحت المراقاة  -
ااستندام تقنية السوار االلكترونل نا ة ضرورة التواجد قل مكام معيم نال ساىات محةددة  أو ىةدم 

اإنتاف  اكم محددة  كإقليم تواجد الضحية تو شتود....  إضاقة إلل التزامات أنرى تنتلفالتواجد قل أم
 ارطار القضائل.

ذو طااا مؤقت: قتو إجرا  مؤقت و عير مستمر  أي محدد المةدة و التوقيت قةإذا تعلةإ األمةر امراقاةة  -
ا  اةالارا ة أو االحاس أمةا إذا مدى احترام المتتم اإلتزامات الرقااةة القضةائية قتنتتةل ا ةدور الحكةم سةو

كام الوضا تحت المراقاة كاديل للعقواة قينتتل اإنتتا  مدة العقواة المحكوم اتا أو اانتتا  الجز  المتاقل 
 منتا. 

نعام يحاقع ىلل  الحياة النا ة للشنص الناضا لتذ  التقنية  ذلل ام احترام الحيةاة النا ةة مكفةول  -
يمكم المساس إال وقإ مقتضةيات القةانوم قرعم القيةود وااللتزامةات التةل تفةرض دستوريا و قانونيا و ال 

ىلل الناضةا للمراقاةة   االلكترونيةة إال أنةه ال يناالةل أم تنقةل اةذ  التكنولوجيةا تفا ةيل الحيةاة النا ةة 
 .للفرد

ذلل حسب  لقد  احب انتشار نعام المراقاة االلكترونية قل العديد مم الدول تنوع قل تلية التنفيذ و
ارلتزام المفروض ىلل الشنص حامل للسوار مم نال الاقا  قل المنزل ققةط دوم المالةادرة ألي مكةام 
 أو السما  له احرية التنقل إلل نةارج المنةزل قةل إطةار جالراقةل موسةا أو ضةيإ  لممارسةة النشةاطات 

ات المقدمةة  احيةث يوجةد االجتماىية او المتنية وقإ السلطة التقديرية للقاضل المنتص و حسب الضةمان
 ،اث طرق لتنفيذ المراقاة االلكترونية:

 
( وتانت اذ  GPSالمراقاة االلكترونية ىار األقمار ال ناىية )الساتليت(و ىار تقنية تحديد المواقا )1-

 الطريقة الواليات المتحدة األمريكية.
 

ل نةدا  تليفةونل الكترونةل متكةرر المراقاة االلكترونية ىم طريةإ النةدا  التلفةونل: ويةتم ذلةل مةم نةا2-
يرسةةل مةةم مكةةام إقامةةة الشةةنص الناضةةا للمراقاةةة  حيةةث يةةتم اسةةتقااله اواسةةطة رمةةز  ةةوت) قةةل حةةال 

 الحاس المنزلل(.
 

طريقة الاث المتوا ل: تتم اذ  الطريقةة مةم نةال جتةاز يسةمح امتااعةة مكةام تواجةد المحكةوم ىليةه 3-
زل او قل  المكام الم ر  اه أو ارقلةيم الجالراقةل  المحةدد لةه  الحامل للسوار للت كد مم وجود  قل المن

وتقوم اذ  الطريقة ىلل وضا سوار الكترونل قل مع م الناضا للمراقاة أو أسفل قدمه  يقةوم اإرسةال 
إشةةارات محةةددة اشةةكل متقطةةا إلةةل جتةةاز اسةةتقاال مو ةةول اةةالنط التةةاتفل قةةل مكةةام إقامةةة الشةةنص 

اال اإرسال إشارات محددة إلةل الجتةة المشةرقة ىلةل المراقاةة التةل تتعةرف المراقب  ويقوم جتاز االستق
مةةم نةةال ارشةةارات  ىلةةل مكةةام  تواجةةد  حامةةل السةةوار وكةةذا مسةةار  اليةةومل و مةةدى إحترامةةه لإلقلةةيم 

 الجالراقل المحدد مساقا  واو ما أنذت اه ىدة  دول كفرنسا و  الجزائر.

 ن المراقبة بإستخدام تقنية السوار اإللكترونيالمطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري م
أقةةر المشةةرع الجزائةةري ىلةةل عةةرار العديةةد مةةم التشةةريعات المقارنةةة نعةةام الوضةةا تحةةت المراقاةةة 
ارلكترونية  و لكم وقإ مرحلتيم: المرحلةة األولةل :و ذلةل ىلةل إ،ةر تعةديل قةانوم ارجةرا ات الجزائيةة 

ستتدف مراقاة مدى إلتزام المتتم اتنفيذ إلتزامةات الرقااةة كنعام ي  15/02اموجب األمر  66/155رقم 
)...يمكةم قاضةل التحقيةإ أم ية مر اإتنةاذ ترتياةات مةم أجةل 1مكةرر125 حيث ن ةت المةادة10القضائية

 المراقاة ارلكترونية للتحقإ مم مدى التزام المتتم االتدااير(و ال: 
 يإ إال اإذم مم اذا األنير.ىدم مالادرة الحدود ارقليمية التل حدداا قاضل التحق-
 ىدم الذااب إلل اعض األماكم المحددة مم طرق قاضل التحقيإ.-
 االمتناع ىم رؤية األشناص الذيم يعينتم قاضل التحقيإ أو االجتماع اتم.-
 المكوث قل إقامة محمية يعينتا قاضل التحقيإ و ىدم مالادرتتا إال اإذم مم اذا األنير.-
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 مة إال اشروط و قل مواقيت محددة.ىدم مالادرة مكام ارقا
كنعام اديل ىم  2018المرحلة ال،انية: تم النص ىلل المراقاة ااستندام تقنية السوار االلكترونل قل سنة

 وك حةةد أنعمةةة تكييةةف العقواةةات اموجةةب القةةانوم 11التطايةةإ الكلةةل أو الجزئةةل للعقواةةات السةةالاة للحريةةة
المتضةمم قةانوم تنعةيم السةجوم وإىةادة  05/04لقةانومالمةتمم ل 30/1/2018المةؤر  قةل  18/01رقم

مكرر 150 حيث تنص المادة 16مكرر150مكرر إلل 150قل المواد 12االدماج ارجتماىل للمحاوسيم
ىلل ) الوضا تحت المراقاة ارلكترونية إجةرا  يسةمح اقضةا  المحكةوم ىليةه كةل العقواةة أو جةز  منتةا 

 نارج المؤسسة العقااية.
حةةت المراقاةةة ارلكترونيةةة قةةل حمةةل الشةةنص المحكةةوم ىليةةه طيلةةة المدة...لسةةوار يتم،ةةل الوضةةا ت

الكترونل يسمح امعرقة تواجد  قل مكام تحديد إقامته المايم قل مقرر الوضا ال ادر ىم قاضل تطايإ 
 العقواات(.

إحدى ال ةور و ىليه قالمراقاة اإستندام تقنية السوار االلكترونل قل التشريا الجزائري و المقارم ت نذ 
 التالية:

إما أم تكوم تكييفا للعقواة  أي أسلواا اديا ىم تنفيذ الحقيقل للعقواة السالاة للحرية كليا أو جزئيا قتل  -
نمط أو طريقة مسةتحد،ة لتنفيةذ العقواةات السةالاة للحريةة نةارج المؤسسةات العقاايةة  امةا يسةمل) تكييةف 

ت حيث تقرر اعد الحكم النتائل االعقواة السالاة للحرية  كمةا العقواة(يعود تقديراا لقاضل تطايإ العقواا
تعتار تقنية قانونيةة قضةائية لتعةديل أسةلوب تطايةإ العقواةة  امةا يةؤدي الةل انةتاف اةيم أسةلوب تطايةإ 

 واةةو مةةا أىتمةةد  المشةةرع الجزائةةري  اموجةةب 13العقواةةة المنطةةوق اتةةا قضةةائيا و العقواةةة المنفةةذة حقيقةةة
تكييةف  المتعلإ اتنعيم السجوم و الذي جةا  ضةمم الاةاب السةادس 05/04دل لقانومالمع 18/01القانوم

 150مكةةةةرر الةةةةل 150العقواة"الف ةةةةل الرااا""الوضةةةةا تةةةةلحت المراقاةةةةة ارلكترونية""ضةةةةمم المةةةةواد
 و انةةا تشةةتر الم ةةالح النارجيةةة للمؤسسةةات العقاايةةة المكلفةةة اإىةةادة اردمةةاج ىلةةل تنفيةةذ  و 16مكةةرر

 مراقاته.
ما أم تكوم تدايرا تقنيا مم أجل مراقاة مدى التزام المحكوم ىليه المستفيد مم أحد األنعمة تكييةف و إ  -

العقواةةة كةةاالقراج المشةةروط ونعةةام الحريةةة الن ةةفية أو التعليةةإ المؤقةةت لتطايةةإ العقواةةة مةةم ارلتزامةةات 
 .14الفروضة ىليه

و إما ام تكوم تدايرا تقنيةا مةم أجةل مراقاةة مةدى التةزام المةتتم اتةدااير و إلتزامةات الرقااةة القضةائية   -
نا ة منتا مةا تعلةإ اعةدم التواجةد  أو الةذااب ألمةاكم معينةة   او ىةدم مالةادرة أمةاكم محةدد ة  أو ىةدم 

لجزائةةري قةةل المةةادة التوا ةةل و االجتمةةاع مةةا أشةةناص محةةدديم.... و اةةو مةةا أشةةارت اليةةه المشةةرع ا
مم قانوم ارجرا ات الجزائية الجزائري  و قل اذ  الحالة ي مر اه إما جتةة التحقيةإ مم،لةة 1مكرر125

إما قل قاضل التحقيإ و إما عرقة ارتتام ىنةد األمةر االوضةا المةتتم تحةت الرقااةة القضةائية  أو قاضةل 
حالة  إليتا مم قاضل التحقيإ أو قةل حالةة الحكم ىندما تكوم القضية ىلل مستوى المحكمة سوا  اعد ار

الم،ول الفوري و قرار قاضل الحكم  اوضا المتتم تحت الرقااة القضائية  و  تسةتر الضةاطية القضةائية 
 ىلل تنفيذ  و مراقاته.

اينما يعرف المشرع الفرنسل الوضا تحت نعام المراقاة ارلكترونية اإىتااراةا ىقواةة احةد ذاتتةا 
مة مااشرة أ،نا  جلسة النطةإ اةالحكم أي ليسةت اديلةة ىةم ىقواةة سةالاة للحريةة و توجةه تنطإ اتا المحك

للمحكوم ىليه الماتدئيم المرتكايم للجرائم الاسيطة الذيم تارر أوضةاىتم النضةوع للمراقاةة ارلكترونيةة 
مةم قةانوم  1-26-132م،ل الذيم يمارسوم نشاطا متنيا أو يتااعوم دراسة أو تكوينةا متنيةا...... المةادة 

 .15العقواات الفرنسل
كتقيةةيم لتةةذ  التقنيةةة العلميةةة نجةةداا تحقةةإ العديةةد مةةم اريجاايةةات قةةل مجةةال إىةةادة اردمةةاج االجتمةةاىل    

للمحاوسيم ال سيما ما تعلإ اإاقا  ال لة ايم المتتم أو المحكوم ىليةه و أقةراد أسةرته مةا مةا يراقةإ ذلةل 
لمعنةل وللعائلة إضةاقة إلةل أم الوضةا تحةت المراقاةة اإسةتندام مم إستقرار إجتماىل و نفسةل و مةادي ل

تقنية السوار االلكترونل ي نذ اعيم ارىتاار ممارسة المعنل لنشاطه المتنةل أو شةالله لوعيفةة أو متااعتةه 
لعاج معيم أو دراسة أو تكويم أو تراص و ال التدااير التل مةم شة نتا أم تسةاىد ىلةل إىةادة اردمةاج 

ضاقة إلل إاعةاد المحكةوم ىلةيتم مسةاوئ الوسةط الماللةإ للمؤسسةات العقاايةة نا ةة االنسةاة ارجتماىل إ
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للماتةةدئيم و ذوي النطةةورة الاسةةيطة أو النفيفةةة و مةةا ينةةتج ىنتةةا مةةم و ةةم إجتمةةاىل " المحاةةوس او 
نعاما المحااسل" و ما يترتب ىنه مم ت،ار نفسية و مادية تمتد حتل ألقراد األسرة و مم جتة ،انية يعتار 

مسةةاىدا ىلةةل تتيئةةة المحاةةوس لإلقةةراج النتةةائل و تجنةةب مةةا يعةةرف ا ةةدمة مةةا اعةةد ارقةةراج نا ةةة مةةا 
نضوىه للعديد مم التدااير و ارلتزامات و مراقاته مةم طةرف أشةناص  مكلفةيم االمسةاىدة ىلةل إىةادة 

اية ما يسةتل تطايةإ اردماج االجتماىل و مم جتة ،ال،ة يعد تلية لتنفيف عاارة إكتعاع المؤسسات العقا
منتلف اةرامج إىةادة الت ايةل و اردمةاج لاقيةة المحاوسةيم  و مةم جتةة رااعةة يقلةل نوىةا مةا التكةاليف و 

 النفقات الك،يرة ىلل المحاوسيم التل مم ش نتا توقير ماالغ للنزينة العمومية.
االنتقادات حيث يةرى الك،يةر مم  يسلم لم إال إنَّه االلكترونية المراقاة تحت الوضا مزايا مم الرعم وىلل

للحريةة  سةلااا يم،ةل ال الايةت(  قةل أم الوضا تحت المراقاةة اإسةتندام تقنيةة السةوار ارلكترونةل )الحةاس
تحقإ األلةم و الحرمةام و االتةالل تحقيةإ الةردع  الزاجرة والتل العقواة  ورة يجسد ال ا ورة حقيقية و

 . 16العام
م السوار ارلكترونل  قيه مساس احإ المسةاواة أمةام القةانوم كما ام الوضا تحت المراقاة اإستندا

قل تطايإ العقواات  احيث يودع اعض المتتميم أو المحكوم ىليتم المؤسسات العقااية اينما ينفذ الاعض 
اآلنر العقواات نارجتا وقإ اذا النعام إضاقة إلل أنه يكلف النزينةة أمةوال كايةرة  ل ةناىة  أو اقتنةا  

لكترونيةةة و ملحقاتتةةا  ناايةةل ىةةم األضةةرار  الجسةةمانية و النفسةةية التةةل قةةد تلحةةإ االحةةامليم األسةةاور ار
 للسوار.
و تعتاةةر الجزائةةر أول دولةةة ىرايةةة و ال،انيةةة إقريقيةةة تةةدنل نعةةام المراقاةةة ارلكترونيةةة لسياسةةتتا  

المةتتم تحةت نعةام  العقااية و تعد محكمة تياازة أول جتة قضائية وطنيا ي مر قيتا قاضل التحقيإ اوضةا
  ليتم تعميم اسةتعماله  17سنوات مم التجارب 3اعد أزيد مم  25/12/2016المراقاة االلكترونية اتاريخ 

اعةةد ذلةةل ىاةةر الجتةةات القضةةائية للةةوطم  أمةةا مةةم ناحيةةة اسةةتادال العقواةةة السةةالاة للحريةةة االوضةةا تحةةت 
اية االشفة مجلس قضا  الاليدة أيم أشةرف وزيةر المراقاة ارلكترونية ققد تم امؤسسة إىادة الت ايل و التر

العدل ىلةل االنطةاق الرسةمل للعمةل اتةذ  التقنيةة أيةم أنضةا أراةا محكةوم ىلةيتم للمراقاةة ارلكترونيةة 
و ذلةةل تطايقةةا ألحكةةام  18كنطةةوة أولةةل ىلةةل أم تعمةةم اشةةكل تةةدريجل ىاةةر اةةاقل المؤسسةةات العقاايةةة

و  التل ن ت ىلل أم يللتللم تللطللالليلإ نلعلام المراقلالة ارلكترونية تدريجيا متل  15مكرر 150المادة
 توقرت الشروط الضرورية لذلل.

عير أنه ولألسف تم تعليإ العمل انعام الوضا تحت المراقاة ارلكترونيةة اقةرار مةم وزيةر العةدل 
النعر قل تطايقه و ذلل اساب معوقات تقنية احيث يتطلب تنفيةذ الوضةا تحةت رىادة   2021قل قيفري

المراقاة ارلكترونية توقير و تن يب  أجتزة و أدوات تقنية و يؤدي عياب أحد اذ  األجتزة إلل استحالة 
 .تطايقتا أو يحول دوم السير الحسم للمراقاة ارلكترونية

ستوردة مم قرنسا و التل كشفت التحقيقةات أم م ةدراا إضاقة إلل ردا ة األساور ارلكترونية الم
وال تتطةااإ مةا المعةايير الدوليةة  مةا تسةاب قةل ك،ةرة تعطلتةا والنلةل الةوعيفل 19ال يم و أنتا مالشوشة

 المستمر لتا  ناايل ىلل ما قد يتساب قل أضرار  حية لحاملل السوار.

 

سثثتخدام تقنيثثة السثثوار اإللكترونثثي فثثي الضثثماناا اليثثحية للوضثثع تحثثا المراقبثثة بإ: المبحثثث الثثثاني
 التشريع الجزائري

ال ينفةةل ىةةم أحةةد اريجاايةةات الك،يةةرة المترتاةةة ىلةةل اسةةتندام التكنولوجيةةات الحدي،ةةة قةةل منتلةةف  
أنشطة الحياة اليومية عير انه ال ينفل كذلل األضرار التل قد تلحإ ا حة المستندم لتا و يعتار السوار 

نيات التل أىتمدت كما اشرنا سااإ قل السياسة العقااية ك سةلوب اةديل ىةم سةلب ارلكترونل أحد اذ  التق
و لضمام أم ال يؤ،رحمل السوار ارلكترونل ىلل  ةحة الشةنص اشةترط  20الحرية االمؤسسات العقااية

 التشريعات ىدة شروط مم اجل تطايإ ذلل.
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كترونيةةة و تليةةة ىملتةةم اينمةةا و ىليةةه سةةنتطرق قةةل المطلةةب األول إلةةل المفتةةوم التقنةةل للسةةوار ارل
 نتطرق قل المطلب ال،انل للضمانات ال حية المقررة لحامل السوار ارلكترونل قل التشريا الجزائري

 المطلب األول:المفهوم التقني للسوار اإللكتروني  و آلية عمله
ل قل عتور  قال التطرق للمفتوم التقنل للسوار ارلكترونل الاد مم التطرق لنش ته أيم يعود الفض

مم جامعة اارقد األمريكية  و اللذيم تن  ا قل ما يعةرف اتكنولوجيةا  schuitzgebelإلل األنويم 
السلول الاشري   و كانت ااحا،تما تتمحور حول ر د ارشارات الجسمانية والع اية لإلنسام قل مكام 

اةةوزم إجمةةالل يقةةدر  نعامةةا للمراقاةةة الاسةةلكية يحتةةوى ىلةةل ىلاتةةيم 1964محةةدد  و حيةةث أىةةدا سةةنة
اكيلةةوعرام  األول معةةدة للاطاريةةات وال،انيةةة جتةةاز اررسةةال المت ةةل امركةةز اسةةتقاال ارشةةارة  وقامةةا 
اتجراته قل والية اوسطم األمريكية ىلل ا،نل ىشر شةااا مةم المحكةوم ىلةيتم الةذيم اسةتفادوا مةم نعةام 

مراقاةةة مةةدى احتةةرامتم و تطاةةيقتم ارقةةراج المشةةروط لمراقاةةة تحركةةاتتم مةةم جتةةة نةةو مةةم جتةةة ،انيةةة ل
 .21أراعمائة متر  وتم ر د مكام ارشارات انجا  واشكل دقيإ لإللتزامات المفروضة ىليتم قل مساحة

قةل واليةة  1977ىةام Jack love  أمةا مةم الناحيةة القضةائية قيعةود الفضةل قةل عتةور  إلةل القاضةل
الارمجيةةات األمريكيةةة اإنتةةاج جتةةاز إرسةةال نيومكسةةيكو احيةةث نجةةح اةةذا األنيةةر قةةل اقنةةاع أحةةد  ةةانعل 

قةام القاضةل اتجراتةه اةذا السةوار 1983واستقاال  قل شكل سةوار يوضةا ىلةل مع ةم اليةد. وقةل ىةام 
االلكترونل ىلل نمسة مم المتتميم كإجرا  اديل للحاس المؤقت  وقد نجحت اذ  التجراة ممةا أدى إلةل 

كاةةديل للحةةاس المؤقةةت  Electroni monitoringامسةةمل   تعميمتةةا قةةل أعلةةب الواليةةات األمريكيةةة
 . 22ولنفض نفقات المؤسسات العقااية

م  والسةويد قةل ىةام 1989،ةم اريطانيةا قةل ىةام  1987واعةداا ،ةم إقةرار  قةل كةل مةم كنةدا قةل 
إال أم أسااب تطايقه 1997و لتتاعتا كل مم الجيكا و استراليا  و قرنسا 1995واولندا قل ىام  1994

 23.يعيا تنتلف مم دولة ألنرىو إقرار  تشر
و قد ىرف السوار ارلكترونل تطور كايرا مم حيث تقنية االستعمال  إذ اىتمدت النماذج األولةل  

ىلل تقنية  موجات و ترددات الراديو و التل كام يمكم ر داا و التاىب اتا ،م تطورت التقنية اتطور 
مولةة التةل تةتم ىاةر أاةراج االت ةاالت و األقمةار تقنيات ارت االت الا سلكية  ن و ةا التواتةف المح

 ال ناىية ذات التكنولوجيا العالية و األك،ر حماية و أمم.
تقنيا السوار ارلكترونل ىاارة ىم أسةورة  تنتلةف المةواد الم ةنعة ألجزائتةا مةم شةركة لشةركة  

لفةة  أك،ةر تطةورا و أنرى) قل عل التطور و التناقس ايم الشركات المنت ة ىلل تحقيإ معادلة أقةل تك
( توضةا احسةب 24قاىلية  أك،ر  حيا و ما مة ققد تكوم مم أحد المعادم كالتيتانيوم  م،ا و الااستيل

الحجم و التقنية المعتمدة قل رجل أو امع م  المةتتم أو المحكةوم ىليةه أو المحاةوس المفةرج ىنةه حسةب 
غ 100يةزم حةوالل  جمه ىلاةلة سجائةلر والحالة  تتكوم مم جزأيم األول جتاز إرسال  الير يما،لل ح

و يتضةمم تطايقةا نا ةا يسةتل ىمةل م ةالح المراقاةة قيمةا  GSMغ اةه شةريحة اةاتف نقةال 142إلل 
(  أو قد يكوم لو  يشاه التاتف النقال يحمله المعنل و GPSيتعلإ اتحديد المواقا )أنعمة لتحديد المواقا

جتاز) قتو قاال للشحم اواسطة شاحم ناص لضةمام الجز  ال،انل ىاارة ىم اطارية مم أجل شحم االل
سةاىة( و يةتم راةط اةذ  األجةزا  احةزام أو طةوق م ةنوع مةم الااسةتيل أو الجلةد 24/24اقائه مشتالا 

 المعالج أو مواد م نعة أنرى حسب التقنيات المستحد،ة قل ىلوم المواد اه ألياقا ا رية.
رونيةة أو موجةات ق ةيرة قةل مجةال محةدد) يحةدد يقوم السوار ارلكترونل اإرسةال ذاةذاات إلكت   

اعشرات األمتةار أو أالف األمتةار حسةب ارمجةة التطايةإ و حسةب  تقنيةات الجتةاز المسةتعمل مةم حيةث 
طول الموجات و مدى قوتتا لتجاوز العقاات المادية و ذلل تاعا لإلطار المكانل أو الجالراقل الذي يحدد  

تكةوم مشةفرة  احيةث ال يمكةم إلتقاطتةا أو قةل تشةفيراا  مةم  ،انيةة 30أو  15(  كةل25القاضل المنتص
 كما أنتا تحمل رمةز سةري نةاص لكةل شةنص ناضةا للمراقاةة  يلتقطتةا جتةاز 26طرف أي جتاز تنر

تنر لمعالجتتا و إىادة إرسالتا  إلل مكتب المراقاة و التسيير العملياتل المنتص لمعرقة تواجد الشةنص 
يمكم أم يضاف للسوار االلكترونل أجتزة أنرى لات ال تمكم حامله مم قل المكام المحدد أم ال  كما 

 . 27االت ال ا ىوام المراقاة ىند حدوث أي نطر أو تقنية للتعرف ىلل ا مة ال وت للت كد مم اويته
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درجة و  80و  40متر كما انه مقاوم للحرارة ما ايم 30يتميز السوار ا نه مقاوم للما  قل حدود 
واةةةة و للالاار وكةةةذا لإلاتةةةزازات و منتلةةةف الذاةةةذاات  كمةةةا يعةةةد مقاومةةةا لألشةةةعة قةةةوق اةةةو مقةةةاوم للرط

الانفسجية و للضالط كما زود اعازل م نوع مم القماش يف ةل السةوار و ملحقاتةه ىةم اشةرة المحاةوس 
 كما انه مضاد لل دمات أو للفتح أو للتمزق أو القطا قل حالة راطةه  حيةث يةتم قةتح 28لتجنب الحساسية

ر ا فة أوتوماتيكية ىار مفتا  من ص لذلل وىند أي محاولة للكسر أو ارتاف و  حتل ىند أي السوا
 نلل وعيفل يقوم الجتاز اإرسال إنذار ناص للمكتب المراقاة. 

مةم الناحيةةة العلميةة يعمةةل السةوار ارلكترونةةل اةنفس تقنيةةة التواتةف المحمولةةة ىاةر إرسةةال أمةةواج  
المن  ةةة ققةةط للمراقاةةة و ينةةتج ىةةم  GSMانعةةام الذاةةذاات أو التةةرددات و التةةل ترسةةل ىاةةر شةةرائح 

جةات ارستندام حقل موجات كترومالناطيسل) نتيجة الطاقة الكتراائية مةم الاطاريةة( و الةذي ي ةدر مو
واالتةالل إلةل 30و التل تعد اضةعف اك،يةر مةم أم تةؤدي إلةل إحةداث ىمليةات التة يم29ق يرة  عير أيونية

تكسير الروااط الكيميائية ايم الجزيئات ولكم اإمكانتا أم تحدث ت ،يرات منتلفة ىلل األنعمة الايولوجية 
ف جسةم ارنسةام  و يةتم قيةاس   ويمكم امت ا تا مم طر31كنايا النااتات والحيوانات وكذلل ارنسام

معدل طاقة األشعة الكترومالناطيسية الممت ة مم طرف جسم ارنسام اما يعار ىنه امعدل ارمت ةاص 
و االفرنسةية يرمةز لةه   SARو ينت ر اةالرمز  specific absorption rateالنوىل) اارنجليزية 

قل المادة   احيث  يجب أم ال تتجاوز ( و الذي يعرف ا نه معدل تالير المجال الكتراائل DASاالرمز  
واط  قةةةةل 4االنسةةةةاة للةةةةرأس و الجةةةةذع و أم ال تتجةةةةاوز  2watt/kg) واط قةةةةل الكيلةةةةو عةةةةرام) 2

االنسةةاة لألطراف قةةإذا تجةةاوزت اةةذ  القةةيم أىتاةةر الجتةةاز مضةةرا اال ةةحة و  (4watt/kg)الكيلةةوعرام
و إال أىتاةر عيةر  SARأو DASرمةز  االتالل كل جتاز إلكترونل ال اد أم يزود اتذ  المعلومات تحةت

 مطااإ للمعايير الدولية و ال يمكم تسويقه و ال استعماله.
حيث تشير العديد مم الدراسات إلل اآل،ار السلاية لألجتزة ارلكترونية م،ةل السةوار ارلكترونةل و 

 32.ل حيةالتل ال تتوقف ىلل رقا درجة حرارة الجسم ققط ال تمتد إلل  ت،ار أنرى ىلل السامة ا

 المطلب الثاني: الضماناا اليحية المقررة لحامل السوار اإللكتروني في التشريع الجزائري
اعد التحول الكاير الذي ىرقته السياسة العقااية الحدي،ة والذي نتج ىم تاليير النعرة إلل العقواة و 

سوا  قل الموا،يإ  الالرض مم توقيا العقاب أ احت السامة ال حية للمحاوس  تحضل  اإاتمام واسا
الدولية أو قل التشريعات الوطنية  كما أ احت الرىاية ال حية أحةد أسةاليب و أدوات المعاملةة العقاايةة 
التل  تتدف رىادة ت ايل  وتراية المحكوم ىليتم  كما أ ةاحت الرىايةة ال ةحية حقةا للمحاةوس   لةذلل 

أي شكل مم أشكال المساس االسامة ال حية  منعت ارتفاقيات الدولية و كذا منتلف التشريعات ممارسة
للمحكوم ىليه المادية والمعنوية  حيث تم تجريم كل قعل أو سلول مم ش نه إنضةاىه ألي معاملةة قاسةية 
كتجريم التعذيب أو ارىتدا ات الجسدية أو المنا مم الطعام أو أم يكوم محا للتجارب الطاية السرسرية 

ىلمية يمكم أم تؤ،ر ىلل ال حة الادنية أو العقلية أو حتل النفسية له  أو أي ىقارات أنرى أو تجارب  
 .33حتل وإم كام ،ات نجاحتا كوسيلة للعاج مم العوامل ارجرامية المرضية   ادوم مواققته ال ريحة

 متنة اىتراقا احإ المحاوسيم قل الرىاية ال حية أ درت الجمعية العامة لألمم المتحدة ماادئ تداب    
 مةم والمحتجةزيم المسةجونيم حمايةة قةل األطاةا  سةيما ال ةحييم وال المةوعفيم اةدور المت ةلة طةبال

 و التةل تضةم سةتة 34المتينةة أو أو الاإنسةانية القاسةية العقواةة أو المعاملةة ضةروب مةم التعةذيب وعيةر 
ة و ماةةادئ حةةول واجاةةات المةةوعفيم ال ةةحييم و ن و ةةا األطاةةا  قةةل تةةوقير الحمايةةة ال ةةحية الادنيةة

العقلية ومعالجة األمراض ىلل ذات الدرجة و النوىية المتواقرة لالير المحاوسةيم و أم ال يشةاركوا  قةل 
أي حال وىلل أي وجه قل أىمةال التعةذيب أو المعاملةة القاسةية أو الاإنسةانية  و أم ال يشةاركوا قةل أي 

ومتةةةاراتتم للمسةةةاىدة قةةةل  ىاقةةةة متينةةةة للمحاوسةةةيم أو المحتجةةةزيم او أم يقومةةةوا اإسةةةتندام معةةةارقتم
االستجواب ىلل نحو يضر ا حة المحاوسيم  أو يقوموا االشتادة الياقة أحةد المحاوسةيم ألي شةكل مةم 
أشةةكال المعاملةةة التةةل قةةد تضةةرام و أال يشةةتركوا قةةل أي إجةةرا  يقيةةد حركةةة المحاةةوس إال إذا كةةام وققةةا 

 تلل الماادئ و لو قل حالة الطوارئ. لمعايير طاية من  ة للحماية مم الضرر ما تحذير النروج ىم
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نجةةد أم   7مكةةرر150إلةةل  3مكةةرر150قةةل التشةةريا الجزائةةري و اةةالرجوع إلةةل أحكةةام المةةواد 
المشةةرع ىلةةل عةةرار التشةةريعات المقارنةةة وضةةا مجموىةةة مةةم الشةةروط منتةةا الماديةةة و الفنيةةة ومنتةةا 

لعقواةةة و منتةةا مةا يتعلةةإ االشةةنص الةةذي لتطايةةإ  تقنيةةة السةوار ارلكترونل منتةةا مةةا يتعلةإ  اا35القانونيةة
سينضا  لحمل السوار  حيث يشترط المشرع الجزائري المواققة ال ريحة للمحكةوم ىليةه أو للمحاةوس 
ىلةةل وضةةا السةةوار ارلكترونةةل  ) الفةةرع األول(  كمةةا يشةةترط أم ال يتسةةاب وضةةا السةةوار ارلكترونةةل 

 ا ضرار ىلل السامة ال حية للشنص) الفرع ال،انل(.

 الفرع األول/ الموافقة اليريحة للمحكوم عليهم أو للمحبوسين
ا مم المشرع الجزائري ألامية التعلاوم اررادي للمحكوم ىليه لتحقيإ أاداف السياسة العقااية و      إدراكا

تحقيإ األاداف الماتالاة مم اىتماد المراقاة ارلكترونية ققد اشترط المشةرع المواققةة ال ةريحة للشةنص 
ىلةل ) ال  05/04القةانوممةم  2مكةرر150الذي  سينضا لحمل السوار ارلكترونل حيث تةنص المةادة 

يمكم إتناذ مقرر الوضا تحت المراقاة ارلكترونية إال امواققة المحكوم ىليةه أو مم،لةه القةانونل إذا كةام 
 قا را(.

و ىليه ال يمكم إلزام المحكةوم ىلةيتم اضةرورة وضةا السةوار ارلكترونةل و ال يمكةم إنضةاىتم 
 ةريحة ذلل أم التةدف األساسةل لمنتلةف األنعمةة و لنعام المراقاة ارلكترونية ق ةرا و اةدوم مواققةة 

 و ذلل ال يتحقإ مةا لةم يتعةاوم 36ارجرا ات المقررة قل السياسة العقااية او إىادة ت ايل و إدماج الجناة
الشنص ارضا  و إرادته  وأم يقال اتلل ارجرا ات ال و أم يفتم قحوااا و الجدوى منتا و إال كام كل 

تعيم ىلل قاضل تطايإ  العقواةات أم ينطةر المعنةل احريتةه الكاملةة قةل قاةول ذلل ادوم جدوى  لذلل ي
 النضوع للمراقاة اإستندام تقنية السوار ارلكترونل.

و قل القانوم الفرنسل اشترط المشرع المواققة ال ريحة للمحكوم ىليةه ىلةل النضةوع لتةذا النعةام قاةل 
كترونيةة إال احضةور الشةنص الةذي يةراد إنضةاىه تقرير   قلا يمكم تقرير الوضةا تحةت المراقاةة االل

 712لتلذا النعلام وقاوله له  و احضور محاميه قل جلسة وجااية او عير مجااية االرقة المذاكرة) المادة
 .37قانوم االجرا ات الفرنسل( 6-

ياحع أم المشرع لم يح ر الوضا تحت نعام المراقاة ارلكترونية ىلةل أشةناص معينةيم و     
مكم أم يطاإ نعام الوضا تحت المراقاة ارلكترونية ىلل الاالاليم مةم الجنسةيم و ىلةل األحةداث ىليه ي

سنة المواققة ال ريحة لمم،ليتم القانونييم  ال و يمكم أم  18إلل أقل مم 13الذيم تتراو  أىمارام مم 
 اذا النعام  راحة. يستفيد منه حتل المساوقيم قضائيا و معاودي ارجرام مادام لم يست،نتم المشرع مم

يعار ىم المواققة لمم يريد النضوع لنعام المراقاة ارلكترونية ىار تقديمه طلاا كتاايا انفسه أو ىم      
طريةةإ محاميةةه إذا كةةام االالا أمةةا إذا كةةام حةةد،ا قةةيمكم لمم،لةةه القةةانونل أم يقةةدم الطلب لقاضةةل تطايةةإ 

اوس لقاضةل تطايةإ العقواةات لمقةر المؤسسةة العقاايةة العقواات سوا  لمكام إقامة المحكوم ىليه أو المح
 المحاوس اتا.

تةةتم متااعةةة ومراقاةةة تنفيةةذ الوضةةا تحةةت المراقاةةة اإسةةتندام تقنيةةة السةةوار االلكترونةةل تحةةت إشةةراف      
قاضل تطايإ العقواات مم قال أىوام الم الح النارجية الدارة السجوم المكلفة اتطايإ و مراقاةة تنفيةذ 

 حيةث تةتم مراقاةة 38ج إىادة اردماج ارجتماىل التل يسةتفيد منتةا المحاوسةيم المفةرج ىةنتممنتلف ارام
مةةدى إحتةةرام المعنةةل لإللتزامةةات و التةةدااير المن ةةوص ىليتةةا قةةل مقةةرر قاضةةل تطايةةإ العقواةةات ىةةم 

إليتةا و اعد كما يمكم لألىوام إجرا  زيارات ميدانية سوا  لمنزل المعنل أو لألمكنة المسمو  لةه التنقةل 
التل مةم شة نتا ام تسةاىد ىلةل إىةادة اردمةاج كالمستشةفيات للنضةوع لارنةامج ىاجةل أو المةدارس أو 

 و يمكةم للمعنةل طلةب إلالةا  الوضةا تحةت 39الجامعات أو مراكز التكويم المتنل أو أماكم ىمله العاديةة
عقواةة قةل أي وقةت نا ةة قةل  المراقاة ارلكترونية و الرجوع للمؤسسة العقااية رستكمال ما تاقل مةم ال

 حالة ت ،ير السوار ارلكترونل ىلل السامة الجسدية له.
و لم يكتف المشرع االمواققة ال ريحة للمحكوم ىليه مم أجل الوضا ترتياام السوار ارلكترونةل 
 و تطايإ المراقاة ارلكترونية   ال اشترط أم ال يؤدي وضا السوار ألضرار قد تمس االسامة ال ةحية

 للشنص و  ذلل ال ي،ات إال امواققة طاية مم طال المؤسسة العقااية.
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 الفرع الثاني/ شرط عدم  إضرار السوار اإللكتروني بالسالمة اليحية لحامله
حر ةةا مةةم المشةةرع الجزائةةري ىلةةل السةةامة ال ةةحية لشةةنص المةةتتم أو المحكةةوم ىليةةه الةةذي 

و ىلةل عةرار جميةا التشةريعات التةل أقةرت تقنيةة  سيستفيد مم الوضةا تحةت نعةام المراقاةة ارلكترونيةة
المراقاةةة اإسةةتندام تقنيةةة السةةوار ارلكترونةةل  ن ةةت ىلةةل ضةةرورة ىةةرض الشةةنص المةةراد إنضةةاىه 
للمراقاة للفحص الطال  ققد إشترط المشرع الجزائري قل أك،ر مم نص قانونل ىلةل أم ال يةؤدي حمةل 

 ةراحة ىلةل  3مكةرر 150املةه  حيةث تةنص المةادةالسوار إلل المساس االسةامة الجسةدية ال ةحية لح
ذلل )يشترط لاسةتفادة مةم نعةام الوضةا تحةت المراقاةة ارلكترونيةة أال يضةر حمةل السةوار ارلكترونةل 

ان ةةتا ىلةةل )ال يمكةةم اتنةةاذ مقةةرر  2مكةةرر150ا ةةحة المعنل( كمةةا أكةةدت ىلةةل ذلةةل كةةا مةةم المةةادة 
يجةب .المحكةوم ىليةه أو مم،لةه القةانونل إذا كةام قا ةرا...الوضا تحت المراقاة ارلكترونيةة إال امواققةة 

احترام كرامة الشنص المعنل وسامته وحياته النا ة ىند تنفيذ الوضا تحةت المراقاةة ارلكترونيةة( و 
ان ةةتا ىلةةل )يجةةب ىلةةل قاضةةل تطايةإ العقواةةات  قاةةل وضةةا المحكةةوم ىليةةه تحةةت  7مكةةرر150المةادة

 كما ألزم المشرع قاضل 40م السوار ارلكترونل ال يمس ا حة المعنل(المراقاة ارلكترونية .......مم أ
قال إ دار مقرر الوضا تحت المراقاة ارلكترونيةة  أنةذ  1مكرر150تطايإ العقواات طاقا لنص المادة

رأي لجنة تطالليلةلإ الللعللقللوالةلات اللالللنسالةلة للمحاوسةيم و الةذي يعتاةر طايةب المؤسسةة العقاايةة أحةد 
المحةةدد لتشةةكيلة لجنةةة  تطايةةإ  05/180مةةم المرسةةوم التنفيةةذي  3  اةةذ  اللجنةةة طاقةةا لةةنص المةةادةأىضةا

 .41العقواات(
و كةةام الجةةدير ىلةةل المشةةرع أم ينضةةا مةةم تقةةرر وضةةعه تحةةت المراقاةةة اإسةةتندام تقنيةةة السةةوار 

تةا مةم طةرف ارلكترونل للعديد مم الفحو ات الطاية سوا  دانل المؤسسةة العقاايةة المؤسسةة أو نارج
أن ائييم سيما قل تن  ات الحساسية و النفسية و الع اية و أمراض القلب و عيراا مةم األمةراض 
التل قد تت ،ر مم اذ  التقنية االتنسيإ ما أطاا  المؤسسة  لتحديةد مةدى تة ،ير السةوار ىلةل  ةحته سةوا  

يةةتم إتنةةاذ قةةرار إنضةةاىه  ىلةةل المسةةتوى القريةةب أو ىلةةل المسةةتوى الاعيةةد وانا  ىلةةل التقةةارير الطايةةة
للمراقاةةة ارلكترونيةةة أم ال. نا ةةة و أم جةةل الوسةةائط ارلكترونيةةة كمةةا أشةةرنا سةةااقا امةةا قيتةةا السةةوار 
ارلكترونل اتا حقول كترومالناطيسية و تعمل اتقنيةة إرسةال ذاةذاات أو موجةات مةم شة نتا التة ،ير ىلةل 

 سامة األشناص.
مم قانوم ارجرا ات الجزائية الفرنسلل المعدلة وجود 732-8مادة وقل القانوم الفرنسل اشترطت ال     

 .Rشتادة طاية تؤكد أم حالة الشنص ال لحية تتواقلإ ملا وضلا السوار االلكترونية كما أكدت المةادة
المحكوم ىليه احقه قل كل  مم قانوم ارجرا ات الجزائية الفرنسلل ضلرورة أم ينالر القاضلل15-57

ا قةلوقت قل طلةب است الوضةا ال ةحل للمحكةوم  شةارة طايةب للت،اةت مةم أم اةذ  التقنيةات ال تةؤ،ر سةلاا
 .ىليه

،ال،ةةا مةم مجلةةة ارجةرا ات الجزائيةةة التونسةةية -15كمةا اشةةترطه المشةرع التونسةةل قةل نةةص المةادة
ضةةرورة ىةةرض المةةتتم أو المحكةةوم ىليةةه ىلةةل الفحةةص الطال)يشةةترط السةةتادال ىقواةةة السةةجم اعقواةةة 

ة الم ةلحة العامةة أو ىقواةة المراقاةة االلكترونيةة أم يةتم ىرضةه ىلةل الفحةص الطاةل طاةإ العمل لفائةد
 مم المجلة الجزائية. 18مقتضيات الف ل

ال يمكةةم القضةةا  ااسةةتادال ىقواةةة السةةجم اعقواةةة المراقاةةة االلكترونيةةة إال  اعةةد ىةةرض المةةتتم ىلةةل     
 الفحص الطال وورود نتيجة م،اتة لقاالية تطايإ اذ  الوسيلة(

و ال يتوقف قحص السامة ال حية للمعنل ىند وضا السوار ارلكترونل ققط ال يمتد طوال قترة 
ال المدة للعقواة المستادلة أو المدة المتاقية حسب الحالةة سةوا  اطلةب مةم المعنةل الرقااة القضائية أو طو

 7مكرر150أو محاميه أو مم،له القانونل أو مم قاضل تطايإ العقواات نفسه و او ما أشارت اليه المادة
إ ان تا ىلل )يجب ىلةل قاضةل تطايةإ العقواةات  ......و قةل أي وقةت أ،نةا  تنفيةذ اةذا ارجةرا  التحقة

تلقائيةةا أو انةةا  ىلةةل طلةةب المعنةةل مةةم أم السةةوار ارلكترونةةل ال يمةةس ا ةةحة المعنةةل(  و ياحةةع  ام 
 المشرع لم يحدد أيم يتم الفحص و ىلل حساب مم 

كما إشترط المشرع ضرورة أم ال يؤدي وضا السوار ارلكترونل إلل المساس اكرامة ارنسام أو 
س المفةةرج ىليةةه و اةةو مةةا ن ةةت ىليةةه الفقةةرة ال،انيةةة مةةم االحيةةاة النا ةةة للمحكةةوم ىليةةه أو للمحاةةو
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)يجب إحترام كرامة الشنص المعنل و سامته و حياته النا ة.( و االتالل ال يجوز  2مكرر150المادة
أم يةةتم وضةةا أي قطعةةة أو وسةةيط إلكترونةةل قةةل السةةوار ناقةةل لل ةةورة أو لل ةةوت  أو تضةةمينتا قطةةا 

ر الةةذي قيةةه مسةةاس احريةةة و حقةةوق األقةةراد الشن ةةية ذلل ام  للت ةةنت أو التجسةةس ىلةةل المعنيةةيم األمةة
 ال حة النفسية للشنص مم سامة ال حة الجسدية.

و حسنا قعل المشرع امراىاته لمدى تواقإ إنضةاع المحكةوم ىليةه أو المحاةوس للمراقاةة ارلكترونيةة    
 ما سامته الجسدية .

 05/04المعةةدل للقةةانوم 18/01را   القةةانومعيةةر أم مةةا يمكةةم ماحعتةةه و تسةةجيله مةةم نةةال اسةةتق   
المتعلإ اتنعيم السجوم لم يايم الكيفية و ارجرا ات ما ترل المشتد ضااال نا ة  قل عياب الن وص 

 .42سنوات مم إقرار المراقاة ارلكترونية 5التنعيمية التل لم ت در اعد رعم مرور أزيد مم 
و االرعم مم اشتراطه مراىاة السامة ال حية الجسدية للشنص ىند وضا السةوار االلكترونةل مةم     

نةال قحةةص طايةةب المؤسسةة العقاايةةة وانةةا  ىلةل تقريةةر  إال أننةةا نةرى اةة م ذلةةل عيةر كةةاف و ال يمكةةم 
ر ارسةةتناد ىلةةل ذلةةل ققط حيةةث أم السةةوار االلكترونةةل يوضةةا ىلةةل كاحةةل الشةةنص يوميةةا وىلةةل مةةدا

ساىة ليا نتارا طوال المدة المحكوم اتا أو المدة المتاقة مم مجمل المدة المحكوم اتا و التل قد ت ل 24
إلل مم ،اث سنوات))حيث يشترط  المشرع لتطايإ الوضا تحت المراقاة ارلكترونية أم ال تتجاوز مدة 

و   1مكرر 150نوات طاقا للمادة أو مجموع مدد العقواات السالاة للحرية المنطوق اتا قضائيا ال،اث س
(سنوات أو قةل 3التل تنص ىلل )قل حالة اردانللة اللعللقللواللة سالللاللة للحرية ال تتجاوز مدتتا ،اث )

حالة ما إذا كانت العقواةة المتاقيةة ال تتجةاوز اةذ  المةدة(  أم تكةوم المةدة متاقيةة مةم العقواةة األ ةلية ال 
(( وممةةا ال شةةل قيةةه أنةةه  43يكةةوم اةةاقل المةةدة اةةل ،ةةاث سةةنوات أو أقةةلتتجةةاوز الةة،اث سةةنوات  أي أم 

ونال اذ  المدة الطويلة نسايا قد يؤ،ر السوار ىلل السامة الجسدية للناضا لةه نا ةة و أنةه ال يمكنةه 
  و كام جدير االمشةرع 44نزىه أو اراتعاد ىنه و لو لمدة ق يرة سوا  ىند النوم أو ىند شحم الاطارية

ز لحامةةل السةةوار إمكانيةةة نزىةةه كلمةةا تواجةةد قةةل المنةةزل أو مكةةام العمةةل المحةةدد و تعةةويض ذلةةل أم يجيةة
ذلةل )تةتم متااعةة ومراقاةة تنفلةليذ  8مكةرر 150االمراقاةة ىةم طريةإ التةاتف ال،ااةت  حيةث تجيةز المةادة

الم اللةلح  الوضلا تحلت المراقاة ارلللكللتللرونلليللة  تحت إشةراف قلةلاضل تطايةإ العقواةات مةم قالةلل
النارجلليلةةلة ردارة السةةجوم المكلفةةة اإىةةادة اردمةةاج االجتمةةاىل للمحاوسةةيم  ىةةم اعةةد وىةةم طريةةإ 

 (  .التاتف الزيارات الميدانية والمراقاة ىم طريإ

 الخاتمة:
ية تعتار تقنية المراقاة ااستندام تقنية السوار ارلكترونل أحد أام الدىائم التل وقرتتا ال،ورة التكنولوج   

العلميةةة للعدالةةة الجزائيةةة سةةيما مةةا تعلةةإ اةةارجرا ات السةةالاة للحريةةة قةةل المؤسسةةات العقاايةةة لمواجتةةة 
قةل السياسةة العقاايةة رسةمت معالمةه ىةدة قةوانيم  كانةت محةا  مساوئتا  كما أنه نعةام قةانونل مسةتحدث

نةاقا  للتجةارب األجنايةة  للتعديل نا ة قل التشريا المقارم ناف التشريا الجزائري )الذي ياقل دائمةا
ادل  نلإ و تكويم نارة وطنية لألسف( مما يدل ىلل التطور المستمر لتذا النعام ااىتاار  يحتوي ىلل 
ا إلةل تحةديث وتطةوير وجانةب قةانونل يحةاول مواكاةة الموازنةة اةيم  جانب تقنل وتكنولةوجل يحتةاج دائمةا

 الحإ قل السامة ال حية.تطايإ العقاب ومراىاة الحقوق الفردية ال سيما منتا 
وانا ن،مم موقف المشرع الجزائري الذي إىتمد نعام المراقاة اإستندام تقنيةة السةوار ارلكترونةل 
مسةةايرا اةةذلل التطةةور التكنولةةوجل و مسةةنرا إيةةا  لندمةةة العدالةةة مةةا يسةةاام  قةةل تحقيةةإ أاةةداف السياسةةة 

للمحاوسيم نالير أنةه ال يمكةم انفةا  التنةوف و  العقااية المعا رة القائمة ىلل إىادة اردماج االجتماىل
القلإ مم استندام التقنيات الحدي،ة قل الوسط العقاال ومم الضروري التقلدم احذر واط  قل اذا المجال  

 ما األنذ اعيم الحساام نتائج التجارب المقارنة.
 وانا نو ل ب:

ر ارلكترونل قةل  أقةرب أجةل اعةد تعليقةه ضرورة استئناف العمل االمراقاة ارلكترونية ااستندام السوا -
مم طرف وزير العدل  ما ضةرورة االنفتةا  والتقةرب أك،ةر مةم الجامعةة ىةم طريةإ قةتح منةاار احةث 
تضم ىدة تن  ات كالعلوم التقنية ىلمية و الطاية وتن  ات إجتماىية كةالعلوم قانونيةة و النفسةية و 
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ىلل حد( و اشراكتم ريجاد حلول لمنتلف المشةاكل  ىلم االجتماع ادل المنتج المتاا حاليا )كل تن ص
التل تعانل منتا السياسة العقااية مم نال ارىتماد ىلل الكفا ة الوطنية ادل األجناية م،ل تطوير السوار 
ارلكترونل مم الناحية التقنيةة التكنولوجيةة و مةم ناحيةة الحجةم  أو الشةكل امةا يضةمم تحقيةإ الالايةة مةم 

ة الحيةاة النا ةة و الحالةة ال ةحية وكةذا النفسةية لحاملةه و التةل تعتاةر مةم مرتكةزات اىتماد  ما مراىةا
 السياسة العقااية.

ضةرورة مراجعةة المشةةرع الجزائةري لمةةدة العقواةة التةةل تسةمح اتطايةةإ نعةام المراقاةةة اإسةتندام تقنيةةة  -
تعد مدة طويلة االمقارنة سوار االلكترونل كاديل للعقواة و التل حدداا ا م ال تتجاوز ،اث سنوات حيث 

 ما او معمول اه قل التشريعات المقارنة  و ىليه يناالل تحديد المدة اسنة واحدة ققط تو أقل.
ضرورة ارسراع اإ دار الن وص التنعيميةة  الماينةة لنعةام العمةل االمراقاةة اإسةتندام تقنيةة السةوار  -

المتعلقةة االسةامة ال ةحية للمحكةوم   ارلكترونل قل أقرب اآلجال ما ضرورة التركيةز ىلةل الن ةوص
 ىليه و  توضيح كيفية إجرا   الفحو ات.  

 

 التهميش:

 15/03حيث وضا المشرع األرضية القانونية الىتماد التكنولوجيات الحدي،ة قل قطاع العدالة اموجب القانوم رقم  1
 .10/2/2015المؤر  قل  6المتعلإ اع رنة العدالة  الجريدة الرسمية ىدد 1/2/2015المؤر  قل 

ىائشة حسيم ىلل المن وري  ادائل العقواة السالاة للحرية ق يرة األمد دراسة مقارنة  دار النتضة العراية  القاارة   2
 ارلكترونية طريقة حدي،ة لتنفيذ العقواة السالاة للحرية نارج السجم  دار النتضة ىمر سالم  المراقاة .44 ص2016

 .26  ص 2000  1الطاعة العراية  القاارة  

لقد تزايد استندام السوار االلكترونل قل منتلف أوجه الحياة المدنية  و ذلل لتحديد مواقا األشناص  حيث يتم  3
إستندامه قل حاالت  الم اايم االزاايمر أو لحدي،ل الوالدة لتجنب  جرائم ارنتطاف  استندامه للحجاج قل الاقاع 

 قل العديد مم الدول.  19اقا حاملل قيروس كوقيدالمقدسة  و تم استندامه قل اآلونة األنير لتحديد مو
المركز العرال للاحوث القانونية والقضائية  معجم الم طلحات القانونية والقضائية المستنرجة مم القوانيم العراية  4

قوانيم تنعيم المؤسسات  – 20/12/2010اتاريخ 26د/852رقم  26الدورة  –والمعتمدة مم قال مجلس وزرا  العرب
 .27ااية نقطةالعق

  دار 2000ارلكترونية طريقة حدي،ة لتنفيذ العقواة السالاة للحرية نارج السجم الطاعة األولل  ىمر سالم   المراقاة 5
 1.العراية ص النتضة

 رامل متولل القا ل  نعام المراقاة االلكترونية قل القانوم الفرنسل والمقارم   مجلة الشريعة والقانوم   كلية القانوم 6
 .285 ص2015يوليو 63جامعة ارمارات العراية المتحدة   العدد 

 فا  اوتانل الوضا تحت المراقاة االلكترونية" السوار االلكترونل قل السياسة العقااية الفرنسية مجلة العلوم  7
 .131 ص2009العدد االول  لسنة 25االقت ادية و القانونية جامعة دمشإ  سوريا المجلد 

8 PRADEL Jean, La prison à domicile , sous surveillance électronique, Nouvelles 
modalités d’exécution de la peine privative de liberté, Premier aperçu de la loi du 19 
décembre 1997,Revue Pénitentiare et droit pénal, 1998, p.15-26.   

  2010ة العقواة ودوراا قل العاج والت ايل  دراسة مقارنة  دار وائل للنشر  األردم  قتد يوسف الكساساة  وعيف 9
أسامة حسنيم ىايد  المراقاة الجنائية االلكترونية  دراسة مقارنة  دار النتضة العراية  القاارة  الطاعة  - .295ص 

 .6و5  ص 2009األولل 

المتضمم قانوم ارجرا ات  66/155تمم لألمرالمعدل و الم 23/07/2015المؤر  قل  15/02األمر 10
  23/07/2015المؤر  قل  40الجزائية الجريدة الرسمية ىدد

يعد استعمال السوار ارلكترونل أحد منرجات وتو يات ى رنة العدالة الذي دىت إليه لجنة إ ا  العدالة التل تم 11
دة مم التكنولوجيا الحدي،ة قل جميا مجاالت العدالة  ال   التل أو ت اضرورة إدنال الرقمنة و ارستفا1999تشكيلتا سنة

 و قد ادأ العمل التجريال لنعام المراقاة ارلكترونية 2013سيما  قل مجال تنعيم السجوم و او ما تم التسطير له منذ
لل مدى تحقيإ ذلل مم أجل الت كد مم قاىلية ارجرا ات الفنية و التقنية و للوقوف ى  2017للمحكوم ىليتم قال نتاية 

 لألاداف المرجوة مم اذا النعام.
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المتضمم قانوم تنعيم السجوم و إىادة اردماج  05/04المتمم للقانوم 30/1/2018المؤر  قل  18/01القانوم 12
 .30/1/2018المؤر  قل  5ارجتماىل للمحاوسيم  الجريدة الرسمية العدد

 137 فا  اوتانل المرجا السااإ  ص 13
المجلد أ جوام  جامعة 27  2017الوضا تحت المراقاة ارلكترونية  مجلة العلوم ارنسانية  ىدد جوام ليلل طلال  14

 .255ارنوة منتوري  قسنطينة  ص
15 P. Landreville ,Du bracelet à l’implant électronique, Panoramiques, n° 45, 2000, p 
45. 

 .131 فا  أوتانل المرجا السااإ  ص 16

 شواد اتاريخ  25/12/2016منشور اتاريخ  akherkhabaonline.com مقال منشور االموقا االلكترونل 17
11/02/2021. 

 .2/2/2021  شواد اتاريخ 1/3/2018موقا وكالة األناا  الجزائرية نشر اتاريخ18
مليوم دينار  100ما يعادل  جتاز مم  السوارات ارلكترونية  قل الجزائر1000الالت تكلفة الدقعة األولل المقدرة ب 19

سوار  االرعم مم امكانية انتاجتا محليا 4000ألف دوالر مم قرنسا مم مجموع الح ة المقدرة  833واو ما يتجاوز 
 مم طرف شركات وطنية ىمومية أو نا ة منت ة قل مجال إلكترونيات.

 8ص.أسامة حسنيم ىايد  المرجا نفسه20
 .132أوتانل  فا  المرجا السااإ ص21

22 LEVY Rene, PITOUM Anna, L’expérimentation du placement sous surveillance 
Electronique enFrance et ses enseignements (2001- 2004), cairn.info, vol.28,n 4,p 5.  
T- Papatheodorou, Le placement sous surveillance électronique en droit pénal 
comparé, R.P.D.P, 1999, p111 et s. 

كسوار جيوساتيس االلكترونل الذي تنتجه الشركة السويسرية الرائدة قل انتاج السوارات االلكترونية " جيوساتيس  23
Geosatis ىار موقا .منشور .عراما ققط180"و الذي يزم www.swissinfo.ch/ar      منشور

 11/2/2021.شواد اتاريخ   20/9/2019اتاريخ
قإذا كام المكام الواجب ىدم مالادرته او المنزل ققط قتكوم الموجة ألمتار ققط   أما إذا سمح للمحكوم ىليه االنروج  24

 إلل أماكم العمل أو للعاج أو للدراسة أو السما  ازيارة االقارب قتكوم الموجتة طويلة نوىا ما.
ية الحدي،ة  مجلة الدراسات الحقوقية  كلية الحقوق والعلوم اوزيدي منتارية  المراقاة الكترونية ضمم السياسة العقاا 25

 .107ص 2016السياسية  جامعة طاار موالي سعيدة  المجلد ال،الث العدد ال،انل  ديسمار  
 مم قانوم ارجرا ات الجزائية الفرنسل  R 57-11المادة26
حداد أمينة  مديرة قرىية اوزارة العدل مكلفة ااالىام  يومية العرال الجديد  يومية الكترونية زيارة للوقا   27

 .2/8/2/2021اتاريخ
تعتير مجاالت التردد الاسلكل مم االشعاىات عير المؤينة قتل وىلل ناف األشعة السينية وأشعة جاما اضعف  28

ولكم اإمكانتا أم  .الت يم واالتالل إلل تكسير الروااط الكيميائية ايم الجزيئات اك،ير مم ام تؤدي إلل إحداث ىمليات
 تحدث ت ،يرات منتلفة ىلل األنعمة الايولوجية كنايا النااتات والحيوانات وكذلل ارنسام

تؤدي إلل )ىلل ناف األشعة السينية وأشعة جاما و  التل تعد أشعة أيونية تلحإ أضرار جسيمة اجسم ارنسام  ق 29
ذكرت قل مقال اعنوام: المجاالت الكترومالناطيسية  و ال حة العامة   الت ،يرات ال حية   إ ااته االسرطام م،ا(

  ادرة ىم األمم المتحدة. 1998تمت مراجعتتا قل ايار N18 ألشعة التردد الراديوي نشرة ىلمية رقم
ة للتاتف الجوال ىلل ال حة مدانلة ضمم أىمال المؤتمر راجا اك،ر: ىمر ىلل ىذاب  الت ،يرات السلاية المحتمل 30

 .2008العلمل الدولل ال،انل  المعتد التقنل قل كار  االسليمانية  العراق  
أنعر قل ذلل: احمد محمد محمود حانل  الت ،يرات ال حية ىم شاكات التيلفوم المحمول قل التجمعات السكانية مجلة  31

 .13ص 2005 يوليو 29اسيوط  العدد
مم ارىام العالمل لحقوق ارنسام ىلل أنه )ال يجوز إنضاع أحد للتعذيب أو لعقواة قاسية و ال إنسانية  5تنص المادة 32

مم مجموىة الماادئ المتعلقة احماية جميا األشناص  الذيم يتعرضوم  22أو الحاطة مم كرامة ارنسام(و تنص المادة
ىلل)"ال يكوم أي شنص محتجز أو مسجوم حتل ارضا  ىرضة ألم تجرى ألي شكل مم أشكال االحتجاز أو السجم 

 ىليه تجارب طاية أو ىلمية(.
 مم والمحتجزيم المسجونيم حماية قل األطاا  سيما ال حييم وال الموعفيم ادور المت لة الطب متنة ماادئ تداب 33

المتينة  أىتمدت و نشرت ىلل المأل اموجب  أو الاإنسانية أو القاسية العقواة أو المعاملة ضروب مم التعذيب وعير 
  منشورات األمم المتحدة.18/12/1982المؤر  قل  37/194قرار األمم المتحدة القرار 

http://www.swissinfo.ch/ar
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أم تكوم العقواة المحكوم اتا المستادلة اتقنية السوار االلكترونل سالاة للحرية و أقل مم ،اث سنوات و أم يكوم  34
عنل الالرامة المالية المحكوم اتا و أم يكوم له  مقر سكم أو إقامة ،ااتة ومعلومة. راجا المادة الحكم نتائيا   و أم يسدد الم

 . 05/04قانوم 2مكرر 150

المعدل و المتمم ىلل ) ارلتزام اشروط التكفل ال حل أو   05/04مم القانوم رقم  5مكرر 150تنص المادة 35
 ارجتماىل أو التراوي أو النفسل التل تتدف الل إىادة إدماجه إجتماىيا(

36 COUVRAT Pierre, Une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative 
au placement sous surveillance électronique,  Rev. sc. crim, 1998, p378. 

يكلف أىوام الم الح النارجية ردارة السجوم امراقاة تحركات المحكوم ىليه ىار جتاز ارىام اآللل  أيم يتم  37
و  امله قل كل ،انيةالدنول للتطايإ ارلكترونل الناص االسوار اكتااة معلوماته الشن ية و يمكم ذلل مم تحديد موقا ح

ىم  قل أي مكام سوا  أكام راكاا أو ماشيا أو ،ااتا قل منزله كما يمكم إجرا  تعديات ىلل الارنامج المعلوماتل للسوار
 اعد و التل ترسل إلل قاىدة الايانات الوطنية و ىند محاولة نزىه أو إتاقه يرسل السوار إنذار لمراكز المراقاة.

م يشر إلل إمكانية وضا السوار ارلكترونل االنساة للمحاوسيم المفرج ىنتم شرطيا و أولئل ياحع أم المشرع ل 38
المستفيد مم نعام الحرية الن فية لمراقاة مدى إحترامتم للتدااير و ارلتزامات التل قد يحدداا قاضل تطايإ العقواات 

نجد أم المشرع الفرنسل نص ىلل إمكانية وضا نا ة المتعلقة منتا اعدم الذااب إلل أماكم معينة و ىلل ناف ذلل 
و شريطة أم ال يتجاوز مدة االنتاار  السوار للمفرج ىنتم شرطيا شريطة أم ال تتجاوز المدة المتاقية مم العقواة األ لية

 مم قانوم ارجرا ات الفرنسل 7-723حسب المادة 
COUVRAT Pierre , op cit, pp 375 ss 

 المشرع الفرنسل .واو الموقف الذي تانا  39

 « Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin 
vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas 
d'inconvénients pour sa santé. 

ة االالة لل حة العقااية  ك حد مرتكزات نجا  ىملية إىادة ت ايل و تراية تولل السياسة العقااية المعا رة  أامي 40
المحكوم ىليتم سوا  مم نال توقير الرىاية ال حية لتم اتوقير ىيادة طاية متكاملة اتا أطاا  و ممرضيم  أو مم نال 

ة تكييف العقواات  لجنة إىادة إشرال األطاا  قل منتلف اللجام و ايئات إىادة اردماج كلجنة تطايإ العقواات أو لجن
المتعلقيم الجنة تطايإ  العقواات و لجنة إىادة  05/181و  05/180مم المرسوميم التنفيذييم  3التراية..راجا المادة 

 .05/04مم القانوم 126التراية طاقا للمادة
االلكترونية المن وص  المعدل و المتمم)تحدد كيفيات تطايإ المراقاة 66/155مم امر 1مكرر 125ن ت المادة  41

ىلل)تحدد شروط وكيفيات  05/04مم القانوم 16مكرر 150ىليتا قل  اذ  المادة ىم طريإ التنعيم( كما ن ت المادة
 .تطايإ اذا الف ل  ىند االقتضا   ىم طريإ التنعيم(

 اإنتاف ينتلف االلكترونية المراقاة تحت الوضا قرض رمكانية الازمة للحرية السالاة العقواة مدة ينتلف شرط 42
 االلكترونية المراقاة تحت الوضا تقرر إنكلترا أشتر  استة المدة تحدد اولندا أشتر  ،ا،ة مدة تشترط قالسويد التشريعات

. فا  اوتانل المرجا  العقااية و قل قرنسا سنة أو أقل المؤسسات نارج الحر الوسط قل تنفيذاا يمكم أي جريمة أجل مم
 .2 التامش139السااإ ص

ىلل)يتعرض الشنص الذي  05/04مم القانوم 14مكرر 150ألم ذلل يعد إنال اارلتزامات  حيث تنص المادة  43
يتملص مم المراقاة ارلكترونية  ال سيما ىم طريإ نزع أو تعطيل اآللية ارلكترونية للمراقاة  إلل العقواات المقررة 

مم التل تنص ىلل)يعاقب االحاس مم شتريم إلل ،اث سنوات  189و 188لجريمة التروب المن وص ىليتا قل المادة
كل مم كام مقاوضا ىليه او معتقا قانونا.....و يترب أو يحاول الترب مم  األماكم  التل ن  تتا السلطات 

 ضد المحاوس الذي ارب 188ىلل) العقواة التل يقضل اتا تنفيذا ألحكام المادة 189المنت ة...( تنص المادة
 .او.........تضم إلل أية ىقواة مؤقتة سالاة للحرية.....(
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 تأثير أشعة غاما على صحة اإلنسان

The effect of gamma rays on human health 
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 ملخص:

تعتبر أشعة غاما نوًعا منن أننواا اعشنعاا الكمرومطناط سنذ النذي  متصن  أق نر طنوأ منوطذ وأعصني طاقنة  و نذ 

العادة  نت  إنتناأ أشنعة غامنا أ نناك تلكن  الننوة الذر نة المشنعة وتحصنأ الطا ذناة دون الذر نة  وتشنتمأ منناط  أشنعة غامنا 

 ن ة  ذ الط ف الكمرومطناط سذ عصي بعض التداخأ  ذ الطوأ الموطذ  إن الترك بنة الري بنة لمنذا الننوا منن واألشعة الس

 األشعة  عتبر  أك ر اعشعاعاة خطورة عصي  حة اعنسان  والتذ تستوطب اعحتراا تبعا لصمطاالة المستخدمة لما.

 

 

Abstract  

     Gamma rays are a type of electromagnetic radiation that has the shortest 

wavelength and the highest energy, and usually gamma rays are produced during 

the decomposition of the radioactive atomic nuclei and the decay of subatomic 

particles, and the gamma ray and X-ray regions in the electromagnetic spectrum 

include some interference in the wavelength. The terrible radiation of this type is 

considered the most dangerous radiation to human health, which requires caution 

according to the fields used for it. 
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  مقدمة:

أحدث التطور التكنولوطذ  ذ كأ المطاالة نقال ياما س ما ما تعص  بالت و ر اعشعاعذ  و 
عصي غرار أنواا ك  رة من األشعة  و بشكأ خاص من ب ن األشعة التذ (gamma) تعتبر أشعة غاما

لوقف لما استخداماة عالط ة لبعض األنواا من األمراض م أ الطرعاة التذ تعطي لمرضي السرطان 
نشاط الطدد الخب  ة وقتصما  وتكون يذه الطرعاة محسوبةً بشكأ دق    وال تحتاأ الخال ا السص مة إلي 
عالأ  مذ تستع د نشاطما بشكأ طب عّذ خالأ  ترةٍ من الامن  كما تستخد   ذ ت و ر العظا   ذ الطس  

نق ب عن النلط  وكذا عصم ة لمعر ة مواطن الخصأ واع ابة م أ الكسور. و ناع ة  مذ تستخد   ذ الت
 .إذ من أي  إستخداماتما تطو ر الملاعالة النوو ة

 ذ المقابأ  إن األضرار الناتطة عن االستعماأ الالمدروس ألشعة غاما  طعصما تعتبر  ذ المراتب األولي 
الخال ا ألنواا األشعة األك ر خطرا عصي  حة اعنسان   صما القدرة عصي النلاذ خالأ الطصد وتأ  ن 

وموتما  وعند التعرض لما بمقاد ر كب رةَ وغ ر مدروسٍة  إنما تسبب السرطان وأمراض الطصد  لذل   إن 
الذ ن  عمصون  ذ أماكن استخدا  األشعة  طب أن  رتدو بدالٍة واق ٍة من الر اص بما ال  قأ سمكما عن 

تعادلٍة إلي ذرةٍ مشحونٍة ونشطة  ( سنتم تر  كما تعمأ عصي تأم ن الذراة أي تحو صما من ذرةٍ م10)
ومما  ا د من خطورة يذه األشعة عد  قدرة اعنسان التعرف عصي مواقعما وأماكن تواطديا لذل    مكن 

 .التعرض لمخاطريا دون الشعور بذل 

و د عنا البحث  ذ الموضوا الي طرح إشكال ة ملاديا: مالمق ود بأشعة غاما؟ وك ف  كون تأ  ريا 
 .السالمة الطسد ة لإلنسان سواك كان مستخدما لما أو متصق ا لما؟السصبذ عصي 

 الث  وبناكا عص ه تحتاأ منا اعطابة عصي اعشكاأ المطروح بالبحث بشكأ أدق تل  أ والتوقف عند
  ذ:طاذ اة مممة تتم أ 

 ( و تمييزها عن باقي األشعةgammaالمحور األول : مفهوم أشعة غاما )

طب عذ  ذ ب ذتنا وقد كان كذل  منذ والدة الكوكب و  ذ ح اتنا  غ ر انه و اعشعاا موطود بشكأ 

 مع التطور  التكنولوطذ ظمرة مستو اة كب رة من اعشعاا المؤ ن  .

 عرف اعشعاا عادة بأنه عبارة عن موطاة كمرومطناط س ة تنبعث من الم در المشع حامصة 
شعة من م ادر طب ع ة و  ناع ة أو النشاط أو يو ظايرة انبعاث األ الطاقة من مكان إلي آخر
 اعشعاعذ لم ادر األشعة.

اعشعاا المؤ ن يو نوا من الطاقة تُْطِصقه ذراة مع نة و نتقأ عصي ي ذة طس ماة )ن تروناة ب تا 

أو أللا( أو  ذ شكأ موطاة كمرومطناط س ة )أشعة غاما أو األشعة الس ن ة(. و سمي يذا التلك  التصقاذذ 

النشاط اعشعاعذ  وتُعتبر الطاقة الااذدة المنبع ة أ ناك يذا التلك  شكالً من أشكاأ اعشعاا لصذراة 

 . 1المؤ ن و يو من اخطر األشعة التذ تمص  طسد اعنسان 

 أوال : تعريف أشعة غاما 

يذ   و فيالردعصي  د العال  اللرنسذ  1900يذ أشعةٌ َكْمُروِمْطنَاِط ِس ٍة ت  اكتشا ما سنة  غاما

نتاأ لصتلاعالة النوو ة التذ غالبا ما تحدث  ذ اللضاك  كما تنتج أ ضا من العنا ر المشعة م أ 

ة إطراك يذه التلط راة. ويذ تنتشر  ذ ولذل  تحر  المعايداة الدول  .النظاذر المشعة ال وران و  وباقذ

األشعة  وق  اللراغ والمواك بسرعة تساوي سرعة الضوك  ولما طاقة أعصي وقدرة أكبر عصي النلاذ من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9


 تأثير أشعة غاما على صحة اإلنسان 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  203

إلي  انطسترو 0.05واألشعة الس ن ة وموطاتما ق  رة طداً تتراوح أطوالما ب ن  البنلسط ة

 .2انطسترو  0.005

لوال وطود الطالف الطوي حوأ األرض الذي  متص و شتة يذه األشعة ذاة التردد ألموطذ 

العالذ والطاقة الكب رة  النعدمة الح اة عصي سطح األرض ألن أشعة غاما لما قدرة  اذقة عصي النلاذ 

 واختراق األطسا . 

  أي أنما تسبب التأ ن  ذ المادة وتأ ن أشعة مؤ نة وترطع قدرتما عصي تدم ر الخال ا الح ة أنما

 .3الخص ة المادة الح ة  عنذ إضرار قد  ؤدي إلي موة

 ثانيا : اكتشاف أشعة غاما

المولود  ذ ن وا صندا أن  ال ة أنواا  إرنست رذرفوردمن  رنسا   وطد الل ا اذذ البر طانذ  

مختصلة من اعشعاا تنبعث من تحصأ المواد المشعة. أطص  عصي يذه أشعة أللا وب تا وغاما  ذ تسصسأ 

طس ماة أللا لتكون متطابقة مع نوة ذراة الم ص و    وت   قدرتما عصي اختراق المادة. ت  الع ور عصي

  تب ن أن أشعة غاما األك ر اختراقًا لما  1912التعرف عصي أشعة ب تا عصي أنما إلكتروناة.  ذ عا  

 طم ع خ اذص اعشعاا الكمرومطناط سذ النشط طًدا   أو اللوتوناة. 

مرة من  وتوناة  10000000و  10000تكون  وتوناة أشعة غاما أك ر نشاًطا بما ب ن 

الضوك المرذذ عندما تنشأ من نوة ذر ة مشعة. تشكأ أشعة غاما ذاة الطاقة األعصي بمص ون مرة طاًكا 

 ط ًرا طًدا من األشعة الكون ة التذ ت أ إلي األرض من المستعراة األعظم ة أو من المطراة 

 .4األخرة و ل   ُعرف بعد أ أ أك ر أشعة غاما نشاًطا

 الثا  : تميز أشعة  غاما عن غيرها من األشعةث

 نتج عن اعشعاا المؤ ن موطاة كمرومطناط س ة قد تكون  ذ  ورة أشعة غاما أو األشعة  

الس ن ة و  حرر يذا اعشعاا ذراة تنتقأ  عصي ي ذة طس ماة ن تروناة  او ب تا أو أللا.  ح ث تتشار  

تحر ر طاقة  ستطصما اعنسان  ذ مشار عه و تختصف كأ  طم عما  ذ كونما تستخد   ذ التلاعالة ق د

 ح ث : 5منم  عن األخرة 

إذ أنما تمتص  الطاقة األعصي  المطاأ الكمرومطناط سذ تعتبر أشعة غاما من أخطر اعشعاعاة  ذ

بسبب ارتلاا تردديا , إشعاا غاما  شبه إلي حد ما األشعة الس ن ة من ح ث أن كاليما  مر عبر المواد 

ما طاقة الح ة بسمولة.  شار إل ما أ ًضا باس  "اللوتوناة" ويذ تنتقأ بسرعة الضوك. تمتص  أشعة غا

 .6كا  ة لتأ ن المادة وبالتالذ  مكنما إتالف الخال ا الح ة

 (Xاالشعة السينية ) أشعة  1

تختصف األشعة الس ن ة عن أشعة طاما  ذ طاقتما وم ادريا الخارط ة  وتمتاا يذه األشعة بقوة 

موطذ اق ر أي اختراق عال ة  ويذه أشعة كمرومطناط س ة تشبه الضوك  ذ طب عتما إال أنما ذاة طوأ 

ذاة تردد وطاقة أعصي ويذ أشعة متعادلة وتنشأ األشعة الس ن ة من خالأ التلاعالة النوو ة الم حوبة 

 بامت اص إلكترون.

  أي نانومتر 0,01و 10ب ن  طوأ موطذ ذاة أشعة كمرومطناط س ة ح ث تعرف بأنما

 .إلكترون  ولة ألف 120و 120أشعتما ب ن  طاقة أن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
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و ذ العد د من المطاالة التقن ة والعصم ة,  الت و ر ألشعاعذ تستخد   يذه األشعة بشكأ واسع  ذ

طاذاة    وناأ عنماطامعة  ورتسبورغ  ذ 1895 عا  ول ا  رونتطن اكتشلما العال  األلمانذ

 . 71901 ذ عا  الل ا اك  ذ نوبأ

 أشـعـة  ألـفـا  2

يذه األشعة ذاة كتصة كب رة  ويذ عبارة عن أ وناة الم ص و  الموطبة الشحنة وتنتج من التحصأ ,

وشحنة موطبة مما  طعأ قدرتما االختراق ة قص صة لذا  إن خطورتما اعشعاع ة قص صة وتكمن خطورتما عند 

دخولما الطس  عن طر   الطماا المضمذ أو الطماا التنلسذ أو الطروح ح ث قد تسص  كم در مشع 

 .داخأ الطس 

 أشــعـة بـيـتـــــا  3

لكتروناة سالبة الشحنة وذاة كتصة  ط رة كما أنما ذاة طاقة عال ة ولما قدرة يذ عبارة عن ا 

 اختراق ة أعصي من أشعة أللا لذا  مذ خطرة داخأ الطس  وخارطه. 

وتنتج من النظاذر المشعة م أ اللوسلور أما الن وتروناة يذ دقاذ  متعادلة الشحنة وكتصتما تقترب 

الطس ماة من النظاذر المشعة الباع ة ألشعة أللا كالراد و  أو بعض  يذه  من كتصة ذرة الم دروط ن وتنتج

 .8األطماة التطار ة المولدة لما كالملاعالة النوو ة

أو أشعة طاما أو (  β )أو ب تا  (  α)اللا   عندما تتعرض المواد المشعة المؤ نة م أ طس ماة

 شدة اعشعاا ونوعه .أكس  إنما تتأ ر بما و توقف مدة التأ  ر عصي نوا المادة و

 المحور الثاني : استخدامات أشعة غاما

أشعة غاما إلي  طاقة نت طة لصتلاعالة النوو ة وت أ الشمس  ذ الطب عة تنتج أشعة غاما من 

, أما اشعة غاما ال ناع ة  لذ الطالب  حرضما اعنسان من اطأ م الحه خا ة  9مص ون إلكترون  ولة

 المطاالة . كون األخ رة تحرر طاقة مذيصة , و تتعدد استخداماة يذه االشعة مع اختالف

 أوال : في المجال الطبي 

حق قة أن أشعة طاما تقتأ أي كاذن حذ يذ م اة لصمطاأ الطبذ   وخا ة مطاأ عص  األورا  ح ث 

 مكن أن تقتأ الطرعاة العال ة من أشعة طاما الخال ا السرطان ة  ذ عمص ة تسمي العالأ اعشعاعذ و 

ال ا السرطان ة   مما  منع النمو أو االنقسا  باستخدا  تقتأ عمص ة العالأ اعشعاعذ الحمض النووي لصخ

 آلة تسمي المسرا أو الم ادر المشعة الموضوعة داخأ المر ض.

 ن ب الترك ا الرذ سذ ألخ اذذ عالأ األورا  باعشعاا عصي توط ه طرعة اعشعاا لصسرطان  

صمر ض محسوبة بدقة كب رة ح ث طرعاة األشعة التذ تعطي ل  قدر اعمكان لتطنب اآل ار الطانب ة 

وأما خال ا الطس  السص مة  مذ تستع د  حتما بعد  ترة نقاية وتستط ع  السرطان ة بح ث تدمر الخال ا

  .10متابعة س ر العمص اة الح و ة  ذ الطس 

غاما عصي نطاق واسع  ذ الطب وتحد داً  ذ مطاأ األورا  لعالأ األورا  الخب  ة  تستخد  أشعة

والسرطان ة خالأ عمص ة تسمي طراحة سك ن غاما,  ذ يذا النوا من العالأ   ت  توط ه حا  مركاة من 

الماك  أشعة غاما إلي األورا  من أطأ قتأ الخال ا السرطان ة و تعمأ يذه األشعة عال ة الطاقة عصي تأ ن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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.  و من المعروف  آن الطذور الحرة شد دة OHو  H ذ الخص ة السرطان ة  مما  نتج عنه طا ذاة حرة 

التلاعأ وبالتالذ تتلاعأ وتتصف الكروموسوماة  ذ الخص ة و بعض اعشعاا الموطه إلي الور   تلاعأ 

 و ضر مباشرة بالكروموسوماة دون استخدا  الطذور الحرة.

لطب ة ألشعة غاما تقن ة الت و ر الق مة لصت و ر المقطعذ باع دار تشمأ التطب قاة ا

( والعالطاة اعشعاع ة اللعالة لعالأ األورا  السرطان ة.  ذ  حص الت و ر PETالبوا ترونذ )

المقطعذ باع دار البوا ترونذ    ت  حقن مادة دواذ ة مشعة ق  رة العمر تنبعث منما البوا ترون   ت  

 11بسبب مشاركتما  ذ عمص ة  س ولوط ة مع نة )عصي سب أ الم اأ   وظاذف المخ(  ذ الطس ,اخت اريا 

تتحد البوا تروناة المنبع ة بسرعة مع اعلكتروناة القر بة   ومن خالأ إبادة األاواأ  تؤدي إلي ظمور 

تج عن إعادة ك صو إلكترون  ولة  ذ اتطاي ن متعاكس ن. بعد الكشف عن أشعة غاما   ن 511أشعة غاما 

 بناك الكمب وتر لمواقع انبعا اة أشعة غاما  ورة تسصط الضوك عصي موقع العمص ة الب ولوط ة ق د اللحص.

تُستطأ أشعة غاما أ ًضا  ذ تقن اة الت و ر  ذ الطب النووي ألغراض التشخ ص   عصي سب أ 

 غاما.الم اأ  ذ استخدا  "الت و ر المقطعذ باع دار البوا ترونذ و كام راة 

تستخد  أشعة غاما أ ًضا  ذ تعق   المعداة الطب ة. تمر أشعة غاما بسمولة عبر عبواة المعداة  

الطب ة ح ث ال  مكن إ قا ما إال بواسطة الر اص الك  ف ولوقا ة األشخاص الذ ن  عمصون  ذ مطاأ 

لمذه األشعة  كما  معامأ امت اص ح ث أن له أكبر الر اص س  من 1أشعة غاما  ستخد  حاطا سمكه 

 .12لل روساة والبكت ر اأنما تقتأ األنسطة الح ة م أ ا

 عمأ العصماك باستمرار عصي طرق طد دة لتطن ب الخال ا السص مة وتض    ترك ا األشعة المؤ نة 

عصي الخال ا السرطان ة. ال  ااأ استخدا  أشعة غاما  ذ الطب يو الطر قة األساس ة لصعالأ  ذ مطاأ 

ولوط ة و ت  تطو ر طرق طد دة لصعالأ بأشعة عص  األورا . لذل   مذ تتقد  بشكأ مستمر من الناح ة التكن

 غاما بمعدأ سر ع و  عاأ.

 ثانيا : في مجال علم الفلك 

ت  اكتشاف أشعة غاما ألوأ مرة من م ادر  صك ة  ذ الست ن اة   وأ بح عص   ص  أشعة غاما 

إطراك مالحظاة أشعة اآلن مطااًل راسًخا لصبحث, كما يو الحاأ مع دراسة األشعة الس ن ة اللصك ة    طب 

طاما  وق الطالف الطوي الممتص بشدة لألرض  كون ذل  عادةً مع األقمار ال ناع ة التذ تدور  ذ 

 . 13مداراة أو بالوناة عال ة االرتلاا )تصسكوباة أشعة غاما(

ينا  العد د من م ادر أشعة غاما اللصك ة الم  رة لاليتما  وغ ر الملمومة ط ًدا   بما  ذ ذل  

 ادر النقط ة القو ة التذ ت  تحد ديا مبدذ ًا عصي أنما النطو  النابضة وبقا ا المستعراة األعظم ة. من الم

ب ن أك ر الظواير اللصك ة الراذعة غ ر الملسرة ما  سمي انلطاراة أشعة غاما  مذ انبعا اة ق  رة 

 .14كوشد دة الك ا ة من الم ادر التذ  بدو أنما مواعة بشكأ متناحذ  ذ السما

 ثالثا : في مجاالت متعددة 

 ت  استخدا  التحص أ الط لذ الطوي واألرضذ ألشعة غاما لدع  رس  الخراذط الط ولوط ة   

 .15واستكشاف المعادن   وتحد د التصوث الب ذذ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
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تستخد  أشعة غاما  ذ ال ناعة للحص أناب ب البتروأ واكتشاف نقاط الضعف   ما. ح ث تستخد  

يذه االناب ب بتسص ط أشعة عصي األناب ب و وضع   ص  حساس خصف األناب ب  أشعة غاما  ذ ت و ر

وتتكون  ورة الظأ عصي الل ص  ح ث تظمر مناط  الضعف ب ورة مم اة م أ ت و ر عظ  اعنسان 

 .16 أشعة إكس بواسطة

وكذل   البكت ر او الطرا    كما تستخد  أشعة غاما  ذ تخص ص المواد الطذاذ ة الم نعة من

التلاعأ  وتنتج أ ضا خالأ الملاعالة النوو ة الحبوب وغ ره. وتستعمأ أشعة غاما  ذ تعق    ذ

 . ذ القنابأ النوو ة نوويال

 ( على صحة اإلنسانgammaالمحور الثالث : تأثير أشعة غاما ) 

من خالأ عرض موطا ألي  األحداث  ذ العال  و التذ خصلة الك  ر من الضحا ا مع تشوياة  ذ 

أطساد أالف من األشخاص سنبرا تأ  ر أشعة غاما عصي  حة اعنسان , ح ث تعرض لعال  إلي حوادث 

 لمحطاة الطاقة و التذ تعمأ بأشعة غاما  ذ كأ من الوال اة المتحدة واالتحاد السو  تذ وال ابان .

 اوال : حادث محطة الطاقة النووية في الواليات المتحدة األمريكية 

   1979مارس  28 باًحا  و   4ح ث وقع أوأ حادث  ذ محطة لصطاقة النوو ة عصي الساعة 

نسصلان ا   الوال اة المتحدة األمر ك ة. نت طة لعطأ  ذ نظا  التبر د  أدة إلي بالقرب من يار سبرأ   ب

. كان لدة ما  قرب من مص ونذ شخص ممن عاشوا بالقرب من 2ذوبان طاك من القصب  ذ الملاعأ رق  

 غراي األمر الذي  ا ر سص ا عصي الطماا التنلسذ  . 0.14الم نع طرعة متوسطة تبصغ 

مارس   إال أنه ل   كن  30و  29ق بعض الطاااة المشعة من المحطة  ذ عصي الرغ  من إطال

ينا  ما  كلذ لصتسبب  ذ أي طرعة إشعاع ة أعصي من المستو اة الخصل ة  ذ المنطقة المطاورة لصحادث  

و لحسن الحظ  ل   ت  اعبالغ عن أي وا  اة لكنه خصف الك  ر من  المشاكأ  ح ة و الطلراة لسكان 

 .17و  ع شون بالقرب من المحطة و تشوياة طسد ة لعماأ  المحطة الذ ن كان

رغ  أن العامصون  ذ المحطة النوو ة أي مطاأ استخدا  أشعة غاما عصي التقص أ من التعرض  

لما قدر اعمكان  الذي   تطصب التخط ط الدق   لطر قة استعمالما وتقص أ مدة التعرض لما واستعماأ 

 .الر اص الحواذأ الواق ة منما كألواح

 ثانيا : الحادث النووي في محطة تشرنوبيل السوفيتية 

م الً شماأ مد نة  80لصطاقة الواقعة عصي بعد  تشرنوبيلوقع حادث نووي أك ر خطورة  ذ محطة 

 تش رنوب أ  ذ أوكران ا   إحدة الطممور اة السو  ت ة األ ص ة. 

 26إلي يذه الكار ة  ذ  باح  1986أبر أ  25أدة اعغالق الروت نذ واالختبار الذي بدأ  ذ 

أبر أ   انخلض م در طاقة الملاعأ وعندما  شأ نظا  األمان االحت اطذ   انلطر الملاعأ مع الملاعأ 

مستو اة  الرابع. بعد وقة ق  ر من االنلطار األولذ  ذ تش رنوب أ   أبصطة الحكومة السو د ة عن

عال ة من اعشعاا  ذ محطة  ورسمار  لصطاقة النوو ة  ذ ستوكمول . عندما تعرضة محطاة الطاقة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
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النوو ة األوروب ة اعضا  ة أ ًضا لمستو اة إشعاا أعصي من المعتاد   ات صوا باالتحاد السو  تذ 

د أقر االتحاد السو  تذ  ذ لصح وأ عصي تلس ر. عصي الرغ  من إنكاره  ذ البدا ة لصكار ة النوو ة    ق

 أبر أ أن أحد ملاعالته قد تعرض لصخطر. 28

مرة من إشعاا القنبصة الذر ة  100 قدر العصماك أن اعشعاا الناتج عن حادث تش رنوب أ كان 

 5200الصت ن أسقطتا عصي ي روش ما وناغاااكذ.  قدر أن إطمالذ إطالق الطالف الطوي كان )

شخً ا  , و المذاة منم   موة بسبب اآل ار   31أ(. كان عدد القتصي اللوريب كر  1015ب تاب كر أ   

 طو صة المدة لإلشعاا. 

كا ح السو  ة الحراذ   ذ محطة تش رنوب أ لصطاقة لمدة أسبوع ن. أولذ  الذ ن  كا حون الحراذ  

 رة من اعشعاا.  ذ كانوا أبطااًل  ذ نظر العال  ألنم  كانوا  عصمون أنم   عرضون أنلسم  لمستو اة خط

النما ة قامة السصطاة السو  ت ة بتطص ف ملاعأ تش رنوب أ بالخرسانة و رغ  كأ يذه األضرار  انه 

  طري حال ًا بناك تابوة  اٍن أك ر استقراًرا عصي األ أ .

كانة ينا  حوادث إضا  ة ل   ت  اعبالغ عنما  ذ محطاة الطاقة النوو ة  ذ االتحاد السو  تذ. 

طة محطاة المراقبة المشعة  ذ أوروبا مستو اة أعصي من اعشعاا  ذ أوقاة مختصلة والتذ قد التق

 .18تكون نت طة لمحطة طاقة نوو ة سو  ت ة أخرة

 ثالثا : حادث محطة الطاقة النووية اليابانية 

لصطاقة  ذ  فوك وشيما دايتشيحد ة األامة ال ال ة واألخ رة لمحطة الطاقة النوو ة  ذ محطة 

. وكان الالااأ الذي سطأ 2011مارس  11ال ابان. كان سبب يذه الكار ة الاااًل شد ًدا وتسونامذ  ذ 

 درطاة عصي مق اس ر ختر   يو الحدث الذي أطص  يذه المأساة.  9حوالذ 

ح ث تسبب الالااأ وأمواأ تسونامذ الناتطة  ذ إتالف محطة الطاقة   مما أدة إلي اختراق  

ملاعالة و تسبب  ذ ارتلاا درطة حرارة قضبان الوقود. ت  ت ن ف يذه الكار ة عصي أنظمة التبر د لص

  أطصقة كار ة  وكوش ما  2011أنما أكبر من تص  التذ حد ة  ذ طا رة  ري ما أ. اعتباًرا من  ون و 

عأ ما  قرب من ُعشر إطمالذ كم ة اعشعاا التذ ت  إطالقما  ذ تش رنوب أ. لسوك الحظ    ستمر الملا

ال ابانذ المتضرر  ذ إطالق اعشعاا   لذا ال  مكن تحد د الكم ة النماذ ة لإلشعاا المنبعث من الم نع 

عصي وطه ال ق ن و ال العدد االطمالذ لضحا اه  ص ومنا يذا مااالة الضحا ا بسبب اآل ار طو صة المدة 

 . 19لإلشعاا غاما 

كم ة ما  متص الطس   كصما اادة الطرعة  تحدد الدرطة الخطوة عند اع ابة باعشعاا  غاما

اعشعاع ة  اادادة الكم ة التذ  ت  تدم ريا  ذ الطس  و عتبر التأ  ر عصي طس  اعنسان تأ  را ب ولوط ا 

)ح و ا( ح ث تعمأ اعشعاعاة إما عصي تط  ر عمأ الخص ة تط  را طاذ ا تعود بعديا األمور إلي عمديا 

و  الطس  بتعو ض ما تصف من الخال ا أو تط  را داذما  تسبب  ذ موة يذه الساب  بعد  ترة مع نة ح ث  ق

الخال ا كالخال ا الع ب ة والخال ا الب ر ة أو موة الطس  أو ظمور سرطاناة متنوعة كما قد  تعدة 

 تأ  ر اعشعاا خال ا أعضاك الطس  إلي التأ  ر عصي الط ناة مما  ؤ ر عصي النسأ بإنطاب أطنة مشوية .
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تعرض األطلاأ لإلشعاا غاما  حدث آ ار ومضاعلاة تكون أك ر خطورة ح ث ت  ب  عند

أنسطة نام ة وحد  ة التكو ن لذا  إن تعرض الطن ن  ذ أشمر الحمأ األولي  عتبر أشد خطرا بعشراة 

 .20المراة من تعرض أمه لإلشعاا نلسه

الطس  المممة كالرذت ن إن إشعاعاة  غاما األك ر خطورة يذ تص  التذ تستقر  ذ بعض أعضاك 

والكص ت ن والكبد  عند دخوأ النظاذر المشعة إلي تص  األعضاك عن طر   الطماا التنلسذ أو الطماا 

 .21المضمذ  إن تص  النظاذر المشعة تقو  بتشع ع األنسطة المح طة بما للترة طو صة 

باعتباريا إشعاعاة غ ر انه  ذ الك  ر من الحاالة تنقض األرواح البشر ة سبب أشعة طاما   

مؤ نة شد دة االختراق تحدث تط راة ك م اذ ة ح و ة كب رة  ذ الخال ا الح ة مما تستل د العالطاة 

اعشعاع ة من يذه الخا  ة لصتدم ر االنتقاذذ لصخال ا السرطان ة  ذ األورا  الموضع ة ال ط رة. تُحقن 

التذ تنبعث باستمرار من النوة المشعة تق ف  النظاذر المشعة أو تُارا بالقرب من الور  ؛ أشعة غاما

 .22المنطقة الم ابة وتوقف نمو الخال ا الخب  ة

 

 الخاتمة :

تعتبر أشعة غاما من أبرا اكتشا اة العص  الحد ث ح ث  ستخدمما اعنسان ال و   ذ العد د من 

المر ض,  اشعة غاما المطاالة  خا ة  ذ الطب النووي بكم اة مناسبة بح ث ال تؤ ر سصبا عصي  حة 

قد تمص  العال  بأكمصه كما قد تنقض الك  ر من األرواح البشر ة خا ة التذ تعانذ من مرض السرطان 

  أشعة غاما إذن سالح ذو حد ن عصي اعنسان أن  تحك    ما و ال  طعأ من طموحاته كأ شذك.

 النتــــائــــج : 

 تاذج من خالأ دراستنا لمذا الموضوا تو صنا لبعض الن

الطاقة    إذ أنما تمتص المطاأ الكمرومطناط سذ تعتبر أشعة غاما من أخطر اعشعاعاة  ذ -1

األعصي بسبب ارتلاا تردديا, أما عن استخداماتما  مذ تستخد   ذ المطاالن الطبذ وال ناعذ  ولكن 

 . بكم اة  ط رة طداً ح ث طرعاة األشعة التذ تعطي لصمر ض محسوبة و بدقة

تتعرض الطالب ة العظمي من الناس لطرعاة منخلضة طًدا من اعشعاا ؛ قد  ساي  يذا  قط  -2

ط رة  ذ العبك اعطمالذ لصسرطان لكنه ال  ااأ الطممور  نظر إلي اعشعاا عصي أنه مادة بكم ة  

 مسرطنة رذ س ة رغ  دوره اللعاأ  ذ تلك   الخال ا السرطان ة و القضاك عص ما .

ألشعة غاما  أيم ة است ناذ ة باعتباريا وس صة إطرام ة  يذ أن يذه المادة ال تدر  بالحواس بأ -3

عنما بواسطة أطماة خا ة , كما ال توطد طر قة ال راغما من طس  اعنسان إذ أنما   ت  الكشف

تراكم ة   كما أنما ذاة آ ار ضاّرة متعددة و متنوعة بالنظر لحساس ة طس  اعنسان إااذما أك ر من 

 سواه من الكاذناة الح ة األخرة.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 التــــوصيــــات :

عاًما عصي ي روش ما وحوادث م أ تشرنوب أ  70اك ر من  حتي ال و    بعد مرور  -1

و وكوش ما ما النا نمتص  معر ة محدودة باآل ار ال ح ة لإلشعاا بمعدأ الطرعاة المنخلضة 

(LDR عصي الرغ  من أيم تما عصي األرواح البشر ة الم ابة بالسرطان  من الضروري إطراك )

 حمالة لتوع ة المواطن  ذ يذا المطاأ.

 ومن الضروري معالطة ملاعالة النوو ة تدر ط ًا من المطصقة والسواذأ لطاااةا  صا  تخل ض  -2
 .الطو اعطالق إلي قبأ لصتلك  أطوأ بوقة تسمح المطصذ  والتذ الماك ملاعالة  ذ المدخنة غاااة
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:  و ك ب د ا عصي الموقع 2
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  :ملخص

خاصة  االجعمةاى   عةممننمؤسسةا  ال بإداراعهةاقمنا من خالل هذه الدراسة  العرةرع ى ةه اهةم المخةاتر العة  ع ة م 

 األمةنمفهة م  تة   نن االجعماىنة  العةممنن مؤسسةا  إدارة اهعمةام مةن كبنةرا حنةااالمخاتر المهنن    الصحن  الع  عشةلل 

تار عشكنل آلنا  العممنن االجعمةاى  اللاامة   ةد ف  ا ى ه أى ه مسع ى ممكن من حمان  الهناكل االجعماىن  الصناى 

احعمةال ف ةدان ر ةررل الصةح  أ  كالمخةاتر المهننة  لكةل    الع اىةد اللاامة الح ادث  األمراض المهنن  ،  إنشةا  أنممة

ر ةا  ى ةه مسةع ىهةذا مةا عةم .   عح ق السالم   الصح  المهنن   .  ال فاة المرعبت  بمدا  االلعااما  الع  نحددها ال ان ن

ك مةا أدر  المةؤمن أ  المسةعفند مةاذا عرنة  إدارة المخةاتر  أهمنعهةا  مةاذا عرة د  حنث من اهةم النعةا   المؤمن أ  المسعفند 

 فنر مةن أجةل  ةمان   عة ى نه من فا دة إذا عررض اله ختر ك ما ااد ذل  ف  إقبالهم ى ه عممنن أنفسهم  دفع مسةعح اعهم

  . بن   ىمل آمن   صحنح 

Abstract :  

Through this study, we identified the most important risks administered by social 

insurance institutions, especially the occupational and health risks that occupy a 

large part of the management of social insurance institutions. The concept of 

industrial security involves the highest possible level of protection of social structures 

within the framework of the formation of compulsory social insurance mechanisms 

against Occupational accidents and diseases, and the establishment of compulsory 

retirement systems for all occupational risks, such as the possibility of loss (damage) 

of health or death associated with the performance of obligations specified by law. 

Check occupational safety and health. This is what happened at the level of 

satisfaction of the insured or the beneficiary, as one of the most important results 

whenever the insured or beneficiary realizes what risk management means, its 

importance, and what benefit will be gained for him if he is exposed to danger the 

more that increases their willingness to insure themselves and pay their dues in order 

to ensure and provide a work environment Safe and correct.  

 

 

 

mailto:Wacila20006@hotmail.fr
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  :مقدمة

عكعس  ادارة المخاتر ف  مؤسسا  العممنن االجعماى  بالنسب  ل فرد  المؤسس  ى ه حد س ا         

مؤسسا  اهمن  بالل . حنث عرافق المخاتر مخع ع انشتعها بشكل مالام ،أنن نجد الفرد نفسه داخل 

الرمل ا  خارجها ف  مرمه مخاتر معن ى  ععجاذبها البن ا  الخصب  المحنت  به   ل عرامل مع هذه 

المخاتر   الحد من احعماال  اثارها الس بن  ى ه مخع ع االتراع س ا  داخل المؤسس  ا  خارجها 

المخاتر لعمكنن  مهر  مؤسسا  العامنن االجعماى  لع فنر الحمان  لألفراد ف  إتار سناس  ادارة

الدارة من العرامل مع ما نمكن أن ععررض له المؤسس  من مخاتــر مسع بال من جه    ما ع دمه من 

ماانا لمسعفندنها ف  حنن عح ق الختر ، أنن عك ن حجم العهدندا  اكثر  درج  عمثنرها الجسنم ألنها 

 عؤد  إله خسا ـــر ال نمكن  مرعبتــ  بمخاتر عصنب صحـــ   حناة األفراد بالدرجــ  األ له

حادث.  عر ن ها  قد عسبب كارثــ ، ألن  ررها قــد نعسع بشكل كبنــر حسب درج  ختـــ رة أ 

س ا  كان  ىن ترنق اجرا ا  عنمنمن  أ  العااما  عشرنرن    هذا ه  الهدع الر نس  لدارة 

جعماى  لرفع مسع ى الر ا ال منف  العممنن اال نلتنها المخاتر الذ  عصب  إلنه ف  مل المخاتر لع 

  االتم نان االجعماى  لدى الفرد.

  اإلشكاليــــــــــــة؟

ما أثر تطبيق بنا ا ى ه ما سبق سنحا ل مرالج  الم   ع من خالل ترح الشكالن  الر نسن  العالن : 

االجتماعي في إدارة المخاطر الصحية و المهنية على المستفيدين من خدمات مؤسسات التأمين 

  لن اح أكثر لإلشكالن  نترح األس    الفرىن :  الجزائر في حالة وقوعهم في خطر؟

 ما الم ص د بالختر  كنع نعم إدارعه؟  ماذا نرن  بالمخاتر المهنن    الصحن ؟ -

 ماه  آلنا   اسعراعنجنا  إدارة المخاتر ف  مؤسسا  العممنن االجعماى ؟  -

 مؤسسا  العممنن االجعماى ؟ماه  المخاتر الع  علتنها  -

 اهمية الدراسة : 

محا ل  ع  نح جل ما نعر ق بالختر  إدارعه بصف  ىام   من خالل مؤسسا  العممنن  -

 االجعماى  بشكل خاص.

عحدند  إدرا  خت ا    سا ل إدارة المخاتر  األسس الع  ع  م ى نها لصناغ  اسعراعنجن    -

 عحكمها. ادارة المخاتر  كذا مخع ع ال  اىد الع 

إبراا كنفن  عرامل مؤسس  العممنن االجعماى  رالصند ق ال تن  ل  مان االجعماى   كال   -

 عند عل مع مخع ع المخاتر الع  علتنها  الع  عرنق نشاتها

 :منهج و هيكل الدراسة 

 الجاب  ى ه عم اسعخدام المنه  العح ن   ال صف  من أجل فهم الم   ع  اللمام بج انبه المخع ف       

االشكالن  المتر ح   حنث عنا لنا فنه م ارب  نمرن  لدارة المخاتر أ ال ثم اسعرر نا اتارها كمدخل 

هنكل  عنمنم إدارة المخاتر ى ه اله لمخاتر الصحن    المهنن  ، ثم ف  االخنر عترقنا دارة اىام ال

ل منااىا  المهنن  ف  اتار المخاتر  مسع ى مؤسسا  العامنن االجعماى  حال  الجاا ر   اهم ال  انا

 .المهنن    الصحن  
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 مفهوم ادارة المخاطر نشأةتطور و األول:  المحور

 : النشأةالتطور و  -1

، حنث بدأ  كنه  قا م ى ه 1950 بدان  ىام  1940إدارة المخاتر إله أ اخر ىام  نمكن إرجاع

ف  منعصع الخمسنننا    المصت ح األنل  ساكس  ، ثم عم عنا ل1 الدارة الع  ندن  ل مخاتر بدرج  ىالن 

 لم نكن أنذا   1956.2ل ىام Sniderدخل حنا العنفنذ ف  أ ا ل الخمسنننا  بال بت من ترع ر حنث

مهر  أن  ، إلهMehr and Hedges(3(ىكع مجم ى  من الباحثنن  1955 اسع االنعشار. منذ 

ف  مج    1967-1963أكادنمن  العممنن بنن الفعرة ىدد أكبر من الم اال  ىن إدارة المخاتر بنن 

 برد ذل  العارنخ كان هنا  انخفاض  The Journal of Risk and Insurance)ل: رJRIر

، الع  رأ  أن عت ر ختر 41964ل ىام Williams and Hemsمترد. عالهما ىمل كل من ر

بدأ  إدارة  1965ا أنه ف  ىام المخاترة ما ه  اله ماهرة أمرنكن  بالكامل.  عجدر االشارة أن 

ل ف  Insurance Institute of Americaالمخاتر، من خالل جه د مرهد العممنن األمرنك  ر

انخفا ا م ح ما، ف  هذا الصدد  1967المه ر ف  العر نم المهن . ثم انخف   إسهاما  الباحثنن ىام 

هم األ له الع  عم نشرها ف  المم ك  كان  جل إسهاما  الباحثنن ىن إدارة المخاتر من خالل م االع

. من خالل ع دنم ىمل Horrigan   Dinsdale(5( 1967المعحدة،  مع ذل  نرجع عارنخها إله ىام 

بارا ىن ادارة المخاتر ف  برنتاننا حنث عمخض ىن هذا العرا ن بان شك    رقعه البحثن  لرام 

 Harvardر،  عم نشره أل ل مرة ف  مج   6 منرتفا حاسما ف  عت نر إدارة المخاتر البرنتانن 1969

Business Review بدأ  الشركا  ف  النمر ىن كثب ف  كنفن  إدارة  1970ف  ىام  ،7ىامل

المخاتر المالن  المخع ف ، مثل الحرك  ف  سرر الصرع  أسرار الس ع  أسرار الفا دة  أسرار األسهم 

، لم نكن هنا  س ى  رقعنن لدارة 1980-7197الجدنر بالذكر أنه ف  الفعرة  .8كمنشت  مخصص 

 المخاتر. كم له الممارسا  ى ه مسع ى المؤسسا  الع  قامـ  بـإدارة مخاترهـا  ممارسـ  إدارة

المخاتر كان  من ترع البن   باسعخدام إدارة األص ل  الخص م ل عرامل مع المخاتر  / أ  منع 

. المرعمد ى ه االس  ب الر م  لر م الدارة 9دنهاحد ث الخسا ر  الحد من نعا جها ىند اسعحال  عفا

ل منه  الر م  بلرض اعخاذ ال رار ف  مر ع  التكلفة والعائـد والقيمـة المتوقعـةالمرعكا ى ه عح نل 

 ع سع اسعخدامها ىند مؤسسا  العممنن  صنادنق االسعثمار كمدخل مرنار  ل عرامل مع  ىدم العمكد.

 قد حدث االنع ال من إدارة  بالمخاتر الذ  نشكل االسعثنا  لهذه ال اىدة.المخاتر ف ت د ن االحعفام 

العممنن إله إدارة المخاتر ىنـدما قرر  رابت  مشعر  العممنن علننر اسمها إله جمرن  إدارة المخاتر 

كان العلننر إشارة إله أن عح ال ما نجر  حنث بدأ  جمرن  إدارة المخاتر  1975 العـممنن فـ  

نن بنشـر مج   اسمها "إدارة المخاتر" كما كان ن  م قسم العممنن ف  رابت  الدارة األمرنكنـ   العمم

بنشـر مجم ى  ىرن   من الع ارنر  الدراسا  لمساىدة مدنر  المخاتر، بال اف  إله ذل  قـام مرهد 

معحانا  نحصل فنها العامنن األمرنك  ب  ع برنام  عر نم  فـ  إدارة المخـاتر نع ـمن س سـ   مـن اال

 1973الناجح ن ى ه دب  م ف  إدارة المخاتر  قـد عـم عرـدنل المـنه  الدراس  لهذا البرنام  ف  

 أصبح االسم المهن  ل معخرجنن من البرنام  "امنل إدارة المخاتر." ألنه ف  ال اقع كثنرا من المفاهنم 

  .10 ىالم األىمال  عتبن ها فنه الع  نشم  ف  قاىا  الدراس  األكادنمنـ  عـم ن  ها إله
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 مفهوم المخاطر : 1-1

ل مخاتر مران  معرددة  مفاهنم مخع ف  ععحدد  ف ا لمجالها، ح ل نشاتها، أنماتها،  ف ا لدرج  خت رعها 

 جسامعها  حجم عمثنراعها،   فنمان   نشنر ا ال ل مفه م ال ل   ل ختر   االصتالح  ثم اللمام بمهم 

 العرارنع:

ل RISQUEأ  ر لRESCASSر الختر ه  مسع حاة من المصت ح الالعنن  ك م  :لغة -

 الذ  ندل ى ه االرعفاع ف  الع اان  حد ث علننرها م ارن  مع ما كان منعمرا  االنحراع 

 المع قع.

ه  ذل  االلعاام الذ  نحمل ف  ج انبه الرنب   ىدم العمكد المرف نن باحعمال  ق ع اصطالحا:  -

 .11نك ن هذا األخنر إما عده را أ  خسارة النفع أ  ال رر، حنث

 

 مصطلحات متداخلة مع المخاطر  :  1-2

 العفرق  بنن مخع ع المص حا  المعداخ   مع الختر:  جب قبل العررض لمخع ع العرارنع

 أن احعمال إله عشنر ه  عربر ىن هذه النعنج  المحعم   الناعج  ىن الختر فه  المخاطرة: -

المكش ف ل ى نه مصدر  الكهربا  من فاالقعراب ل ختر عررض إذا ل  رر النسان نعررض

عمثنره   نتاق  حجمه، الختر، عحدند     ف  المخاترة  عحسب مخاترة، ه  الختر

  نسببها. أن نمكن الع  المخاترة حجم  عح نل

 عرتنل ف  نعبدى الذ  بال رر العنمنم رالمجعمعل عصنب محدد ل ق  عسعمر حال :األزمة -

 المت  ب، فه  ىبارة ىن مشك   غنر مع قر   الع  قد النح  ى ه ال ما ع  أدا  المك نا 

 عررع  العنمنمرالمجعمعل منها. لحمان  العدخل  ىدم  المخاتر، الختر نعنج  لعراكم عك ن

أن ا ى ه أنها خ ل نؤثر عمثنرا مادنا ى ه النمام ك ه كما انه نهـدد االفعرا ـا  األساسن  الع  

 .12 م ى نها هذا النمامن 

 :العح ق الماد  الم م س لسبب الختر فمثال فه  نمثل العرجم  الرم ن  ل ج د الختر الحادث: -

نرن  أنه مسبب ختر  لفم"  "حرنق"  هنا لفم.حادث الحرنق نشنر إله عح ق الحرنق فرال

 نرد  لالخطرمسبب نرن  عح ق الحرنق فرال. بمرنه آخر الحرنق قبل العح ق ر "حادث حرنق

  13.لالخسارة ناع  الحادث ر العح ق ره  حادثل

ن صد بالخسارة المادن  الناعج  ن ص من قنم   حنث، قد عك ن مادن    /أ  مرن ن  الخسـارة: -

نعنج  عح ق مسبب الختر رل عح ق الماد  الم م سل ل م اهر التبنرن    حدة الختر

ل ع ننم الماد ،  من هنا عسعبرد الخسارة   ه  بال ر رة نجب أن عك ن قاب   14   الشخصن  

. حنث نمكن العمننا "الخسارة المرن ن  " غنر ال اب   لهذا الع ننم الماد   ه  ما نت ق ى نها

 :بنن ن ىنن من الخسارة

 .الخسارة الجزئية والخسارة الكلية :النـوع األول

ن ص ف  قنم  عنع  ف  حال  ما إذا عرعب ى ه  ق ع الحادث : الخسارة الجزئية .أ

 . حدة الختر

عنع  ف  حال  ما إذا عرعب ى ه  ق ع الحادث انردام قنم   حدة : الخسارة الكلية .ب

 .الختر
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 .الخسارة المباشرة والخسارة غير المباشرة :النوع الثاني

ع   الخسارة الع  عنشم نعنج  عح ق مسبب الختر  عمهر ى ه الخسـارة المباشرة: أ. 

 .العح ق حدة الختر آثار هذا 

ع   الخسارة الع  عنشم نعنج  عح ق مسبب الختر  ال : الخسارة غير المباشرة ب. 

 . عمهر ى ه  حدة الختر آثار هذا العح ق

 الخطر في المؤسسة التأمينية: -2

نخع ع الختر ف  العممنن ىن المفاهنم الرام  األخرى، فهنا  من األختار ما ننشم ىن التبنر       

كالالاال،  البراكنن  الفن انا   غنرها،  هنا  أختار عنشم ىن الحر ب  األختار السناسن ، 

 من اا ن   نرهابال اف  إله أختار ع  ب الرم    الختر الناع  ىن الفساد الدار   أختار الرا     غ

أخرى هنا  األختار الع  عرجع إله ى امل فنان ل جن  لإلنسان كالشنخ خ ، المرض  ال فاة  المهنن  

كالبتال ، الع  علتنها العممننا  االجعماىن   من هذا المنت ق نمكن عررنع الختر االجعماى  ى ه أنه 

فكرة ه  ع   المخاتر ال ثن   االرعبات بالحناة "الختر الناع  ىن الحناة فاألختار االجعماىن   ف ا لهذه ال

عم  شركا  العامنن ل ختر ى ه انه نعمثل ف  الفرق بنن الخسا ر المع قر   الع  . حنث عرى15االجعماىن 

ع عام شرك  العامنن بعر ن ها لحم    الفر ن   الع  ى ه اساسها حساب قست العممنن الصاف ،  الخسا ر

 .16الح عهم ح ادث االختار المؤمن  ده ثا ق العممنن الذنن 

فالختر بانجاا نرن  حص ل الحادث الذ  ن جب عح  ه أن ن ف  المؤمن بما العام به  قد نك ن 

الخص ص إرادة المؤمن له،  الحادث المحعمل ال ق ع ال نع قع عح  ه ى ه إرادة الترفنن  حدهما  ى ه

ن  م المؤمن ن بشكل تبنر  بالعممنن ى نه . 17كارث "نت ق ى نه لفم ال  ال فاة،  لذا كالحرنق  السرق 

ى ه األختار البحع  ف ت، مع ذل  لنس  كل األختار البحث  قاب   ل عممنن، فنجب أن عكعمل ىادة 

. فالختر ال ابل 18معت با  مرنن  قبل أن نمكن اعمام العممنن ى ه ختر بح  من خالل شركا  خاص 

ن ا  العممنن لعمكند األساس الر م  ل عممنن،  ه  ما نصنغ مجم ى  ل عممنن نشمل ال  اىد الع  ع رها ه

 من الشر ت نسع ام ذل  ع فر مجم ى  من الشر ت ف  الختر حعه نك ن قابال ل عممنن نذكر منها:

 االحتمالية:  2-1

عربنر رنا   ععرا ح قنمعه بنن رالصفر  ال احدل، فإذا كان احعمال حد ث ختر ما ه  الصفر فهذا 

 19ل فهذا نرن  أنه مؤكد الحد ث1نرن  أنه نسعحنل الحد ث، أما إذا كان احعمال حد ث الختر ال احد ر

 محعمل ال ق ع "ال مؤكد  ال مسعحنل"  ذل  ألن االحعمال "ىدم العمكد" هنا ه  بمرنه أن نك ن الختر

ارة أ  حادث حرنق ىدم حعمن   ق ع هذا الختر فه  قد نعح ق  قد ال نعح ق، فحادث السن باالحعمال

منال أ  مصنع ح ادث محعم   ال ق ع  لكنها لنس  حعمن  ال ق ع بننما ختر ال فاة مثال حعم  ال ق ع 

"مؤكد الحد ث" إال أن ىنصر العمكند هنا نعر ق ف  ع قن  حد ث ال فاة. ف  حنن فإذا كان الختر مؤكد 

، أما إذا كان الختر مسعحنل ال ق ع فإن ال ق ع فإن شركا  العممنن لن ع  م بالعممنن  د هذا الختر

الفرد لن نؤمن ى ه ختر لن ن ع  نعحمل عكالنع ه  ف  غنه ىنها،  هنا نسعخ ص أن شرت االحعمالن  

 بشرت آخر ه  أن نك ن الختر مسع ب   الحد ث.

 : الخسارة يجب أن تكون نتيجة حادث عرضي وغير متعمد 2-2

المؤد  اله عح نق الخسارة أمرا احعمالنا، بمرنه أن الخسارة  ن صد برر ن  الخسارة أن نك ن الحادث

أ  أن نك ن الختر مرعهن بإرادة  ،20نجب عك ن ال إرادن  رغنر معرمدةل  خارج نتاق عحكم المؤمن
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ترع ثالث مسع ل بمر ع ال دخل لترف  الر د فنها  بذل  فإن شركا  العممنن ال ع  م بعر نض 

 .21ر بالش   المؤمن ى نه ىمداالشخص الذ  نعرمد إلحاق ال ر

  أن يكون الخطر موضوع التأمين قابال للقياس بشكل كمي: 2-3

أن العممنن ن  م ى ه عر نض الخسا ر الناجم  ىن عح ق الختر المؤمن  ده فإنه من المنت   أن  بما

ال ست عك ن الخسا ر قاب   ل  ناس  نمكن العربنر ىنها كمنا حعه نسهل ى ه شرك  العممنن حساب 

 .22ال اجب اسعنفا ه من تالب العممنن

 :أن ال تكون الخسارة مركزة   4 -2

هنا  نشعرت أن نسب  كبنرة من ال حدا  المرر   ل ختر ال نجب أن عح ق لهم خسارة ف  نفس ال ق ، 

بمرنه أن الختر ال نجب أن نعح ق ف  ص رة كارث    عرجع اللان  من هذا الشرت   أهمنعه اله أن 

  م أساسا ى ه مشارك  كل المرر نن ل خسارة ف  عر نض الخسارة الع  نجب أن عحدث ل     العممنن ن

رىدد محد د منهمل، فإذا ما كان الختر نمخذ دا ما ص رة كارث  فإن اشعرا  العممنن كبنرا جدا بدرج  

سها،  شركا  نصرب عحم ه من قبل المؤمن لهم، بالم ابل ىجا هن   العممنن ىن ال فا  بالعااماعها  إفال

العممنن ىادة عرغب أن ععجنب الخسارة المركاة  علتن  برض األختار الع  قد ننع  ىنها خسا ر 

  خم  باسعخدام الترق  األسالنب المعاح  أمامها   الع  عمكنها من م اجه  الخسا ر المركاة منها:

 المركاة.إىادة العممنن الع  عسعخدم من قبل شركا  العممنن لعفعن  الخسا ر  -

 الع انع الجلراف  أ  الامن  نمكن شركا  العممنن من عجنب عركا األختار. -

 .23المالن  الحدنث  ل عرامل مع الخسا ر المركاة اسعخدام األد ا   المشع ا  -

 إمكانية حساب فرصة الخسارة:   2-5

مع ست حنث نجب أن عك ن قادرة ى ه حساب كل من  هذا الشرت  ر ر  لمكانن  حساب ال ست

 .24عكرار الختر  مع ست شدة الخسارة الع  نمكن أن ععح ق ف  حال  حد ث الختر

  القسط يجب أن يكون اقتصاديا: 2-6

نرن  أن نك ن ال ست اقعصادنا أن ال نك ن مباللا فنه بحنث ال نسعتنع المؤمن له عحم ه فنؤد  إله ىدم 

عسعتنع شرك  العممنن دفع العر نض ف  حال  عح ق القبال ى ه العممنن،  أن ال نك ن أقل من الالام فال 

 .25الختر بمرنه أن نك ن ال ست كافنا  ىادال  حعه نسعتنع المؤمن عحم ه

 االمن الصناعي و نظم الوقاية : -3

كما أن المعممل لمفه م إدارة المخاتر نعبادر إله ذهنه الردند من المصت حا  األخرى  العـ  قـد عش ش 

حنرة من أمره ل عفرنق بنن هاعه المصت حا  من حنث المرنـه  المحع ى باىعبار أن عفكنره  عجر ه ف  

مصت ح المخاتر عع اتع فنه الكثنر من الم   ىا  ذا  الص   مع بر ها البرض  الع  عسعرمل ف  

محع اها  م   ىها مفه م الختر  الع  جر ـ  منـه مادعها األساسن   مك نها الر نس  ف  العح نل 

لج ، من هـذه المصـت حا  األمـن الصناى ، نمام ال قان   إدارة األاما   غنرها  سنحا ل  المرا

 .عفكن  كل مصت ح ى ه حـدا بهدع ع  نح الفر ق بننها  بنن مصت ح إدارة المخاتر

 مفهوم األمن الصناعي:  3-1

ـدرع الـ اق  ل سا ل نشكل األمن الصناى  أحد دىا م العنمن  حنث عكمن أهمنعه داخل المؤسس  ك نه ال

النعاج من األ رار  المخاتر الع  نمكن ععررض لها الرم ن  النعاجن  أ  العشلن ن ، بحنث نهدع إله 

اعخاذ العدابنر الالام  ال قان  بمخع ع ص رها  أشكالها، مع عهن   بن   ىمل صالح   آمن  داخل 
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ل curaل  من رSe-curusلالعننن  رل إله الك م  اSecurityالمؤسس . نر د أصل مصت ح األمن ر

ل  ب جه ىام فإن مصت ح األمن نربر إما ىن العحرر من الختر أ  to careر "العـ  عرن  " الرنان 

.حنث نجد ال ارئ أمامه ىدة عرارنع 26اسعرراض ال  ة  ال درة ى ه االسعجاب  ل عهدندا  أ  ىرق عها

  :لألمن الصناى  منها

ىن ذل  الرمل ى ه ع  نل الحـ ادث فـ  الصـناى   عكـالنع الصاب  : ه  ىبارة التعريف األول 3-1-1

الناعج  ىنها،  الع  ععناسب عناسبا تردنا مع ىدد الح ادث  الصـابا   ذلـ  بلرض حمان  

 .27الرمال  انادة الكفا ة النعاجن 

 نرن  ع فنر ما ن ام من الشر ت  الم اصـفا  الفننـ   الجرا ا  التعريف الثاني: 3-1-2

 لعنمنمن  ف  بن   الرمل لجر ها آمن   صحنح  لعفاد   ق ع ح ادث عنشئ ىنهاا

 .28إصابا  مهنن ، بما ن من حمان  م  ما  النعاج المادن   البشرن 

ىبارة ىن مجم ى  الجرا ا   العنمنما  المعر    بالمحافم  ى ه نمم األمن  التعريف الثالث: 3-1-3

  29ر ال سا ل المعاح  العالن : السالم  داخل المؤسسا   مراف ها بع فن

بع فنر  سا ل الصنان  الـكاف   ل حـفام ى ه ال درة النعاجن   حماية وسائل اإلنتاج: -

 . نشاتاعها العشلن ن  بمرن  ال سا ل المانر  لعح ق الختر

ل عخفنع من حدة الصابا  أثنا  الرم ن  النعاجن  أ  : توفير وسائل األمان والحماية -

 كالسرافا  األ لن  ف  حال  إصاب  الرمال.الخدمن  

 . ذل  حفاما ى ه الم رد االقعصاد  ضمان استمرارية اإلنتاج: -

من خالل هذا نعبنن أن مفه م األمن الصناى  ن ع   مع مفه م إدارة المخـاتر فـ  ن ـات  نخع ع      

 ىنه ف  ن ات أخرى مثل ما ه  مشار إلنه أدناه:

 وضح أوجه التشابه واالختالف بين األمن الصناعي وإدارة المخاطر(: ي01-01الجدول رقم )

 إدارة المخـاطر األمن الصناعي 

 أ جه العشابه
كالهما ن  م ى ه دراسـ   ععبع المخاتر  الع  من شمنها أن عمثر ى ه سنر رة الرمل،  -

  كذا ى ه مخع ـع األنشـت  الفاى   داخل المؤسس .

 أ جه االخعالع

 

 

العركنا ى ه البن   الداخ ن  بالدرج   -

 األ له. 

رصد المخاتر الناعج  ىن المحنت  -

الداخ   بما ف  ذل  ىم نا  العشلنل 

  النعاج.

ع  نل المخاتر العشلن ن  المرعبت   -

 بح ادث الرمل مثال.

العركنا ى ه البن   الخارجن   -

  الداخ ن  مرا. 

عح نل المخاتر المرعبت  بر امل  -

 .اخ ن   الخارجن  مراالبن ـ  الد

 ع  نل المخاتر الخاص   الرام  مرا.  -

 

 من إىداد التالبنن باالىعماد ى ه العرارنع الساب   المصدر:

 

 

 



 التامين ضد المخاطر المهنية والصحية 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  218

 نظم الوقاية : -4

  مفهوم نظام الوقاية: 4-1

نعم االىعماد ى ه نمام ال قان  من خالل ارسا  دىا مه النسانن   المادن  قصد سد الثلرا  الع  قد عك ن 

لعكرار الح ادث ف  المنممـ  أ  مرالجـ   احعـرام الشـر ت الفننـ   الجرا ا  الرم ن  بلن  منع  سببا

الس  كنا   العصرفا  النسانن   المر ع البن ن  اللنر آمن . حنث نرعبر نمام ال قان  أحد فر ع أنمم  

ث نرمل ى ه ع فنر ما ن ام حن .لألمن الصـناى  إال أن نمام ال قان  نرعبر نمام ىم   أكثر منه نمر 

من الشر ت  الم اصفا  الفنن   الجرا ا  العنمنمن  ف  بن   الرمل لجر ها آمن   صحن  حعه ال ع ع 

فنها ح ادث  إصابا  مهنن  ب صد حمان  م  ما  النعاج المادن   البشرن   اعخاذ ال رارا  المناسب  

المادن  إله أقل    األختار أ  عخفنض قنم  الخسا رالكاف   لعنفنذ مجم ى  الجرا ا  المانر  لمسببا

.ى نه نمكن ع دنم جم   العرارنع 30عك ف  ممكن  عح ن ا لألمان ف  كاف  المشر ىا  االقعصادن   الخدمن 

  :العالن  المرعبت  بمفه م نمام ال قان  أهمها

ىبارة ىن نمام نهدع إله ع فنر ما ن ام من الم اصـفا  الفننـ  اا د  التعريف األول: 4-1-1

الجـرا ا  العنمنمن  ف  بن   الرمل، لجر ها صحن   أكثر أمنا حعه ال ع ع فنها حـ ادث 

 .31 إصـابا  مهنن   ذل  ب صد حمان  م  ما  النعاج المادن   البشرن 

ا  الع  ععخذ لمنع أ  الع  نل من حـ ادث : ننمر إلنه ى ه أنه كل الجرا التعريف الثاني 4-1-2

  .32الرمـل  األمراض المهنن ، كما ن دم جمنع  سا ل ال قان   ن فر المر ع المناسب  ل رمل

 :حنث نرمل هذا النمام ى ه عح نق جم   من األهداع منها

من خالل ع فنر مجم ى  من الشر ت  ال سا ل الع   :حماية العنصر البشري -

عجرـل الرمال ف  حمان  آمن  من أختار  ح ادث الرمل،  ذل  ألن الكفـا ا  

 . المهـارا  البشرن  الع  ع منها المؤسس  عرعبر الدىام  األ له ل رم ن  النعاجن 

انـ ، الع  األهداع األساسن  لنمـام ال قلب  غ  حماية عناصر اإلنتاج المادية -

عشمل كاف  اآلال   العجهناا   المرـدا ، المرافـق  المبـان   المنعجا  

رالمكاسب المادن ل من الع ع  ال رر الذ  نمكن أن ن حق بها جرا  ح ادث الرمل 

 . غنرها

 

 : مفهوم ادارة المخاطرتجربة الجزائر ب: لثانيا المحور

 التطور و النشاة : -1

عنا ل  مسمل   عرد الجاا ر من الد ل الرربن  األ له الع  صادق  ى ه اعفاقنا  الرمل الد لن  الع        

،  عجسندا لذل  ف د ىمد  33اعفاقن  42، ف  د صادق  ى ه 1963العممننا  االجعماىن  ف  نهان  دنسمبر

  العرعنبا  الع  من شمنها  ،34ى ه   ع األسس األ له ل حمان   الرىان  الصحن  ل رامل ح ا أساسنا

ع ر  351983حمان  الرامل  صنان  ح  قه من خالل مراسنم قان نن  معر    بال مان االجعماى  سن  

بالعكفل بالرمال   ذ   الح  ق من خالل العممنن االجعماى  الذ  نكفل حمانعهم من األختار المهنن  الع  

لمهنن   ذل  ىن ترنق عر نض ال رر تب ا لما نمكن أن نعرر  ا لها خالل ممارسعهم لنشاتاعهم ا

ن ع نه ال ان ن، ى نه سنحا ل ف  هذا الفصل إبراا أثر عتبنق إدارة المخاتر ى ه خدما  مؤسسا  
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العممنن االجعماى  من خالل إبراا مدى فرالن  مؤسسا  العممنن االجعماى  من الناحن  الجرا ن  

مسعفندنن منها.  الع  نسره من خاللها ل بحث ىن ال سا ل الع   الرم ن   الممارس  ف  ع فنر الحمان  ل 

ع من له م اجهعها ، حنث نعررض لمخاتر قد نك ن سبب إنشا ها ا  خارج نتاق الفرد .عرجع لردة 

أسباب منها فنان ل جن  كالشنخ خ   المرض  ال فاة،  هنا  أخنرا المخاتر المهنن   الع  عرعبت 

البتال   ىدم كفان  األجر  إصابا  الرمل أ  الصاب  بمرض من أمراض بممارس  مهن  مرنن  كختر 

ج ن ن   02ف   83/11عم إصدار أ ل إتار قان ن  ل عممننا  االجعماىن  ف  الجاا ر رقم حنث  .المهن 

الذ  حدد األختار الع  نلتنها  ه  ختر المرض، ختر ال الدة، ختر الرجا ثم ختر  1983

إله جانب المك فنن ف  مجال ال مان  38الع اىد 37 األمراض المهنن ،ح ادث الرمل  .36ال فاة

 إ اف  إله إنشا  كل من الصند ق ال تن  ل مراشا  ف  هذا الصدد 40 عس ن  المنااىا  39االجعماى 

لصالح المع اىدنن من ىمال  أرباب الرمل الصند ق ال تن  ل عممننا  االجعماىن  لح ادث  41لCNRر

ل الصند ق ال تن  ل عممننا  االجعماىن  ل رمال األجرا  CNASATر الرمل  األمراض المهنن 

، الصند ق ال تن  ل عممننا  االجعماىن  ل رمال غنر األجرا   42لCNASبالعرخنم ر

الصند ق ال تن    43لCNACالصند ق ال تن  ل عممنن ى ه البتال  ر ل،CASNOSبالعرخنمر

ل، الصند ق ال تن  لمرادل  الخدما  االجعماىن  CACOBATHل عممنن ىن الرتل المدف ى  األجر ر

ل هن   ال قان  من األختار المهنن  ف  نشاتا  البنا   األشلال الرم من   الر  FNPOSر

 .OPREBATPH)44ر

 :  نسب االشتراكات -2

 العال : عحدد نسب  قست اشعرا  العممننا  االجعماىن  حسب األختار  الف ا  كما ه  م  ح ف  الجد ل

  (: يوضح توزيع نسبة االشتراكات للتأمينات االجتماعية حسب األخطار01-02الجدول رقم )

حصة التي يتكفل بها  األخطار المؤمنة:

 المستخدم

الحصة التي يتكفل 

 بها العامل

صندوق الخدمات  يدفعها

 االجتماعية

 

 المجموع

 التأمينات اجتماعية:

  والوفاة )المرض، األمومة، العجز

%12.5 1.5% - 14% 

 %1.25 - - %1.25 حوادث العمل واالمراض المهنية: 

 %17.25 %0.5 %6.75 %10 التقاعد: 

 %0.5 - %0.25 %0.25    التقاعد المسبق:

 %1.5 - %0.5 %1 البطالة: 

  %0.5    السكن االجتماعي 

 35% 1% %09 %25 : المجموع

 www.cnas.dz الم قع الرسم  ل صند ق ال تن  ل عممننا  االجعماىن  ل رمال االجرا   المصدر:

  ا رع نسب  نعحم ها  %9ف  حنن ندفع المؤمن نسب   25% حنث ن ع ى ه ىاعق المسعخدم نسب 

 %.1صند ق الخدما  االجعماىن  بنسب  

https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_algerie_salaries.html#vieillesse
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_algerie_salaries.html#vieillesse
http://www.cnas.dz/
http://www.cnas.dz/
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بح ادث الرمل  األمراض المهنن  نسعثن  من عتبن ه ىالم الفالح   ه  ف  د كان العشرنع المعر ق 

،  الذ  ب   سار  المفر ل إله غان  صد ر ق اننن 21/06/1966المؤرخ ف :  66/183المرس م 

الع   حد  نمام ال مان االجعماى  ما بنن جمنع ال تاىا   ى ه جمنع الرمال بما فنهم  1983

مـا ع منعه هذه ال  اننن من حمان   عكفل  علتن  خاص  ف  مجال األجانب  فنما ن   س ع نرى 

 .45العممننا  االجعماىن   ح ادث الرمل  األمراض المهنن 

 : االجتماعية  التأميناتالمخاطر التي تغطيها -3

عت ر نمام العممننا  االجعماىن  بالم اااة مع عت ر المخاتر فبردما كان نلت  ف  البدان  العممنن      

ىن ح ادث الرمل، ع سع لنشمل العممننا  ىن الرجا، المرض  ال فاة  فنما ن   مخع ع المخاتر الع  

 نلتنها:

فند  ذ نه من خالل االصل ف  العممنن ىن المرض أن نلت  المسع :التــأمين علـى المرض 3-1

 : 46عمدن  األدا ا  العالن 

ع  م بعلتن  عكالنع الرالج، الجراح ، االد ن ، االقام  بالمسعشفه، المرالج   :األداءات العينية -

بالمناه المردنن   المعخصص ، االجهاة  االى ا  االصتناىن ، اىادة العمهنل المدن ، الن ل 

 بسنارة االسراع  غنرها من  سا ل الن ل، ىندما ععت ب حال  المرنض ذل .

 ن ن  ن من  ل مؤمن االجعماى  الذ  نمنره ىجا بدن  ا  عع من منح عر األداءات النقدية: -

 .ى     المثب  تبنا ىن م اص   ىم ه ا  اسع نافه لدى المسعخـدم  ال مان االجعماى 

عهدع إله  مان مسع ى مناسب لمرنش  كل مؤمن له اجعماىنا ىند ف د  :التأمين على األمومة 3-2

 د المرأة الرام   قدرعها ى ه الرمل بسبب ال درة ى ه الكسب س ا  كان ذل  بصف  مؤقع  رعف

 باىعبار الحمل  ال الدة أحد المخاتر  47الحمل  ال الدةل أ  دا م  لسبب ال دخل لرادعه فنه.

  48.النف ا  الرالجن االجعماىن  عسعفند بم جبه الرامال  من ىت   األم م   بعر نض 

مراش ل مؤمن له الذ  ن تره الرجا نسعهدع العممنن ى ه الرجا، منح  :التأمين عن العجز 3-3

ىدم ال درة ىن الرمل، نعنج  ىدم السالم  الجسدن  فعؤثر ى ه  نرن  .49إله االن تاع ىن ىم ه

أ  كل شخص لنس بإمكانه ممارس  نشات مهن  ىاد  بسبب المرض،  50م درعه بال نام برم ه.

 ه األقل نصع قدرعه نرد ف  حال  ىجا المؤمن الذ  نران  ىجاا نخفض ى 51حادث أ  ىاه .

ى ه الرمل أ  الربع، أ  نجر ه غنر قادر أن نحصل ف  أن  مهن  كان  ى ه أجر نف ق نصع أجر 

منصع أحد الرمال من نفس الف   ف  المهن  الع  كان نمارسها س ا  ىند عارنخ الرالج الذ  ع  اه، 

مل من نفس كفا عه  خبرعه  ف   ذل  بالم ارن  إله أجر ىا 52أ  ىند عارنخ المرانن  التبن  ل حادث،

   54ل أصناع:03.  حنث نصنع الرجا إله ثالث  ر53نفس ال تاع الذ  كان نرمل به

 الرجاة الذنن مااال ا قادرنن ى ه ممارس  نشات ممج ر. الفئة األولى: -

 الرجاة الذنن نعرذر ى نهم إتالقا ال نام بم  نشات ممج ر. الفئة الثانية: -

الرجاة الذنن نعرذر ى نهم إتالقا ال نام بم  نشات ممج ر  نحعاج ن إله مساىدة  :الفئة الثالثة -

 من غنرهم. 
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 55 (: يوضح أصناف معاش العجز في ضوء قانون التأمينات االجتماعية20-02رقم ) الجدول

 نسبة منحة العجز حالة العجز أصناف العجز

عصل نسب  الرجا ىن الرمل إله أقل من  56الفئة االولى 

النصع،  نب ه الراجا قادر ى ه ىمل 

 ممج ر

 من مع ست األجر السن   الخا ع لالشعراكا  60%

 برد اقعتاع ال رنب   اشعرا  ال مان االجعماى .

 57الفئة الثانية 

 الراجا ال نسعتنع إتالقا ال نام برمل ممج ر

من مع ست األجر السن   الخا ع  % 80نسب  

لالشعراكا  برد اقعتاع ال رنب   اشعرا  ال مان 

 االجعماى .

الراجا ال نسعتنع أبدا ممارس  أ  نشات  58الفئة الثالثة

ماج ر  نحعاج إله مساىدة ل  نام باألىمال 

 الن من 

من مع ست األجر السن   الخا ع لالشعراكا   80%

برد اقعتاع ال رنب   اشعرا  ال مان االجعماى  ع اع 

 لفا دة الشخص المساىد. % 40النها 

  www.cnas.dz  منش را  ى ه الم قع الرسم  ل صند ق ال تن  ل عممننا  االجعماىن  ل رمال االجرا  المصدر: 

 .26/3/2019عارنخ الدخ ل 

نسعهدع العممنن ى ه ال فاة إفادة ذ   ح  ق المؤمن له اجعماىنا المع ف  : التأمين عل الوفاة 3-4

باىعبار ال فاة أحد األختار االجعماىن  الع  عهدد المجعمع ككل  الع  نجب  ،59من منح  ال فاة

عر نض أفراد المجعمع أ  بر هم ىن درؤها، نعم العممنن ى ه ال فاة لم اجه  أثارها من خالل 

نعا   هذا الختر. حنث عذهب أغ ب العر ن ا  ف  حال  ال فاة إله ع رنر مراش ل مسعح نن 

إ اف  اله علتن  المصارنع الراج   الناجم  ىن  .60 ن صد بذل  الا ج، األ الد  األص ل

 ال فاة.

  األمراض المهنن .ععمثل ف  ح ادث الرمل  :التأمين عن األخطار المهنية 3-5

                                                                               :حوادث العمل 3-5-1

 خارجـ   حنث نرعبــر حـادث ىمل كل ما انجر  ىنه إصابـ  بدننـ  ناعجــ  ىــن سبب مفاجــئ 

رشرنت  أن نك ن قد  قع بمكان ماا ل  الرمل  أثنا  الفعرة  61 تـــرأ فــ  إتـار ىالقــ  الرمــل

 :62المحددة الحادث ال اقع أثنا 

 ال نام خارج المؤسس  بمهم  ذا  تابع اسعثنا   أ  دا م تب ا لعر نما  المسعخدم. -

 ممارس  ىهدة انعخابن  أ  بمناسب  ممارسعها. -

 ماا ل  الدراس  بانعمام خارج ساىا  الرمل. -

 رنا ن  الع  عنممها الهن   المسعخدم .النشاتا  ال -

 ال نام برمل معفان ل صالح الرام أ  لن اض شخص مررض ل هال . -

نجب اىعبار الصاب  أ  ال فاة ال عنن عتران ف  مكان الرمل أ  ف  مدعه  إما ف   ق  برند ىن      

لم نثب  ىكس مرع  ق ع الحادث  إما أثنا  الرالج الذ  ى ب الحادث ناعجنن ىن الرمل ما 

. ل م مع المصاب الحق ف  العر ن ا  برد العصرنح بحادث الرمل ربإح ار  ثن   63ذل 

العصرنح بحادث الرمل + شهادة تبن  أ لن  + مح ر محرر من قبل مصالح الشرت  أ  الدر  

 24ال تن  ف  حال  حادث السنرل من ترع المصاب أ  من ناب ىنه لصاحب الرمل ف  مرع 

http://www.cnas.dz/
http://www.cnas.dz/
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ف  حاال  قاهرة  ال عحسب أنام الرتل  صاحب الرمل اىعبارا من عارنخ  ر د نبم  ساى  ما ىدا

ساى   ال عحسب أنام الرتل هن   ال مان االجعماى   48الحادث إله ى مه لهن   ال مان خالل 

ى ه الف ر لمفعش الرمل المشرع ى ه المؤسس  أ  ل م مع الذ  نمارس صالحناعه بم ع ه 

عررض له  ل لم نبادر صاحب الرمل بذل ، نمكن العصرنح بالحادث الذ عشرنع خاص. ف ت ف  حا

 .64سن ا  ابعدا  من ن م  ق ع الحادث 4المؤمن ف  أجل مدعه 

 األمراض المهنية:   3-5-2

نررع المرض المهن  كل من الع ت بمحنت الرمل كحاال  العسمم  العرفن  االىعالل الع       

حنث نمكن ال  ل أن قا م   عحدند األمراض  .65عراى إله مصدر آ  عمهنل مهن  خاص

حنث نجب العصرنح بالمرض 66المهنن  جا   ى ه سبنل الحصر  لنس ى ه سبنل الذكر مثال.

 67 أشهر ابعدا  من عارنخ المرانن  التبن  ل مرض. 3ن ما أقصاه  15المهن  ف  أجل أدناه 

 68بع دنم شهادة تبن  عثب  ذل  عمأل من قبل صاحب الرمل 

نهدع ال مان ى ه الع اىد إله  مان دخل نح ق حدا أدنه من  :ن على التقــاعدالتأمي 3-6

مسع ى المرنش  لألشخاص الذنن ب ل ا سنا مرننا  أصبح ا غنر قادرنن ى ه م اص   الرمل من 

، كل من الرمال  الم مفنن، أصحاب المهن الحرة الذنن عمارس نشاتا 69مراشا  الع اىد

حنث نسعفند الرامل مهما كان  كالمحامنن  العجار  األتبا  70لحسابها الخاص  غنر ممج ر

  :قتاع نشاته من هذا الحق إذا ع فر فنه شرتان

سن  من الرمل منها  15نجب ى ه الرامل اسعنفا  ى ه األقل  معينة من العمل الفعلي: مدة 3-6-1

مان نعرعب ى نها إجبارنا ىمل فر   مع دفع اشعراكا  ال  سن    نصع هذه المدة   النصع

 :االجعماى  حنث عرعبر فعرا  ىمل كل فعرة 

ع ا ه خاللها المؤمن له عر ن ا  ن من  ل عممننا  ىن المرض  ال الدة  ح ادث  -

 الرمل  األمراض المهنن .

ان تع فنها ىن الرمل بسبب مرض ىندما نك ن المؤمن له قد اسعنفد ح  قه ف   -

لرجا البدن  ىن م اص   الرمل العر نض شرنت  أن عرعرع هن   ال مان االجعماى  با

 أ  اسع نافه.

اسعفاد خاللها المؤمن له من مراش الرجا أ  رنع ىن حادث ىمل نناسب مردل ىجاه  -

 ى ه األقل.℅ 50نسب  

 ىت   قان نن  مدف ى  األجر. -

 أدن  خاللها العرب   الرام . -

 الع اىد المسبق.اسعفاد خاللها المؤمن له عر ن ا برن ان العممنن ى ه البتال ، ا  مراش  -

 :أما بالنسب  ل ع اىد النسب   بد ن شرت السن عك ن ف  حكم فعرا  الرمل

األنام الع  ع ا ه ىنها الرامل عر ن ا  ن من  برن ان العممننا  ى ه المرض  األم م   -

  ح ادث الرمل  البتال .

 المسبق.فعرا  الرتل ال ان نن  المدف ى  األجر   االسعفادة من مراش الع اىد  -
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سن ا  المساهم  الفر ن  ف  الث رة العحرنرن  ال تنن  كما ه  منص ص ى نه بم جب أحكام  -

 .83/12ال ان ن  22المادة 

سن   55سن     65سن  بالنسب  لألجرا  أما بالنسب  للنر األجرا  محددة بـ  60 :ب  غهم -

 ، 71ل نسا 

  :72د قبل هذا السن   ه  عخصغنر أنه ع جد إجرا ا  أخرى عسمح باالسعفادة من الع اى

نسعتنع االسعفادة من  المجاهد، 55عسعتنع ىند ت بها االسعفادة من الع اىد ىند سن  المرأة العاملة

من ال نسع ف ن  العمال المصابون بعجز تام ونهائي عن العمل،سن   55مراش ع اىد ىند ب  غه سن 

ى ه قدر خاص  يعملون في مناصب تتميز بظروفالعمال الذين  شرت سن االسعفادة من مراش الرجا.

أدخ   عسهنال  فنما نخص سن الحال  ى ه الع اىد حنث أصبح   الرامل  1997من ال رر من سن  

  .73األجنر نسعتنع بنا ا ى ه ت ب منه الحص ل ى ه الع اىد

من الفرد إله  عرعبر البتال  من المخاتر االجعماىن  الع  عع سع آثارها :التأمين عل البطالة 3-7

األسر  ى ه المجعمرا  ككل  نمس نمام العممننا  ف  حد ذاعه، بحنث أن ف د المؤمن ى نهم أجرهم أدى 

ذل  إله  رع مصادر عم نل هن ا  العممنن  بالعال  قص ر خدماعها كالعممنن ىن األمراض  الرجا، 

نسعفند من منح  البتال  كل  االجعماى ،  بم جب ذل  أمنها لف د ىرن   ىر   ف ا  ناهن  ىن مه ر

 : 74ىامل

ف د منصب ىم ه بصف  ال إرادن  ألسباب اقعصادن  إما ف  إتار الع  نص من ىدد الرمال أ  إنها   -

 نشات المسعخدم.

 .سن ا  3ى ه األقل مثب  ف  منصبه  مؤمن ى نه لدى  مان االجعماى  لمدة  -

 .أن نك ن مسجل ف  قا م  تالب  الشلل -

 :75السعفادةكما نسعثنه من ا

األجرا  الذنن هم ف  ان تاع مؤق  ىن الرمل بسبب البتال  الع نن  أ  البتال  بسبب الر امل  -

 المناخن .

 األجرا  الذنن ب ل ا السن ال ان نن  الع  عسمح لهم بالحال  ى ه الع اىد. -

 األجرا  الذنن عع فر فنهم الشر ت ال ر رن  ل حص ل ى ه ح  ق مراش الع اىد المسبق.  -

بشمنها ندفع الع   76بم جب ذل  نسعفند من األدا ا  الرا  ن  رالمنح الرا  ن ، منح  المعمدرسل      

%ل. حنث نعم دفع هذه المنح  1,75% رالحص  الجمالن   0,5%  األجنر  1,25المسعخدم 

سن  بالنسب  لـ: التفل المعربص التفل  21سن  ك اىدة ىام ،  17الرا  ن  إذا ع فر شرت السن ر

الذ  ناا ل عدرنس ف  مؤسس  عرب ن  أ  مهنن ،  اللنر ال ادر ى ه الرمل أ  ماا ل  دراساعه نعنج  

 لرنان  بمحد أخ اعهال.ىجا أ  مرض مامن، البن  الع  عر ض االم المع فاة ف  ا

 في مؤسسات الضمان االجتماعي: مهنية و الصحيةال المخاطر إدارة تطبيق معوقات -4

نمكن ع خنصها ف  ع   الخالفا  الع  عنشم بنن المؤمن له، أ  الرامل أ  المسعفند من العممننا       

االجعماىن  أ  ذ   الح  ق له من جه ،  هن ا  ال مان االجعماى  الدارن   التبن   الع نن  من جه  

جعماىن   ح ادث الرمل ثانن ، ح ل الح  ق  االلعااما  المعرعب  ى ه عتبنق ق اننن العممننا  اال

 عشمل   األمراض المهنن ،  ال  اننن األخرى الم ح   بها أ  المكم   لها  ما إله ذل  من  سا ل أخرى

 77 الخالفا   ف  مجال ال مان االجعماى  ما ن  :
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 الشؤ ن الرام  االدارن .  -

 المسا ل التبن .  -

 الشؤ ن الع نن  ذا  التابع التب . -

 .عر نض ىن الختمالخالفا  المعر    بال -

 بعحصنل المبالغ المسعح  . ال  انا المعر    -

  فنما ن   نررع بجل المنااىا  ى ه حدة  مدى عمثنرها:

  .المنــازعـــات العـامــــة 4-1

الخالفا  الع  عنشم بنن هن ا  ال مان بالمنااىا  الرام  ل  مان االجعماى  ن صد       

أخرى بمناسب  عتبنق عشرنع  عنمنم ال مان االجعماى  من جه   المؤمن لهم من جه  

 .  الع  عنشم بنن ثالث  مسع نا :78االجعماى 

ح ل  :بين هيئات الضمان االجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو المكلفين 4-1-1

اسعح اق األدا  من ىدمها س ا  خالل هن   ال مان االجعماى  الناعج  ىن األختار 

 ل.االجعماىن  كالمرض أ  ال الدة أ  الرجا أ  ال فاة أ  حادث الرم

: بسب الانادا  أ  ى  با  العمخنر المعر    بين أرباب العمل وهيئات الضمان االجتماعي 4-1-2

الرمل الذنن نسعخدم ن ىامال، بعحصنل المبالغ المسعح   الع  عنصب كثنرا ح ل أرباب 

 الخ اص  المهنن ن الصناىن ن  العجار  الحرفن ن  الفالح ن اعجاه ىدم اسعنفا  

االنعساب، العااماعهم لدى صنادنق ال مان االجعماى  بخص ص العصرنح بالنشات، 

 العصرنح باألج ر  أخنرا دفع االشعراكا .

ح ل اثبا  الحق ف  ال رر الناع  ىن ختم صاحب الرمل  بين المؤمن وصاحب العمل: 4-1-3

أ  اللنر  كذا العصرنح بحادث الرمل خارج اآلجال  بصف  ىام  الناجم  ىن ىدم عنفنذ المسعخدم 

ر ف  مجال العلتن  ىن ح ادث الرمل  عنحصر ىادة ح ل ن ع  احد من المخات .79اللعااماعه

 لجنعنن:ف  هذا الصدد عم العكفل باألمر بإنشا  .  األمراض المهنن 

مك ف  بمرالج  التر ن  االىعرا ا   اللجنة األولى تنشأ على مستوى كل والية محليا: -

 المسب    د قرارا  هن ا  ال مان االجعماى .

مك ف  بالفصل ف  قرارا  الصادرة ىن ال جان المح ن  المؤه    اللجنة الثانية وطنية: -

 بمرالج  التر ن.

 المنــازعـــات الطبيــــة 4-2

ععمثل ف  الخالفا  الع  ععر ق بع ارنر الخبرة التبن  ف  مجاال  ع دنر الرجا الناع  ىن حادث      

بخص ص  80الصحن  ل مؤمنىمل أ  مرض،  كذل  ع ارنر ال جان التبن  المخعص  بالحال  التبن   

 .81العلتن  العام  أ  الجا ن  من قبل هن ا  ال مان االجعماى  ح ل الع دنرا  الجاافن  ل عر ن ا 
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 :المنــازعـــات التقنيــــة ذات الطابع الطبي 4-2-1

عنحصر ف  كل األىمال  النشاتا  التبن  الع  عنشم بنن هن   ال مان االجعماى   م دم       

رىنادا  تبن ، ىنادا  عصفن  الدم، أمراض }الرالج  الخدما  المعر    بالنشات المهن  لألتبا  

نادة السرتان...ل، الصنادل ، جراح  األسنان  المساىدنن التبننن، القام  ف  المسعشفه أ  الر

 المؤسسا  الصحن   االجعماىن  بصف  ىام  ركالحماما  المردنن ، مؤسسا  إىادة العمهنل 

  المعمث   ف : 82 كل الهن ا  المعراقدة مع هن ا  ال مان االجعماى  ف  هذا المجال {ال منف ...ل

أختا  أ  خر قا  عرعكب أثنا  ممارس  المهن  التبن  كع انع األد ن   أجهاة صحن   -

 اض مربح . ألغر

 جن  أرباح تا    م ابل ىم نا  جراحن   فح صا . -

 إفشا  السر المهن . -

 .83ممارس  أىمال غنر شرىن  كبعر األى ا  أ  اسع صالها بد ن سبب تب  -

االخعالع ح ل نعنج  الخبرة تبن  ىن حادث أ  مرض رنسب  العر ن ا ، نسب  الرجا هل ه   -

 مؤق  أم دا مل.    

هذا الن ع من المنااىا  من خالل لجن   تنن  ع نن  لما له من  نعم الفصل ف    

 .84خص صن  ف  انادة عكالنع إ افن  ف  أدا ا  غنر مسعح  

 .المنـازعات المتعلقة بالتعويض عن الخطأ 4-2-2

من خالل االسم نع ح ج نا أنها معر    بع   العصرفا  أ  األفرال الم ام  ل عر نض الناع  ىن      

.  الع  نل ب ى نها 85الختم س ا  كان صادرا ىن صاحب الرمل أ  ممث ه أ  ىن المع رر أ  اللنر

  ما شابه ختر المسؤ لن  المدنن  س ا  كان الختم معرمد أ  غنر م ص د نعنج  إهمال أ  ع صنر أ

 .86ذل  بحنث نعرعب ىن هذه االفرال  العصرفا  أ رار جسنم  أ  مرن ن  ل رامل أ  لذ   ح  قه

 المنـازعـات المتعلقة بتحصيل المبالغ المستحقة: 4-2-3

ع  م مؤسسا  ال مان االجعماى  بعحصنل مسعح ا  اشعراكا  المؤمن لهم أ  المسعفندنن ف ت      

 ف  الحاال  الخمس العالن :

 م العصرنح بالنشات ىد -

 ىدم االنعساب االجعماى . -

 ىدم العصرنح باألج ر  األجرا   -

 االمعناع ىن دفع االشعراكا  لألجرا . -

 ىدم متاب   مب غ االشعراكا  المدف ى  لمب غ االشعراكا  المسعح  . -

 .87ىدم العصرنح باألج ر  األجرا  -

 ف  حال  لم نبادر أصحاب الرمل إله عسدند االشعراكا   المبالغ المسعح ـ   من اآلجـال          

ال ان نن  المحددة نصبح الصند ق م ترا إله إعباع الجرا ا  الع  خ لها إناه ال ان ن لعحصنل 

 :أم اله  ذل  بإعباع الترق العالن 
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ن ما العالن  السعالم  15شر باسعدىا ه لعس ن    رنعه ف  مرع خمس  ى إنذار المدين: -

 .النذار

بالحص ل ى ه كشع المبالغ المسعح   المرس   ل ابض  :طلب التحصيل عن طريق الضرائب -

 .88ال را ب مباشرة بمحل إقام  المك ع رالمدننل

 000  10 000عفرض ى ه ارباب الرمل غرام  مالن  ععرا ح بنن  :المالحقـة القضائيــة -

ىامل غنر مصرح به  ى  ب  السجن من شهرنن إله سع  أشهر  دننار جاا ر  ى ه كل 20

 50 000  20 000أ كالهما. ف  حال  عكرار ىدم العصرنح ندفر ن غرام  مالن  ععرا ح بنن 

 شهرا. 24دننار جاا ر  ى ه كل ىامل غنر مصرح به  ى  ب  بالسجن من شهرنن إله 

 

  :خاتمة

الحدنث  لما عح  ه من ى ا د   انادا ف  االقعصنأساس االجعماى  بد راالعممنن  مؤسسا  رب ع     

ل مؤمن الذ  نبنع  الحمان    االمان بم جب ى د الاام  ن من ل مسعفند من العامنن العكفل بعلتن  شام   

لكاف  المخاتر الع  عهدده ف  ماله   ذاعه م اب ها اشعراكا  نع   ن ى ه اثرها  عر ن ا  ف  حال  عح ق 

ن الكثنر من الشرا ح ععهرب من الاامن  االشعرا  ف  مؤسسا    هناكل ال مان الختر ، غنر ا

االجعماى  نعنج  ىدم الر ا ى ه خدماعها أ  غناب اتار منهج  من قبل هذه المؤسسا  نكفل ادارة 

المخاتر بترن   صحنح  س ا  بالنسب  ل مسعخدم ، المؤمن ا   المسعفند ، من هنا مهر ما نررع بمدخل 

 هجن  " ادارة المخاتر " الع  عرعكا ى ه ثالث ىناصر مجعمر  : ا  من

 ن سع  ادرا  مفه م ادارة المخاتر من قاىدة المشعركنن ف  مؤسسا  العامنن االجعماى  . -

 عرعمد مؤسسا  العامنن االجعماى  ى ه اسعراعنجنا  إدارة المخاتر لع دنم خدماعها  -

 المناسب  مع  سا ل ادارة المخاتر. نعح ق ر ا الرمنل ىند ع افق االسعراعنجن  -

حنث ان ى نه ع اجه اجهاة هذا ال تاع  ىدة مشاكل من المؤمننن ف  نسب العر ن ا   من هنا عكمن 

 أهمن  دراس  كنفن  إدارة المخاتر الع  علتنها ف  مؤسسا  العممنن االجعماى .
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الحماية الشرعية لحق اإلنسان في سالمة جسده في ظل 

 التطور التكنولوجي
 

 )أستاد محاضر ب بكلية الحقوق و العلوم السياسية /جامعة غرداية( د.زروقي عاسية

 معزوز)أستاد مساعد أ  بكلية الحقوق و العلوم السياسية/بالمركز الجامعي تندوف (د.ربيع 

 zerrouki.assia@univ-ghardaia.dzالبريد االلكتروني:

 

 

  ملخص:

نظرا للتطور التكنولوجي الهائل مما ترتب عليه بالمقابل زيادة المساس بهذا الحق كنتيجة طبيعية لزيادة الوسائل 

قد تهدد الحق في السالمة الجسدية،و قد كانت الشريعة اإلسالمية السباقة في حماية كيان اإلنسان وحرمة التكنولوجية التي 

ومن هنا جاءت المداخلة بعنوان:الحماية الشرعية لحق  وتبعها في ذالك بقية القوانين الدولية وكذا الوطنية، المساس بجسده،

 لوجي.اإلنسان في السالمة الجسدية في ظل التطور التكنو

 

Abstract: 

And in view of the tremendous technological development, which resulted in the 

corresponding increase in the violation of this right as a natural result of the increase 

in technological means that may threaten the right to physical integrity, and Islamic 

law has been the forerunner in protecting the human being and the sanctity of 

harming his body, and it was followed in that by the rest of the international laws, and 

so on. Patriotism, and from here came the intervention entitled: Legitimate Protection 

of the Human Right to Physical Safety in Light of Technological Development. 
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 مقدمة:

إن االعتداء على سالمة الجسد هو قضية اإلنسان نفسه بدائيا كان أو متحضرا،و أن الحق في 

والذي يكمن  لتلك الشخصية،سالمة الجسد من الحقوق اللصيقة بشخص اإلنسان،إذ يتعلق بالكيان المادي 

وركائز قيام اإلنسان  حياته، في ذالك الجسد باعتباره مهبط الروح ومصدر لجميع األنشطة ومظاهر

التي يضطلع بها  بوظائفه الضعيفة التي تتطلبها مقتضيات السالمة الجسدية وممارسة وظائفه االجتماعية،

نسان االضطالع بهذا الدور فالبد أن يصان حقه وكي يستطيع اإل باعتباره عضو في الجماعة اإلنسانية،

    .(1)في عصمة جسده

وإن الحق في السالمة الجسدية محله الجسم،فإن ذالك ينصرف إلى جميع جزئيات وأجهزة 

وأعضاء الجسم سواء تلك التي تؤدي وظائف عضوية كالجهاز الهضمي والتنفسي والقلب واألطراف أو 

 .(2)وما يقوم به من وظائف خاصة بعملية التفكير والتي ترتبط بالجسم التي تؤدي وظائف ذهنية كالمخ،

وذالك  ولقد أفرز التطور التكنولوجي ميالد أجيال جديدة لحقوق اإلنسان تتماشى وهذا التطور، 

المتمثل في الحقوق االقتصادية  والجيل الثاني بعد الجيل األول المتمثل في الحقوق المدنية والسياسية،

حيث أن عجلة التطور التكنولوجي دفعت  عية والثقافية والجيل الثالث الذي يضم حقوق جماعية،االجتماو

برجال الفقه والقانون للحديث عن أجيال جديدة لحقوق اإلنسان وأبرز هذه الحقوق الحق في السالمة 

 الجسدية الذي يدرس ضمن حقوق الشخصية والتي تنص عليها مختلف الشرائع السماوية،و مختلف

 الدساتير و قوانين دول العالم.

ونظرا للتطور التكنولوجي الهائل مما ترتب عليه بالمقابل زيادة المساس بهذا الحق كنتيجة طبيعية 

وقد كانت الشريعة اإلسالمية السباقة  لزيادة الوسائل التكنولوجية التي قد تهدد الحق في السالمة الجسدية،

ومن  وتبعها في ذلك بقية القوانين الدولية وكذا الوطنية، بجسده، في حماية كيان اإلنسان وحرمة المساس

الحماية الشرعية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية في ظل التطور  هنا جاءت المداخلة بعنوان:

 التكنولوجي.

مدى الحماية الشرعية للحق في السالمة الجسدية في ظل  ما ومن هنا نطرح اإلشكالية التالية: 

وهذا ما سيتم تفصيله  وما هو موقف الشريعة اإلسالمية من هذه المسألة؟ كنولوجي المتزايد؟التطور الت

 في هاذين المحورين:

  المقصود بحق اإلنسان في السالمة الجسدية:األول:  المحور

 يتضمن هذا المحور دراسة مفهوم حق اإلنسان في السالمة الجسدية والحماية الشرعية له،

 .حق اإلنسان في السالمة الجسدي باإلضافة إلى مكانة

 أوال ـ مفهوم حق اإلنسان في سالمته الجسدية:  

التي تتصل بجسم اإلنسان وهو أهم  يعتبر حق اإلنسان في سالمة جسده من الحقوق الجسمانية،

والناظر في كتب أهل القانون يجد أنهم قد عرفوه بتعريفات متقاربة تدور حول  التي يتمتع بها اإلنسان،

 معنى واحد منها:

                                                           
 . 10عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سالمة الجسد، د.ط،د.ت.ن، ص -1

والدستور والقانون والقضاء والمواثيق الدولية،ورقة بحثية مقدمة لجمعية حقوق اإلنسان نجاد البرعى،الحق في سالمة الجسد بين الشريعة  -2
 . 01لمساعدة السجناء،في إطار حملتها للقضاء على ظاهرة التعذيب،د.ت.ن،ص 
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"مصلحة للفرد يحميها القانون في أن يظل جسمه مؤديا كل وظائفه على النحو  بأنه ـــ تعريف الحسن له:

وأن يتحرر من األألم  وفي أن يحتفظ بتكامله الجسدي، الطبيعي الذي ترسمه وتحدده القوانين الطبيعية،

  .(1)البدنية

 يخول شاغله في حدود القانون االستئثار بتكامله الجسدي،ــ عرفه عصام محمد بأنه"المركز القانوني 

 .(2)وبسكينته البدنية والنفسية والمستوى الصحي الذي يعيشه،

ويرى بعض الباحثين وجوب إضافة المنتجات والمشتقات البشرية إلى مضمون ونطاق الحق في 

 بطرق ال أخالقية وغير شرعية،السيما مع تعرض هذه المشتقات للمساس بها واستخدامها  سالمة الجسد،

وذلك بعد ظهور الصناعات البيولوجية والتكنولوجيا اإلحائية واكتشاف العالجات الجينية،ويقصد 

بالمنتجات والمشتقات البشرية""كل مكون عضوي نسيجي كان أو سائال تقوم أجهزة الجسم بإفرازه 

الدم  ومن أمثلتها: منه بشكل تلقائي،ويقوم الجسم بتحديد وتعويض ما فقد  وإنتاجه على نحو دوري،

 والخاليا والهرمونات والشعر ولبن المرضع وغيره. البويضات األنثوية، والسائل المنوي،

يتبين من هذه التعريفات لحق اإلنسان في سالمة جسده بأن الشريعة اإلسالمية ال تختلف مع فقهاء 

وإن امتازت بأنها عندما أعطت  جسده،القانون الوضعي حول جوهر ومضمون حق اإلنسان في سالمة 

 أي أن مصدره التشريع اإلسالمي. اإلنسان هذا الحق نظرت إليه باعتباره اختصاص من الشارع،

"اختصاص يقر به الشرع  على ما سبق يمكن تعريف حق اإلنسان في سالمة جسده بأنه وبناء  

ألجهزة واألعضاء البشرية وحماية مع االحتفاظ  بسالمة وظائف ا لإلنسان التمتع بتكامله الجسدي،

    .(3)الم البدنية"آلمنتجاتها ومشتقاتها،باإلضافة إلى تحرره من ا

 ثانيا ــ الحماية الشرعية لحق اإلنسان في سالمة جسده:

وتكون  يعتبر حق اإلنسان في سالمة جسده مقصدا تسعى الشريعة إلى حمايته والمحافظة عليه،

الشاطبي بأمرين:أحدهما:تأمين كل ما يعتبر أركانه ويثبت قواعده،وذالك بمراعاة المحافظة عليهكما ذهب 

وبمد الجسد حاجاته  لجانب الوجود أوله بالمحافظة على الروح التي تسكن الجسد،والتي بها قوامه،

عنها االختالل الواقع  والثاني متعلق بما يدرأ المادية المختلفة من طعام والشراب والسكن واللباس،

فيها،وذالك بمراعاة لجانب العدم،وذالك بكون حمايته بكل ما يؤدي به إلى الضعف أو يعرض وجوده 

 . (4)ومن ذالك تجريم كل أشكال االعتداء أو اإليداء التي تلحق البدن،وتحريم كل ماهو ضار به للخطر،

سالمة وجاءت الشريعة اإلسالمية بمنهج تشريعي متكامل،من شأنه أن يحمي حق اإلنسان في 

فنصت على منظومة من القيم والمبادئ األخالقية السامية التي تدعو  جسده من وقوع أي اعتداء عليه،

فعن النعمان بن بشير رضي هللا عنه أنه قال قال  إلى الترابط بين المسلمين ليكونوا كالجسد الواحد،

وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

 .(5)عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

من  ويتجاوزها، وفي الوقت نفسه فإنها شرعت العقوبات الرادعة لمن يتعدى تلك القيم األخالقية،

ذالك أنها أوجبت القصاص على من إعتدى على جسد إنسان بالقطع أو الجرح أو بإزالة المنفعة أو 

                                                           
 . 531،ص  3حسنى، الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات،مجلة القانون واالقتصاد،عدد  -1

 . 1/112محمد، النظرية العامة للحق في سالمة الجسم، ص -2

 . 37نجاد البرعى،المرجع السابق،ص -3
 . 38المرجع نفسه، ص -4
.مسلم في صحيحة )كتاب البر والصلة  5665/5/2238أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اآلداب/باب رحمة الناس والبهائم ،ح: -5

 .685/8واآلداب،ص
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منها:ــ أن تكون الجناية عمدا،مع إمكانية االستيفاء من غير حيف،وإن لم  ،ولمن بشروط خاصة،بالضرب

فقال هللا تعالى"وكتبنا  على حسب الجناية، أو حكومة عدل، يتمكن من القصاص فعليه الدية أو األرش،

سن والجروح قصاص عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بال

 . (1)ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون" فمن تصدق فهو كفارة له،

هذا وقد اهتمت المواثيق الدولية بحقوق اإلنسان السيما حقه في سالمة جسده في ضوء التطورات 

والتي منها الحروب العالمية ومساهمة التكنولوجيا المعاصرة في إحداث انتهاكات خطيرة  المعاصرة،

واتفاقية جنيف بشأن  1948لجسم اإلنسان،ومن تلك المواثيق اتفاقية منع إبادة الجنس البشري الصادرة 

لصالح  ،اإلعالن الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي 1949حماية المدنيين وقت الحرب عام 

 .     (2)وغيرها 1985والسلم وخير البشرية الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

لكن ما يالحظ على هذه االتفاقيات أنها لم تضع تدابير وخطط عملية لحماية حقوق اإلنسان ولم 

والنص على تنص على تشريعات زاجرة ورادعة تضمن حماية حقوق اإلنسان،وأنها اكتفت بالتأكيد 

كما يتبين أن حق اإلنسان في سالمة جسده أحد  وجوب احترام وحماية حقوق اإلنسان نظريا فحسب،

ومن ثم فإن كل األفعال تجلب األضرار عليه هي من  مقاصد الشريعة اإلسالمية المعتبرة والمحمية،

 المفاسد التي ينبغي درءها ومنعها.

  ثالثا ــ مكانة الحق في سالمة الجسد:   

إن الحق في سالمة الجسد هو من الحقوق التي تثبت للشخص بمجرد وجوده،كحق الحياة والحرية 

والمساواة لهذا يطلق عليها الحقوق الصيقة بالشخصية،فهي تتقرر محافظة على الذات اآلدمية وبدونها ال 

 في حفظ النفس،يكون اإلنسان أمنا على حياته وسالمته وحريته ونشاطه،والحق في سالمة الجسد يدخل 

 .(3)وهو من المقاصد الكلية

 ـ مكانة الحق في سالمة الجسد في الفقه اإلسالمي:  1

وما جاء  تبرز مكانة الحق في سالمة الجسد في الفقه اإلسالمي من خالل ما أكدته اآليات القرآنية،

 في السنة النبوية والمقاصد الشرعية:

الكريم من خالل الدعوة إلى الحفاظ على النفس تضح مكانة الحق في سالمة الجسد في القرآن 

والتصريح الواضح  وبالتالي الحفاظ على السالمة الجسدية، البشرية بصفة عامة،وعدم إلقائها إلى التهلكة،

لذالك شرع هللا  بتجريم جميع األفعال التي فيها اعتداء على الحق في السالمة الجسدية بصفة خاصة،

وهذا ما جاء في قوله تعالى"وكتبنا عليهم فيها أن  عدى على هذا الحق،تعالى القصاص كجزاء لمن يت

                                                                                                             .(4)النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص"

فقد تكلمت عن عقوبة  ولعل هذه اآلية أكثر اآليات داللة على مكانة الحق في السالمة الجسدية،

كما تكلمت عن عقوبة المساس بالسالمة الجسدية المتمثلة  جريمة القتل التي تعتبر انتهاكا للحق في الحياة،

الرباني لتوفير الحماية  وفي هذا التشريع في الجانب الجنائي في أفعال الجناية على ما دون النفس،

 . (5)الجسدية لإلنسان والعقوبة وذالك بالمثل

                                                           
 . 45ة،اآلية سورة المائد -1

رابح فعزوز، الحق في سالمة الجسم بين القصدية والضرورة الطبية،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري،مجلة البحوث  -2

 .66،ص  2008، 2،العدد  15والدراسات،مجلد 

 .  72،ص  2009بومدين أحمد بلخير،حق الحياة البشرية:دراسة مقاصدية قانونية،دار ابن حزم،لبنان، -3

 . 45سورة المائدة، األية  -4
 . 67نجاد البرعى،المرجع السابق،ص ـ  -5
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ومن اآليات التي تؤكد على مكانة الحق في سالمة الجسد وتحث على الحفاظ على النفس قوله 

أي ال يكلف هللا أحد فوق طاقته وهذا من لطفه تعالى بهم  (1)تعالى"ال يكلف هللا نفسا إال وسعها"

فكانت األحكام والتكاليف الشرعية  يراعي اإلسالم الحالة الجسدية الضعيفة لإلنسان، لكلذ .(2)وإحسانه

 .(3)تتسم بالخفة واليسر قال تعالى:"يريد هللا أن يخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا

 ب ــ الحق في سالمة الجسد في السنة النبوية:

 مية ومكانة الحق في سالمة الجسد،لقد تناولت السنة النبوية في العديد من األحاديث الشريفة أه 

ويتضح هذا من خالل تحريم المساس بجسد اإلنسان،حيث قال صلى هللا عليه  وضرورة حمايته،

 (4)وسلم"فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"

والتدابرو كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وقال أيضا  "ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا  

 . (5)وعرضه

وهو معلوم من الشرع علما  في سبل اإلسالم "إخبار بتجريم الدماء واألموال واألعراض،وجاء 

حيث يقتضي عدم المساس به بأي شكل قد يؤثر على  وهذا دليل على حرمة جسم اإلنسان، قطعيا،

 .وسلم"أول ما يقضى بين الناس في الدماء"قال صلى هللا عليه  كرامته وسالمته،

 "دليل على عظم شأن اإلنسان"فإنه ال يقدم في القضاء إال األهم. وقال الصنعاني فيه

ولذلك فإن االعتداء على جسد اإلنسان يقضي بالمسؤولية والمحاسبة يوم القيامة،بل يعد من أول 

يؤكد أهمية ومكانة الحق في سالمة الجسد في األمور التي يقضى فيها يوم القيامة بين الناس،وهذا ما 

 السنة النبوية.

كذلك اليجوز التعذيب أو اإلكراه البدني،حيث قال صلى هللا عليه وسلم"إن هللا يعذب الذين يعذبون 

والتعذيب عادة يقع على جسم اإلنسان وهو محرم في الدين اإلسالمي،كما حرمت  ( 6)الناس في الدنيا"

الضرر بصفة عامة،فقد جاء في الحديث "الضرر وال ضرار من ضار ضره هللا ومن شاق السنة النبوية 

 . (7)شق هللا عليه

والمساس بالسالمة الجسدية يعتبر ضرر يحاسب اإلنسان على فعله ،كما جاء في األحاديث النبوية 

الراحة،فعن عبد لتدعوا إلى عدم إرهاق النفس بكثرة الطاعات والتبتل في ذالك،وإعطاء الجسم حقه من 

اله بن عمر بن العاص قال قال صلى هللا عليه وسلم"يا عبد هللا ألم أخبرأنك تقوم النهار وتقوم الليل،فقلت 

وإن لعينك لحقا،وإن لزوجك  فإن لجسد عليك حق، بلى يا رسول هللا قال"فال تفعل صم وأفطر وقم ونم،

  .(8)عليك حق"

ا من الراحة بعدم اإلكثار من الصوم ولو كان من باب وهذا ما يؤكد على ضرورة منح الجسم قسط

 التطوع،وهذا يدل على مراعاة الشريعة اإلسالمية للحق في سالمة الجسد.

                                                           
 ـ 285سورة البقرة،اآلية -1
 . 565،ص1988،لبنان، 1ة،طابن كبير،تفسير القرآن العظيم،تحقيق،محمد حسن شمس الدين،دار الكتب العلمي -2
 .    28سورة النساء،اآلية  -3
 1305،ص 3،دار إحياء التراث العربي،لبنان،ج 1679أبو الحسن مسلم بن الحجاج،الديات،باب تغليظ تجريم الدماء والقصاص،رقم الحديث  -4
 . 1986المرجع نفسه،ص  -5
 .                                                1587،ص، 1988،لبنان،4محمد بن إسماعيل الصنعاني،سبل السالم،شرح بلوغ المرام،دار الكتب العلمية،د.ط،ج -6

مكة ، مكتبة  11166أبو بكر أحمد الحسين البيهقي،تحقيق،محمد عبد القادر عطاء،كتاب الصلح،ال ضرر وال ضرار،رقم الحديث -7

 . 69،ص  1994مكرمة،د.ط،

 . 1874صحيح  البخاري،كتاب الصوم،باب :حق الجسم في صوم،رقم الحديث -8
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تميزت الشريعة اإلسالمية بالمرونة والصالحية لكل زمان ومكان،والقدرة على استيعاب كل ما هو 

القائم على مراعاة مقاصد الشريعة فضال عن قدرتها على إعطائه الحكم المنضبط  جديد ومستحدث،

وإن من أعظم من مقاصد الشارع وضع الشريعة لجلب المصالح ودرء  اإلسالمية ومبادئها السامية،

فما من حكم في الشريعة اإلسالمية إال وقد جاء محققا لمصلحته،أو دافعا لمفسدة أو  المفاسد عن العباد،

 محققا لهما معا.

 إلنتاج واستخدام التكنولوجيا المعاصرة:أوال ــ الحكم التكليفي 

إذا كان التطور التكنولوجي له ثالثة أبعاد بعد إيجابي نافع،وبعد سلبي ضار،وبعد أخر اختلط فيه     

فإن تبين أنه  فهو متأرجح بين النفع والضرر،تارة يغلب نفعه ضرره،وتارة يغلب ضرره نفعه، األمران،

ولوجية حكما كليا عاما يشملها،وال بد عند الحكم عليها من التميز ال سبيل إلى إعطاء التطورات التكن

وواصل  والندوي والقرضاوي، ذهب إلى ذالك عامة العلماء المعاصرين منهم الشنقيطي، والخبيث منها،

 . (1)وشرف الدين

ومدار الحكم على أي تطور تنكنولوجي حديث،هو النظر في مدى اتفاقه مع أحكام الشريعة 

ومبادئها،مع اعتبار المصلحة الشرعية،ومراعاة مدى أهميته وأولويته لألمة وتحت أي  اإلسالمية

المصالح يندرج الضروريات أم الحاجيات أم التحسينات،وفي ضوء ذالك يمكن القول بأن التطورات 

 التكنولوجية تمر باألحكام التالية:

لتكنولوجيا نافعة ومتفقة مع أحكام ـ أن يتردد حكمها بين اإلباحة واإليجاب وذالك عندما تكون ا 1

ا وأولويتها الشريعة اإلسالمية ومبادئها،ومناط الحكم على درجة الحكم التكليفي هو النظر إلى مدى أهميته

 .(2)للمجتمعات اإلنسانية

مع اإلشارة إلى أنه ال يكاد يوجد تكنولوجيا ذات فائدة محضة،فهذا شأن مصالح في الدنيا      

عموما،فما من مصلحة مهما كانت غالبة إال ويشوبها شيء من المفاسد التي يمكن احتمالها لتحقيق تلك 

يجب تفويتها درءا  الغالبة،وكذالك ما من مفسدة مهما كانت كبيرة إال وفي طياتها شيء من المصالح التي

 .  (3)لتلك المفسدة الكبيرة الراجحة

وذلك إذا كانت التكنولوجيا الحديثة مضرة يغلب أن يكون ضررا محضا،أو  ـ أن تكون محرمة مطلقا، 2

 كانت فكرتها وفلسفتها تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها السامية.

لمفاسد والتي اختلطت فيها األمران:فيتم الحكم عليها على ـ أما التكنولوجيا المتأرجحة بين المصالح وا 3

 ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد هذه الحالة لها ثلث صور على النحو التالي:

 أن يغلب نفعها على ضررها،وفي هذه الصورة تأخذ حكم اإليجاب أو اإلباحة .الصورة األولى:

دتها على مصلحتها،فتحرم حماية للبشر من أن يغلب ضررها على نفعها ومفسالصورة الثانية: 

 أضرارها )تدخل تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح.  

أن يتساوى فيها جانب النفع والضرر،وهنا يعمل بقاعدة درء المفاسد أو يترك الصورة الثالثة:

 .بعد النظرموا الحكم المناسب لها ومما يستغني عنها فيقد الضرورات أو الحاجيات والتتمات،

 ثانيا ــ موقف المسلمين من التطور التكنولوجي في ضوء التأصيل الشرعي السابق ومقتضيات الواقع:

                                                           
 . 60،ص  4، التقدم في العلم والتكنولوجيا،مجلة منبر اإلسالم،عددالندوي -1
 .132نجاد البرعي،المرجع السابق ،ص  -2

 ـ55منى سالمة،المرجع السابق،ص -3
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يتبين مما سبق أنه يجوز األخذ بما هو إيجابي ونافع في التكنولوجيا الحديثة،وال خوف على المسلمين     

ثوابتها وخصوصيتها،و إذا كان المسلمين أن من ذالك،فإن الشريعة اإلسالمية قادرة على المحافظة على 

ينعموا بثمار التقدم التكنولوجي،فإنه يترتب عليهم من ناحيتهم واجب اإلسهام اإليجابي في الحضارة 

اإلنسانية بما يرفع من شأن اإلسالم بين األمم والشعوب ويتحقق أهدافه "قال تعالى:وتعاونوا على البر 

   (1) والعدوان إن هللا شديد العقاب" والتقوى وال تعاونوا على اإلثم

ومع إدراك الجميع بمدى  الفائدة المحققة من وراء التطور التكنولوجي فإنه ال يمكن للمسلمين أو 

لغيرهم أن يعيشوا بمنأى عنه،لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز للمسلمين االعتماد على استيراد 

 ونقل التكنولوجيا من غيرهم؟

األصل في التطور التكنولوجي أن ينبع من :استيراد ونقل المسلمين التكنولوجيات من غيرهمــ حكم  1

الذات والداخل اإلسالمي،وفي هذا المقام يقول القرضاوي "إن التكنولوجيا المطلوبة التي تستنبث في 

قع يشير إلى أرضنا،وتنمو بنموها،وتتفاعل مع واقعنا وتمدها عقول أبنائنا،وتحملها سواعدهم،ولكن الوا

صعوبة لحاق المسلمين بركب التطور التكنولوجي دون االستعانة بغيرهم،وعليه فإنه لمن أحكام 

الضرورة أن يباح للمسلمين استيراد التقنيات الحديثة النافعة من غيرهم ولكن بشروط وقيود 

 . (2)شرعية،وإلى ذالك ذهب الشنقيطي والقرضاوي

 النبوية والقواعد :ويستدل على ذالك بالكتاب والسنة 

وجه الداللة أمر هللا عز وجل المسلمين  (3)قوله تعالى"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون"ــ الكتاب: 1

بأن يسألوا ويستنذر من أهل العلم واالختصاص في كل مجال فيما يجهلون أو يشكل عليهم من أمور 

 دينهم،فيدخل في ذالك االستعانة بالغرب الستيراد ونقل التكنولوجيات التي تفيد المسلمين.

يه وسلم أخذ من غير المسلمين بعض األساليب إن النبي صلى هللا علــ السنة النبوية الشريفة: 2

واألمور الدنيوية مثل اقتباس لبعض أسالب الحرب والدفاع كالحفر في األحزاب،واتخاذ الخاتم في 

الرسائل،بما يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم يجتهد في تحصيل ما هو نافع ومفيد ولو من غير 

 المسلمين.

 ــ القواعد  الشرعية:   3

:لقد تبين مما سبق أن التكنولوجيا مطلوبة شرعا ويجب على األمة اليتم الواجب إال به فهو واجبــ ما 

فإن لم يكن باستطاعة المسلمين إنتاج التكنولوجيا ذاتيا واالعتماد  اإلسالمية السعي المتالكها واقتنائها،

 على الغير ينبغي عليهم استيرادها من الغير.  

حيث أن حاجة المسلمين إلى الغير الستيراد التكنولوجيا يفتح عليهم ات:ــ الضرورات تبيح المحضور

وتعريض عقيدة المسلمين وأخالقهم لإلفساد،ولكن لما  أبوابا من الضرر ال تحصى منها،الغزو الفكري،

كان امتالك التكنولوجيات واجبا على األمة لضرورة المحافظة على كيانها ودينها،كان االستيراد من 

 ئز للضرورة المقررة شرعا"  وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".غيرهم جا

بناءا على القاعدة فإن لولي األمر أن يأتي من التصرفات تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة: ـــ

واألفعال والسياسيات ما يكون فيه تحقيق لمصالح المسلمين ودرء المفاسد عنهم،فإن رأى ولي األمر أن 

 في استيراد تكنولوجيات معينة فإن له ذالك عمال بالقاعدة. المصلحة تكمن

                                                           
 . 2سورة المائدة،األية  -1
 .   33،ص  9القرضاوي،اإلسالم والتطور،مجلة حضارة اإلسالم،عدد  -2

 . 36نجاد البرعى،المرجع السابق،ص -3
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ثالثا ــ موقف الشريعة اإلسالمية من اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة 

فهي تنظر إليه بفكر  لقد بات واضحا أن الشريعة اإلسالمية ال تقف في وجه التطور التكنولوجي،جسده: 

هذا التطور يسير وفق ما قرره الشارع من ضوابط وقواعد وأحكام،هذا وقد تصاحب مفتوح طالما كان 

عملية التطور التكنولوجي احتمال إلحاق الجسد البشري بالعديد من األضرار سواء كانت عاجلة أم 

عاجلة سواء كانت متعمدة أو حصلت عن طريق الخطأ،سواء كانت فردية أم يعم خطرها الجماعة،سواء 

 بيعةنتجت عن ط

التكنولوجيا وال زمن إنتاجها واستخدامها،أو نتجت عن سبب خارجي أساء التعامل مع التكنولوجية 

 الحديثة فاعتدى على الجسم البشري،وهذه األضرار هي ما عنته.

ويمكن تقسيم اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده باعتبارات عدة      

  .(1)باعتبار نتائجها على الجسد البشري،أي مدى تأثيرها على حق اإلنسان في سالمة جسدهقد تم تقسيمها 

اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي التي تفقد اإلنسان كامل حقه في سالمة جسده وتفضي إلى القسم األول:

 الموت وتسلبه حقه في الحياة.

إما أن تنتج من طبيعة التكنولوجيا وتالزم مسيرة اآلثار الضارة في كال القسمين السابقين،القسم الثاني:

التطور التكنولوجي،أو ترجع إلى طرف خارجي،ولقد عنيت الشريعة اإلسالمية بمنع حدوث اآلثار 

الضارة للتطور التكنولوجي على جسد اإلنسان قبل وقوعها،وذالك بوضع التدابير االحترازية والمبادئ 

ر التكنولوجي،كما عنيت بإزالة أثاره بعد وقوعه،رعاية لمصالح العامة التي ترنوا إلى مواجهة الخط

 الناس وصيانتها عن الهدر وحفظا لحقوقهم من الضياع،ويمكن بيان ذالك على النحو التالي:

   ــ طرق الوقاية الشرعية من اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده: 1

تنظم عملية اإلنتاج واالستعمال األمن التكنولوجي بما يضبط سيرها لصالح ــ تشريع األحكام التي 

 البشرية.

وقد شرع الجهاد في اإلسالم  ــ محاربة التكنولوجيا الضارة التي باتت تهدد اإلنسان وحقوقه األساسية،

تلون في قال تعالى"ومالكم ال تقا ( 2)لحماية حقوق اإلنسان،ومنع استضعافه،والبغي على ذاته وحقوقه

ومن المقرر شرعا أن الضرر يزال ومن هنا " سبيل هللا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان

 وجب على المسلمين محاربة التكنولوجيا الضارة والعمل على دفع ضررها قدر اإلمكان .

 :(3)ء العالمــ دعم وتشجيع االبتكار واإلبداع العلمي الهادف مع مؤسسات البحث العلمي في مختلف أنحا

 واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب.   "وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان، قال تعالى

 ــ طرق الحماية الشرعية من اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده: 2

 الشك أن درء الضرر قبل وقوعه أولى من رفعه بعد وقوعه،ألنه يقطع سبيل المنازعات بين الناس،   

ويكفيهم مئونة تعويضية وإزالته بعد وقوعه،إال أنه إذا وقع الضرر ثبتت المسؤولية للجاني وجب عليه 

حقت بحق اإلنسان في تحمل مسؤولية فعله وتعويض الضرر،ويمكن القول بأن إزالة اآلثار الضارة التي ل

 سالمة جسده من جراء التطور التكنولوجي تتبع بالتالي:

                                                           
   69رابح فغرور،المرجع السابق،ص -1

 . 39نجاد البرعى،المرجع السابق،ص -2
ده،رسالة ماجستير في الفقه والمقارن،كلية منى سالمة سالم أبو عبادة،اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جس -3

 . 64،ص 2010القانون،غزة،
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قضت الشريعة اإلسالمية بوجوب رفع األضرار مطلقا بكافة  ــ إزالة السبب الذي ينشأ عنه الضرر:

صوره وأشكاله،ونهت عما يكون طريقا إليه سد للذرائع قال صلى هللا عليه وسلم "ال ضرر وال 

 . (1)هاء أن الضرر يزالضرار"وقدر الفق

 ــ تحمل الجاني المسؤولية عن الضرر الجسماني الذي لحق المضرور:

وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بحماية اإلنسان وحقوقه،ونددت باالعتداءات اآلثمة على النفس       

ر الجسماني اإلنسانية،وأوجبت على الجاني فردا عاديا كان أو اعتباريا أن يتحمل المسؤولية عن الضر

 الذي لحق المضرور،سواء نتج الضرر عن التطور التكنولوجي أو غيره.

والضرر الجسماني هو ما يسمى جسد اإلنسان من جرح أو تشويه أو تعطيل وظيفة عضو أو      

عجز عن العمل أو كسر أو نحوه،وتدور فكرة المسؤولية حول استحقاق الجاني إلنزال العقوبة المقررة 

 . (2)شرعا به، وإيجاب تعويض المضرور عن ما لحقه من ضرر جسدي

 

 خاتمة: 

صوص حق اإلنسان في سالمة جسده في ظل التطور التكنولوجي وعرض أهم مما تقدم بيانه بخ

العناصر المتعلقة به،وكذا مكانته في القرآن الكريم والسنة النبوية توصلنا إلى مجموعة من النتائج 

 واالقتراحات: 

 النتائج:

جسده،بأن ــ إن الحق في سالمة الجسم في االصطالح الشرعي والقانوني هو حق اإلنسان في حماية 

يؤمن من األفعال الماسة بالسالمة الجسدية،ومن اإلجراءات التعسفية أو االعتداء عليه سواء بالقبض أو 

أو يخضع لتعذيب من غير مبرر شرعي وال مسوغ قانوني وهو من أهم الحقوق المشتركة  التوقيف،

 اللصيقة بشخصية اإلنسان.

 ة من المقاصد الكلية وبالضبط مقصد حفظ النفس .ــ جعل الفقه اإلسالمي الحق في السالمة الجسدي

ــ سمو النظرية الشرعية للتطور التكنولوجي وقدرتها على اإلحاطة  بكل وسائل التكنولوجيا ووسائلها 

واستخداماتها المعاصرة المتعلقة بالجسم البشري،والتي كان شأنها أن تحفظ حقوق اإلنسان وتكفل له 

 عة والمصلحة.التسمية التطويرية على المنف

ــ إن الشريعة اإلسالمية قد حضيت كالعادة بفضل السبق في تقرير الحماية التشريعية ألصغر وأدق 

مكونات الجسد البشري المتصل في المنتجات والمشتقات لذالك منعت الشريعة اإلسالمية الوسائل التي 

 ل بحرمتها .        من شأنها المساس بهذه المنتجات أو التالعب بها أو إفسادها أو إخال

 االقتراحات المتوصل إليها: 

ـ ضرورة اهتمام الباحثين في مجال الدراسات اإلسالمية باالهتمام بدراسة أثار الضارة للتطور 

التكنولوجي على باقي حقوق اإلنسان وباألخص اآلثار الضارة على حقه في حماية حياته الخاصة، وعلى 

 حفظ النفس.حقوقه المالية والمدنية وحقه في 

                                                           
 .                  12الزحيلي،التعويض عن الضرر،مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي،العدد األول،ص  -1

 ـ 73رابح فغرور،المرجع السابق،ص -2
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ــ ضرورة إخراج األحكام الشرعية والضوابط التي تتصل بمسائل التطور التكنولوجي إلى حيز الوجود 

 وال يبقى تطبيقها مجرد فكرة وأمنية نظرا للدور اإليجابي الذي تلعبه في حماية حقوق اإلنسان.

كنولوجيا الضارة وذالك ــ ضرورة العمل الجاد المتعاون على حماية اإلنسان وحقوقه من مخاطر الت

بوجوب محاربة التكنولوجيات والتقنيات الضارة يمنع إنتاجها واستيرادها،إلى جانب تشجيع البحوث 

 اإلنتاجية التكنولوجية النافعة التي تعود على اإلنسان بالنفع 

 

 :قائمة المراجع

 القرآن الكريم -1
 . 5665/5/2238،ح:كتاب اآلداب/باب رحمة الناس والبهائم  -2
 .685/8كتاب البر والصلة واآلداب،ص -3
 عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سالمة الجسد، د.ط،د.ت.ن. -4
نجاد البرعى،الحق في سالمة الجسد بين الشريعة والدستور والقانون والقضاء والمواثيق الدولية،ورقة بحثية مقدمة  -5

 السجناء،في إطار حملتها للقضاء على ظاهرة التعذيب،د.ت.ن.لجمعية حقوق اإلنسان لمساعدة 
 . 3حسنى، الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات،مجلة القانون واالقتصاد،عدد  -6

 . 1/112محمد، النظرية العامة للحق في سالمة الجسم، ص -7

ية والضرورة الطبية،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريع رابح فعزوز، الحق في سالمة الجسم بين القصد -8

 .2008، 2،العدد  15الجزائري، مجلة البحوث والدراسات،مجلد 

 .  2009بومدين أحمد بلخير،حق الحياة البشرية:دراسة مقاصدية قانونية،دار ابن حزم،لبنان، -9

 .1988،لبنان، 1لدين،دار الكتب العلمية،طابن كبير،تفسير القرآن العظيم،تحقيق،محمد حسن شمس ا -10
،دار إحياء التراث  1679أبو الحسن مسلم بن الحجاج،الديات،باب تغليظ تجريم الدماء والقصاص،رقم الحديث  -11

 . 3العربي،لبنان،ج
 .1988،لبنان،4الكتب العلمية،د.ط،جمحمد بن إسماعيل الصنعاني،سبل السالم،شرح بلوغ المرام،دار  -12

 11166أبو بكر أحمد الحسين البيهقي،تحقيق،محمد عبد القادر عطاء،كتاب الصلح،ال ضرر وال ضرار،رقم الحديث -13

 . 1994، مكتبة مكة مكرمة،د.ط،

 . 1874صحيح  البخاري،كتاب الصوم،باب :حق الجسم في صوم،رقم الحديث -14

 .4دكنولوجيا،مجلة منبر اإلسالم،عد، التقدم في العلم والتالندوي -15
   . 9القرضاوي،اإلسالم والتطور،مجلة حضارة اإلسالم،عدد  -16

منى سالمة سالم أبو عبادة،اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده،رسالة ماجستير في  -17
 . 2010الفقه والمقارن،كلية القانون،غزة،

                  .التراث اإلسالمي،العدد األول،الزحيلي،التعويض عن الضرر،مجلة البحث العلمي و -18

  

  

                                                



  التكنولوجيا النووية على االمن البيئي تأثيرات 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  240

  النووية على االمن البيئي التكنولوجياتأثيرات 

Effects of nuclear technology on environmental security 

 
 د مومن عواطف

 الجزائر /خنشلة، جامعة عباس لغرور ، استاذ محاضر ب 
aouatefmoumen@gmail.com 

 د رفيق بوبشيش
 الجزائر /باتنة،  الحاج لخضرجامعة ، استاذ محاضرأ                                     

rafikboubchiche@gmail.com 

 

 

 :ملخص

المسؤولة عن التلوو  اششوعاعل لعودد كبيور مون الموا و  كانت بداية العصر الذري بداية تجارب األسلحة النووية 

فل جمي  أنحاء العالم. تهدف الور ة إلى تحليل تجارب األسلحة النووية التل أجريت فل النصف الثانل من القرن العشرين 

ص لتركيوز الناوائر ، م  إبراز تأثير التلو  اششعاعل على الغالف الجوي و البيئة المائية والجوفية ، وتم إيالء اهتمام خا

، والتول يوتم تخزينهوا بشوكل عوام فول الغوالف الجووي  14C  ،137C.   ،90Srالمشعة الرئيسية التل تم إطال هوا ، مثول 

   .والبيئة البحرية. باشضافة إلى ذلك، جرت محاولة لتتب  التحديد المكانل للموا   األكثر تلوثًا فل جمي  أنحاء العالم

 ألسلحة النووية، األمن البيئل، األمن النووي، التأثير النووي على البيئة.ا - الكلمات المفتاحية:

 

Abstract  

The beginning of the atomic age was the beginning of nuclear weapons experiments 

responsible for radioactive contamination of a large number of sites around the world. 

The paper aims to analyze nuclear weapons experiments carried out in the second 

half of the twentieth century, highlighting the effect of radioactive pollution on the 

atmosphere and the aquatic and underground environment, and special attention is 

paid to the concentration of the main radioisotopes released, such as 14C, 137C. , 

90Sr, which is generally stored in the atmosphere and marine environment. In 

addition, an attempt has been made to trace the spatial determination of the most 

contaminated sites around the world. 

key words: Nuclear weapons, environmental security, nuclear security, nuclear 

impact on the environment. 
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 مقدمة

تمثل النداءات إلى "األمن البيئل" محاولة حديثة وناجحة إلى حد ما شدخوال الشووا ل البيئيوة فول 

ال يزال االرتباط بين التغيير البيئل واألمون موضووًعا  جدول أعمال األمن. وعلى الر م من هذا الزخم ،

 مثيًرا للجدل.

منذ أن بدأت المشاكل البيئية تكتسوب أهميوة فول الخطواب السياسول فول السوبعينيات ، كوان هنواك عودد مون 

اال تراحات للنار فل تداعياتها األمنية. ومو  ذلوك ، لوم يكتسوب النقوا  حوول األمون البيئول زخًموا إال فول 

م  اهور المشكالت البيئية العالمية مثل نضوب طبقة األوزون أو االحتباس الحراري. كما  -نينيات الثما

( بمثابة عالموة علوى 1987" من  بل اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )"مستقبلنا المشترك كان نشر تقرير

موون خووالل دراسووة مزايووا  دخووول عبووارأل "األموون البيئوول" فوول المنا شووات الدوليووة، والووذي تووم فيوو  الناوور فيوو 

وبذلك بدا األمن البيئل فل البداية فكرأل جيدأل، ألن  كان "يهدف إلوى  ومعيارية.المفهوم على أسس تحليلية 

تنبي  محللل األمون التقليوديين بشوأن القضوايا التول تهوم" حقًوا "،  وكوذا زيوادأل أهميوة المشوكالت البيئيوة فول 

 جدول األعمال السياسل. 

عندما أطلقت عدد من الدول سباق  المسرحل،نهاية الحرب العالمية الثانية بداية العصر  فل المقابل تعتبر

فل سياق التآزر لسياسات الحرب الباردأل وعدم وجود سياسوات دوليوة فعالوة  البداية،األسلحة النووية. فل 

فرنسوا والصوين أصبحت دول مثل الواليات المتحدأل واالتحاد السوفيتل والمملكوة المتحودأل و السالح،لنزع 

توم إجوراء عودد كبيور مون االختبوارات النوويوة فول  الفتورأل،خوالل هوذ   .1964-1945 وى نووية خالل 

، فقد  1963و  1945وتحت الماء(. بين عامل  األرض،وتحت  الجوي،جمي  البيئات العالمية )الغالف 

ووية فل الغالف الجوي ، وكانت أجرت الواليات المتحدأل واالتحاد السوفياتل عدًدا كبيًرا من التجارب الن

األمثلة األكثر تمثيال هل التفجيرات النووية األولى للقنبلة الهيدروجينية التل أجرتها الواليات المتحدأل فل 

، فل جزر مارشال ، فل جزيرأل البيكينل المرجانية )اختبار كاسل برافو(، والثانيوة فول عوام  1954عام 

 ، فل أرخبيل نوفايا زيمليا ، شمال جبال األورال )اختبار القيصر(. ، من  بل االتحاد السوفياتل  1961

تسببت هذ  التجارب النووية أضرار  بيئية شديدأل ، انعكست سولبا علوى الغوالف الجووي و التربوة والميوا  

على حد سواء،  لذلك جاءت هذ  الور ة البحثيوة لتنوا   توداعيات اسوتخدامات األسولحة النوويوة وتأثيرهوا 

كيف تشكل األسلحة النووية ضررا على البيئة، أو بصييةة  :من البيئل، طارحة اششكالية التالية على األ

 أخرى ماهية عالقة األمن النووي باألمن البيئي؟.

 

 تعريف األمن البيئي: األول المحور

ال تعتبر نهايوة الحورب البواردأل، نقطوة البدايوة شدراج مفهووم البيئيوة فول الدراسوات األمنيوة، وهوذا 

مؤتمر البيئل الدولل فول العوالم،  يعنل عدم وجود محاوالت لتوسي  مفهوم األمن ليشمل البيئية، حي  يعد

، والذي أطلق علي  الحقا تسومية 1972المعنل بالبيئة البشرية المنعقد سنة  (UN) ومؤتمر األمم المتحدأل

 األمنية. مؤتمر ستوكهولم، من المحاوالت األولى شدراج البيئية فل المفاهيم 

من هذا المنطلق. كان هناك وعل متزايد من االهتمامات البيئية العالمية، وكذا تالحم الرأي العام العوالمل 

لصناع السياسات والممثلين الدبلوماسيين لودى األموم المتحودأل، والوذي أكود علوى   ""التفكير البيئيلصالح 

ميوة  وادرأل علوى رعايوة الحلوول البيئيوة فول ضرورأل اتخاذ خطوأل أخرى، لتشمل إنشواء كيانوات إداريوة عال

التول توم  (UNEP)إطار األنامة البيئية المتكاملة، الذي تجسد فيما بعود فول برنوامأل األموم المتحودأل للبيئوة

، مون المحواوالت التول حاولوت 1977إنشاؤها نتيجة لمؤتمر ستوكهولم، كما يعد تقرير نوادي روموا عوام 

، -دراسوة العال وة بوين المووارد الطبيعيوة والتجوارأل -ال ات اال تصادية إدراج البيئة فل األمن فل إطار الع

 كما أشارت دراسة 
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إلوى ضورورأل إعوادأل توسوي  مفهووم األمون لتشومل البيئوة ’’ وورلود واتو ’’مون معهود ’’ ليستر ر. براون ’’ 

زايوود مبووررا ذلووك بالتهديوودات التوول تشووكلها نقووص الموووارد الطبيعيووة، والتوودهور البيئوول موون جهووة ، و ت

 .االهتمامات العالمية بالبيئة من جهة أخرى

’’ ، تقريوور  (1987) ’’مسييتقبلنا المشييترك’’كمووا تميووز تقريوور البيئووة والتنميووة  الووذي كووان تحووت عنوووان 

الووذي يعوود معلمووا هامووا باعتبووار  أنوو  أعطووى اعتووراف بضوورورأل توسووي  األموون ليشوومل ا ثووار  i’’برونتالنوود

 المتزايدأل لإلجهاد البيئل على سيادأل الدولة محليا ووطنيا وإ ليميا وعالميا.

إذن فتعريوف األمون البيئول اهور بعود الحورب البوواردأل مون خوالل مختلوف الدراسوات التول تناولووت 

 ك سوف نتطرق إلى أهم هذ  التعاريف.عال ة البيئة باألمن، لذل

تعريفوات األموون البيئول تختلووف بواختالف زاويووة كول مفكوور، ولكون معاووم التعواريف تحتوووي علووى 

تصوور مماثول، وهووو أن األمون البيئوول مورادف للرفووا  وهوو جوزء ضووروري مون األموون القوومل اشجمووالل 

حمايوة ضود التهديودات التول تهودد الرفوا  علوى أن "األمون البيئول هوو ال’’ برودوس ’’ للدولة، وهو ما أكد  

’’ الوطنل أو المصالح المشتركة للمجتم  الدولل المرتبطة بالضرر البيئل" ، وهو تعريوف يشوب  تعريوف 

حينما عرف  بوأن " األمون البيئول يمكون أن يفسور علوى نطواق أوسو  مون خوالل تغطيوة أي تطوور ’’ بورتر

فحووين وجوودت ’’. خطيوور علووى رفاهيووة المجتمعووات البشووريةللتهديوودات البيئيووة الكبوورى، التوول تهوودد بشووكل 

 . iiتعاريف أخرى رسمية، وأخرى  ير رسمية

 التعاريف الرسمية: -01

التعريووف األول: األموون البيئوول يعنوول السووالمة العامووة النسووبية موون األخطووار البيئيووة الناجمووة عوون  -

و التصميم، وتنشأ داخل الحواد  وسوء اشدارأل أ العمليات الطبيعية، أو البشرية بسبب الجهل، أو

 .  iiiأو عبر الحدود الوطنية

نالحا على هذا التعريف أن  تعريف جيد، ولكن يتجاهل حماية البيئة، وكذا دورها فل تكثيف أو التسوبب 

 فل تهديدات األمن اشنسان.  

ئوة التعريف الثانل: األمن البيئل هو حالة ديناميكية بين اشنسان والبيئة، وهول تشومل إصوالح البي -

التل تضررت من العمليات العسكرية، وتحسين من ندرأل الموارد، والتدهور البيئول، والتهديودات 

 البيولوجية التل يمكن أن تؤدي إلى الفوضى االجتماعية والصراع. 

 وإعادأل استعمال النفايات. التعريف الثال : األمن البيئل هو اشدارأل العقالنية للموارد الطبيعية، -

: األمن البيئل هو الحفاا على المحيط المادي للمجتم  من خوالل تلبيوة احتياجاتو  التعريف الراب  -

 دون التقليل من المخزون الطبيعل.   

 التعريف الخامس: األمن البيئل هو التحرر من عدم االستقرار االجتماعل بسبب التدهور البيئول -

iv . 

 التعاريف البديلة:  -02

 فريق دولل. و دمت التعاريف البديلة التالية من  بل

األمن البيئل هو التقليل االستبا ل للتهديدات البشرية لسالمة أداء المحويط الحيووي، هوذا التعريوف  -

يووربط بووين عنصوور  البيئيووة واشنسووان، باعتبووار أن هووذا األخيوور هووو المتسووبب فوول التغيوور البيئوول 

ا ن أصوبحت أكثور الطبيعل )الزالزل، الفيضانات وتدفقات طينية الجبلية، ر وم أن العديود مونهم 

 . vمن صن  اشنسان(

األمن البيئل هو مصطلح يستخدم من  بل العلماء والممارسين فل وصف العال ة بين الوروابط و  -

 الاروف البيئية والمصالح األمنية. 

 فتعريف األمن البيئل يشمل: 
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 و اية الدول و ير الدول، والجهات الفاعلة من التدهور البيئل.  -*

بيئل المحلل واش ليمل و / أو ندرأل الموارد )التل تفا مت بسبب النمو السكانل، وتوزي  التدهور ال -*

 . الثروأل الغير العادل، والتغيرات البيئية العالمية(

 األمن البيئل يعد عامال مساهما هاما فل تحقيق االستقرار السياسل. -*

 تنايمها فل ثال  فئات عامة.التل يمكن  يشير األمن البيئي لمجموعة من المخاوف  -03

   التركيز هنا هو على أمن البيئة  -مخاوف بشأن التأثير السلبل لألنشطة البشرية على البيئة

 كسلعة فل حد ذاتها، والعمل على الحفاا عليها من أجل األجيال القادمة.

  ة الندرأل مخاوف بشأن ا ثار المباشرأل والغير المباشرأل لمختلف أشكال التغير البيئل )وخاص

والتدهور(، والتل  د تكون طبيعية أو بشرية، ولدت على األمن الوطنل واش ليمل. هنا يتم 

 التركيز على أثار التغير البيئل.  

   مخاوف األفراد والجماعات من التغيرات البيئية مثل ندرأل الميا ، وتلو  الهواء، واالحتراز

 العالمل.

يئل هو تفاعل النام االجتماعية م  النام البيئية بطرق مستدامة، من خالل هذا  د نستنتأل أن األمن الب 

 . viمن خالل حصول األفراد بشكل عادل ومعقول للسل  البيئية

يعنل حماية المجموعة المستهدفة، سوواء كانوت فورد أو جماعوة األمن البيئي  في المفهوم الصيني   -04

أو دولة، وهوذ  الحمايوة  تكوون ضود المخواطر البيئيوة الناجموة عون عمليوة بيئيوة  يور مالئموة، فواألمن فول 

، فوفقوا للتفكيور الصوينل، ينبغول أن ’’الثقوة ا منوة’’ المفهوم الصينل يعنول  "إن  تشويوان"، والتول  تعنول 

الاروف المادية كسالمة وصحة )الفرد والناام (ا من الثقة للمجموعة المستهدفة للمحيط يكون هناك نوع

 . البيئل(، والثروأل )اال تصادية واألصول أو األسهم الطبيعية(، استقرار اجتماعل، ووطنل أو عالمل

عيوة أو البشورية هو األمن العام النسبل من األخطار البيئية الناجمة عن العمليات الطبياألمن البيئي:  -05

 بسبب الجهل والحواد  وسوء اشدارأل وضعف اشدارأل.

هووو مفهوووم اجتموواعل )وبالتووالل األنامووة السياسووية واال تصووادية( ضوووابط  هامووة  األميين البيئييي: -06

 لالستقرار، وتسيطر عليها وفرأل وتوزي  الموارد الطبيعية.

هو الو اية من آثار التدهور البيئل، الذي يعرف على نطاق واس ، والذي يشتمل على  األمن البيئي: -07

نضوب أو تدهور الموارد الطبيعية مثل الهواء والماء واألرض، أو االستخدام الغيور العقالنول لألراضول 

موون خووالل الممارسووات الغيوور الحكيمووة، التوول  وود تسووهم فوول عوودم االسووتقرار االجتموواعل والسياسوول أو 

 . viiال تصادي أو الصراعا

 :تعاريف الحكومات والمنظمات اإلقليمية  -08

ضمن برنامأل األمن البيئل، 1996يخض  تعريف األمن البيئل لوزارأل الدفاع األمريكية سنة

والذي يعزز جاهزية الدولة من خالل إضفاء الطاب  المؤسسل لإلدارأل البيئة والسالمة والوعل الصحل، 

  يتجزأ من األنشطة اشدارية، ويهدف برنامأل األمن البيئل فل:مما يجعلها جزءا ال

االستعداد من خالل تحديد وتقييم وإحتواء وعالج، و / أو إزالة التلو  الذي يشكل خطرا على الصحة -*

 العامة والبيئة.

 االمتثال للقواعد القانونية الخاصة بالبيئة.  -*
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حكيمة لها من حي  استخدامها، وحمايتها، وكذا استمرارها المحافاة على البيئة من خالل اشدارأل ال -*

 لغرض استفادأل األجيال الحاضرأل والمقبلة لها، وأخيرا من  االستغالل المدمر.

 اشعتماد على خدمات اشطفاء والطوارئ من خالل تعزيز القدرأل القتالية للحفاا على األرواح. -*

الت األمراض وا فات، التل  د تؤثر سلبا على مهمة إدارأل ا فات، وهل تهدف لمن  ومكافحة نا  -*

 وزارأل الدفاع أو العمليات العسكرية، صحة ورفا  الشعب ) الهياكل، المادأل، أو الممتلكات(.

 .viiiالبيئل من األبحا  وتطوير االختبارات -تطوير األمن التكنولوجل-*

كما يشمل البرنامأل على األنشطة البيئية الدولية، من خالل االتفا ات الثنائية أو المتعددأل األطراف،  -*

وتبادل المعلومات، واالتفا ات التعاونية وإجراءات محددأل، بما يتفق م  سياستها. أما وزارأل الخارجية 

ات األمنية البيئية. وم  ذلك، هناك األمريكية لم تعط تعريف واحد معين أو استجابة سياسة واحدأل للتهديد

إجماع على أن السياسة الفعالة لألمن البيئل هل الدبلوماسية البيئية، والتل تستطي  من خاللها الواليات 

المتحدأل بتحقيق  بشكل ثنائل )على سبيل المثال، والمحيط الهادئ سمك السلمون، والتلو  عبر الحدود 

إ ليميا )على سبيل المثال، الميا  العذبة، والحفاا على الغابات(؛ وعلى بين المكسيك والواليات المتحدأل(؛ 

الصعيد العالمل )على سبيل المثال، تغير المناخ، والمحافاة على البيئة البحرية، وحماية التنوع 

 .ixالبيولوجل والحد من المواد الكيميائية السامة(

مفهوم جديد استحد  ’’ من البيئل على أن : وفل األخير يمكننا أن نصل إلى تعريف إجرائل لمفهوم األ

فل فترأل التسعينات، وهو متعلق باألمان العام للناس من األخطار الناتجة عن العمليات الطبيعية او 

العمليات التل يقوم بها اشنسان نتيجة إهمال او حواد  او سوء إدارأل، وكذا حماية البيئة من خالل 

 ’’.لمجتم  ، وتلبية احتياجات  من دون التأثير على المخزون الطبيعلالمحافاة على المحيط الفيزيائل ل

 

 المحور الثاني: تأثير التجارب النووية على األمن البيئي 

أاهرت تجارب العقود الماضية أن  ، خارج نطاق معاهدأل حار االنتشوار النوووي ، اهورت فئوة 

وباكستان وكوريا الشمالية ، وعلوى موا يبودو  مختلفة من الدول النووية ، بما فل ذلك الهند وجنوب إفريقيا

إسرائيل ، هذا التطور أدى إلى  يام هذ  الدول بإجراء تجوارب نوويوة خاصوة بهوا. العودد الكبيور مون هوذ  

)أجريوت  2013إلوى  1945االختبارات تم إجراؤها فل الغالف الجوي وتحت األرض خالل الفترأل من 

(،  وكانت مسئولة عن التلو  البيئول الحوالل مون خوالل انتشوار آخر تجربة نووية من  بل كوريا الشمالية

 .xالنفايات المشعة

٪ مووون التجوووارب( مووون  بووول الواليوووات المتحووودأل 85توووم إجوووراء الغالبيوووة ) 1992-1945فخوووالل سووونوات 

اختبواًرا( مون  بول المملكوة المتحودأل وفرنسوا  300٪ )14.5األمريكية واالتحاد السوفيتل، بينما تم إجراء 

اختبواًرا( فول الغوالف  530٪ )25٪ بواسطة الهنود، كموا توم إجوراء موا يقورب مون 1، وأ ل من  والصين

٪ فوول بوواطن األرض ، و البيتهووا تووم تجريبهووا فوول جميوو  75الجوووي أو فوول حوواالت  ليلووة تحووت الموواء، و 

 البيئات ، وبالتحديد فل الغالف الجوي وتحت األرض وتحت الماء. 

٪ موون جميوو  هووذ  82يكيووة واالتحوواد السوووفياتل / روسوويا مسووؤولتين عوون وتعتبوور الواليووات المتحوودأل األمر

٪ موون تلووك التوول 86، وبالنسووبة لوو   1963-1945االختبووارات التوول أجريووت فوول الغووالف الجوووي خووالل 

. والتل تتطلوب إجوراء انفجوارات، وهوذا موا يوؤدى 1992-1951أجريت فل باطن األرض خالل الفترأل 

ل، والوذي تنوتأل عنو  مجموعوة كاملوة مون النويودات المشوعة ، وموادأل  إلى حدو  نشواط إشوعاعل و انودماج

 .xi(3Hالتريتيوم )

كما تولد  ناأل عملية االنودماج أيًضوا موواد مشوعة أخورى ، وهول المسوؤولة عون حودو  كميوات كبيورأل مون 

الحطووام المشوو ، خاصووة بسووبب عمليووات التشووكل المتأصوولة فوول مراحوول معينووة موون التفوواعالت الصووافية 

 530، بلغ إجمالل الناتأل التفجيري لالختبارات النوويوة حووالل.  1992و  1951بين عامل  الحرارية.

مليون طن( كانت نتيجة التجارب النووية الجوية التل أجريت بين عوامل  440٪ ) 83طن متري، منها 
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مليووون طوون( إلووى التجووارب النوويووة تحووت األرض التوول أجريووت بووين  90٪ )17، و  1980و  1951

 . 1992و  1962عامل 

مليوون طون( ناتًجوا  251٪ )57طن متري الناتجة عن اختبارات الغوالف الجووي ، كوان  440ومن بين 

مليون طن( إلى محصوول االنصوهار. فيموا يتعلوق بوالقوى النوويوة  189٪ )43عن محصول االندماج و 

 530الل ٪ موون إجموو54مليووون طون ) 285الخموس الكبوورى ، فوإن االتحوواد السووفيتل مسووئول عوون إنتواج 

 13مليوون طون( ، وفرنسوا ) 22مليوون طون( ، والصوين ) 200مليوون طون( ، تليهوا الواليوات المتحودأل )

  xii.مليون طن( 10مليون طن(. ، والمملكة المتحدأل )

٪ مون جميو  التجوارب النوويوة فول  90أما التلو  اششعاعل فل المحيط البحري تم إجراء ما يقرب مون 

من  بل الواليات المتحدأل األمريكية واالتحاد السوفياتل / روسيا والصين  نصف الكرأل الشمالية ، وخاصة

اختبوواًرا( فوول النصووف الجنوووبل موون الكوورأل األرضووية ، موون  بوول دول مثوول  208٪ فقووط )حوووالل  10، و 

 فرنسا والمملكة المتحدأل.

ود كميات كبيرأل مون أكثر تلوثًا من نايرتها الجنوبية بسبب وج وبالتالل تشكل بيئة نصف الكرأل الشمالية 

درجوة مئويوة( التول توم إطال هوا فول الغوالف الجووي  90و  137و  14الناائر المشعة )خاصوة ناوائر  

 . xiiiأثناء اختبارات األسلحة النووية

وكذلك من المهم أن يكوون النشواط اششوعاعل العوالل فول نصوف الكورأل الشومالل ناتًجوا أيًضوا عون عوامول 

، مما أدى إلى إطالق كميات كبيورأل مون النويودات المشوعة xivالنووية أخرى ، مثل حواد  محطات الطا ة

    .ط 131ج و  137فل الغالف الجوي ، منها وأهمها 

كما اشتملت اختبارات األسلحة النووية فل الغالف الجوي على إطوالق كميوات كبيورأل مون الموواد المشوعة 

مصوادر إشووعاع التول هوول مون صوون  بصوورأل مباشورأل علووى البيئوة، والتوول تمثول أكبوور جرعوة تفاعليوة موون 

-UNاشنسان ومن بين الدراسات األكثر صلة بالجرعة الجماعية اشجماليوة لسوكان العوالم، تبورز تقوارير 

SCEAR فوفقًا لتقرير،UNSCEAR    فقود أشوار إلوى أن المسواهم الرئيسول فول 1993الصوادر ف ،

٪ علوى  70ة مئوية ، والتل تبلوغ مسواهمتها درج 14االلتزام بالجرعة اشجمالية الفعالة لسكان العالم هو 

 . 14lSvمدار آالف السنين، تمثل هذ  الجرعات النويدات المشعة 

درجوة  137وتوجد أيًضا نسوب كبيورأل فول حواالت النويودات المشوعة ، والتول تصول ناائرهوا إلوى درجوة 

 1.1تتراوح مون  مؤوية ، باشضافة إلى وجود حتى نويدات مشعة أخرى ذات نسب مئوية فعالة للجرعة

، فووإن معاووم  g 14عوون النويوودات المشووعة  رر التقووديرات إلووى أنوو  ، بصوورف الناوو٪. كمووا تشووي2.4إلووى 

 د أعطت جرعتها بالكامل تقريبًا على مدار العامين المقبلين( ، وبالتالل ، عند  ،النويدات المشعة األخرى

التوأثير المقطووع لاللتوزام الوذي حود  ، والذي يتوافق م   14C٪ فقط من التزام الجرعة  10النار فل 

، فخووالل هووذا العووام أضووحى معاووم النويوودات المشووعة األخوورى  وود أعطووت جرعتهووا الكاملووة 2020سوونة 

 .xvتقريبًا

فوول الغووالف الجوووي ، أاهوورت القياسووات  14Cالتركيووز السوونوي وموون حيوو  التطووور الزمنوول لمتوسووط 

، خاصة فل نصوف الكورأل LTBTور دخول  وأل ، ف 1964أن القيم بلغت ذروتها فل عام ،  المتخصصة

، ألن  فل حالة نصف الكرأل الجنوبية ، هناك فجوأل على األ ل لمدأل سنة واحدأل فيما يتعلق بالقيم xviالشمالية

 القصوى المسجلة ) محطة ويلينجتون ، نيوزيلندا(. 

لوذلك، فقود بينوت أن االختبوارات النوويوة الحراريوة   Polachو  Stuiverووفقًا للمنهجية التول طورهوا 

درجوة مئويوة فول الغوالف  14ضواعفت تقريبًوا تركيوز الناوائر بنسوبة  1960-1950التل أجريت خالل 

 .xviiالجوي، نتيجة للحقن المفرطة للمواد المشعة 
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 المحور الثالث: اآلثار السلبية إلنتاج الطاقة النووية على األمن البيئي 

يُنار إلى الطا ة على أنها عنصر أساسل فل تلبية احتياجات اشنسان األساسية، وفل  لطالما كان

تحفيز ودعم النمو اال تصادي ومستوى المعيشة، و  البًا ما كان يعتبر محددا لرفاهيتها من خالل حاجتها 

لم فول السونوات الهائلة والمتنامية إلى الطا ة. وتاهر البيانوات اشحصوائية حوول اسوتهالك الطا وة فول العوا

٪ فل أ ول مون عشور سونوات، وحاليًوا تشوير االتجاهوات إلوى أن االسوتهالك 50األخيرأل  ، فقد زاد حوالل 

سينمو بمعدل أسرع فل المستقبل، وهذ  الزيادأل هل نتيجة طبيعية لتزايد األنشطة االجتماعية واال تصادية 

 وارتفاع مستوى المعيشة.

ل المتزايود علوى الطا وة إلوى حود متزايود عون طريوق اسوتخدام الو وود وحتى ا ن تمت تلبية الطلوب العوالم

األحفوري والطا ة المائية. وفل المقابل تم تطوير الطا ة النووية واسوتخدامها تجاريًوا لمودأل عقودين تقريبًوا 

م لتلبية جزء بسيط من احتياجات الطا ة الكهربائية، ويقدر إجمالل  درأل التوليود النوويوة المركبوة فول العوال

دولووة. وباسووتخدام تقووديرات  19مفاعوول طا ووة عاملووة فوول  177ميجوواواط موون  79.9بوو   1976فوول عووام 

٪ مون إجموالل مسواحة  ودرأل توليود 13-11الوكالة الدولية للطا ة الذرية، ستساهم الطا ة النوويوة بحووالل 

 . xviii2025٪ فل عام 20-17وحوالل  1985الكهرباء فل العالم فل عام 

ل وفل بعض الحاالت ، تشكل الجوانب البيئية شنتاج الطا ة أهمية  صوى، وهو ما وعلى المستوى المحل

يعتبر بمثابة تحذيرات على نطاق أوس  لما يمكن أن يكون فل المسوتقبل ، وعلوى الور م مون أن محطوات 

الطا ووة النوويووة، ال ينبعوو  منهووا رموواد متطوواير أو ضووار أو  ووازات فوول الغووالف الجوووي، إال أن  النشوواط 

شعاعل المنبع  من نواتأل االنشطار النووي هو المحور الرئيسل للقلق العام بشأن التوس  فل استخدام اش

 الطا ة النووية بغض النار عن تدابير الر ابة الصارمة واالحتياطات المتخذأل لهذا النشاط.

 اآلثار البيئية لدورة الوقود النووي: -*

يستخدم المفاعل النووي و ود أكسويد اليورانيووم المخصوب ، المعتودل عون طريوق تبريود  بالمواء. 

و د يولد هذا الماء بخاًرا مباشرأل فل المفاعل، والذي يكون مسئوال عن نقل الحورارأل إلوى مولود خوارجل. 

واع األخورى فول إلى جانب هذ  الطريقة من المفاعالت التل تعتمد على المواء الخفيوف، فحوين تعتمود األنو

كوسيط متقدم، والتل تدخل  فل إعادأل تدوير البلوتونيووم،  D2Oالغالب على استخدام مادأل الجرافيت من 

حيوو  يكووون الو ووود عبووارأل عوون خلوويط موون أكسوويد حيوو  يشووكل هووذا األخيوور جووزًءا موون الو ووود أو كلوو ، 

البلوتونيوم وأكسيد اليورانيووم الطبيعول أو المنضوب، ولقود توم تصوميم هوذا النووع األخيور مون المفواعالت 

 شنتاج المزيد من المواد االنشطارية ، والتل يمكن استخدامها كو ود للمفاعالت النووية. 

بأكملو  مون التعودين والطحون لموادأل اليورانيووم ، مون خوالل  و تشير "دورأل الو ود النوووي" إلوى البرنوامأل

تصني  عناصور الو وود للمفاعول والنقول وإعوادأل المعالجوة، إلوى إدارأل النفايوات الناتجوة عون جميو  مراحول 

ألف طن  40طن وسيصل، إلى أكثر من  26000حوالل  1975الدورأل، وبلغ إنتاج اليورانيوم فل عام 

  xix2025فل 

أثيرات البيئية المرتبطة بتعدين اليورانيوم فل التوأثير علوى األرض والميوا   مون خوالل ويمكن تصنيف الت

ميا  الصرف الملوثة الناتجة عون تصوريف المنواجم و / أو الميوا  المسوتخدمة فول الحفور ، ومخواطر موادأل 

 226Raالوورادون النوواتأل عوون االضوومحالل اششووعاعل علووى الصووحة المهنيووة للعمووال، ويعتبوور عنصوور 

جود فل الخامات عامالً رئيسياً فول زيوادأل معودل السورطان، والوذي يوتم الوتحكم فيو  بواسوطة  التهويوة المو

الطبيعية أو االصطناعية، ويتم االحتفاا ب  ضمن الحدود المسموح بهوا لتركيوز  واز الورادون . كموا يعود 

ات خطورأل مون موادأل التحكم فل الغبار المتولد عن عمليات التعدين ضروري أيًضا لمنو  التعورض لمسوتوي

 السيليكا، وكذا  اششعاع.  
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 عملية الطحن:

وتشمل التوأثيرات البيئيوة لعمليوة عمليوة الطحون فول تعورض أكووام المخلفوات للتآكول بفعول الريواح 

والتل تؤدي إلى تلو  األنهار المتواجدأل  رب هذ  األخيرأل، كما يتسبب  ارتفاع منسوب الميوا  فول  اعودأل 

و ننو  إلى أن هذ   .xxأل الراديوم والتل تتسبب فل األخير فل تلوي  الميا  الجوفية األكوام فل ترشيح ماد

 ٪ من إجمالل النشاط اششعاعل الموجود فل الخام.  70العملية يتم فيها تغذية حوالل 

 تصنيع الوقود:

ينشأ الخطر الرئيسل المحتمل فول عمليوة تصوني  الو وود مون اسوتخدام  موادأل فلوريود الهيودروجين 

الفلور فل إنتاج سداسل فلوريد اليورانيوم. باعتبار أن هذا األخير هو عبارأل عن  از شوديد التآكول يمور و

عبر مصان  التخصيب ،و م  زيادأل مستوى تخصيب اليورانيوم ، توزداد أيًضوا مخواطر التكتول العرضول 

الوكالة الدوليوة   226Raو   222Rnلهذ  المادأل والتل تكون مسؤولة عن انتاج  نويدات أكثر خطورأل 

 BULLETIN-VOL 20 ،NO.2للطا ة الذرية 

وبمقارنووة بالمخوواطر الناجمووة عوون االنبعاثووات الغازيووة الناتجووة عوون محطووات الطا ووة التوول تعموول بووالو ود 

األحفوري، والمخاطر الناجمة عن التصريفات من محطات الطا ة النووية أثناء التشوغيل العوادي ، يعتبور 

ضوًحا فل المحطات النووية من محطات الو وود األحفووري، األول يطلوق بشوكل التلو  الحراري أكثر و

٪ موون  15أساسوول الحوورارأل عوون طريووق عمليووة التبريوود بالميووا ، ، بينمووا األخيوور يووتم الووتخلص موون حوووالل 

بمعنوى آخور، سوتفرح محطوة الطا وة النوويوة  الحرارأل عن طريق الدخان الذي ينتأل عن  طريق االحتراق

الحرارأل المهدرأل فل الميا ، وهول تمثول أكثور نسوبة مون مصون  الو وود األحفووري الوذي ٪ من 50حوالل 

 ينتأل نفس الكمية من الكهرباء.

كما ركز القلق العوام بشوأن تشوغيل المفاعول علوى إمكانيوة و ووع حواد  يوؤدي إلوى إطوالق  ودر كبيور مون 

 النشاط اششعاعل على البيئة المحيطة.  

التول يشوار إليهوا عموًموا بتقريور راسموسون ، فهوو يقودر أن حواد  ذوبوان  فقد كشفت أحد  الدراسات  ، 

 100مون أصول  99ألف لكل مفاعول خوالل عوام، وأن  20من   1لدي  احتمال بحوالل  LWRاللب فل 

حادثًوا فول  170مون كول  1حادثة ذوبان  لب تتسبب فل وفيات مبكرأل. و من المتو و  أن يتسوبب حووالل 

 حاالت وفاأل مبكرأل. 10حدو  أكثر من حواد  ذوبان النواأل فل 

حالة وفاأل مبكرأل. كموا  100فل حدو  أكثر من  500كما يتسبب حاد  ذوبان  لب واحد فقط من أصل 

شكك النقاد فل صحة األساليب المستخدمة فل تقدير مخاطر الحواد  وعامل الخطأ البشري )انار علوى 

ة االعتبار الوذي أعطتو  الدراسوة لمخواطر األخطوار سبيل المثال،(. فحين ركز نقاد آخرون على عدم كفاي

 الطبيعية )على سبيل المثال. األعاصير والزالزل( أو التخريب المتعمد أو الحرب.

فهم يرون أن لحواد  المفاعالت المولودأل السوريعة عوا وب أكثور خطوورأل مثول الخطور الوذي تشوكل   نوواأل 

FBR    عموور نووواتأل االنشووطار، وكووذا متوسووطxxi  والكميووة النسووبية لعناصوور األكتينيوود الموجووودأل فوول ،

المفاعل، نهيك عن نوع اشطالق سواء كان فل الغالف الجوي أو البحري ، باشضافة إلى ذلك الاوروف 

 الجوية والكثافة السكانية فل المنطقة ، و فل األخير سرعة اتخاذ اشجراءات العالجية.

أن  حتى ا ن لم يكن هناك حاد  مفاعل خطير، وأن  وبصرف النار عن هذ  االعتبارات ، حقيقة

االحتماالت المقدرأل لمثل هذا الحدو  منخفضة للغاية ، بل باألحرى يصعب تحديد األثر البيئل لحواد  

 بسبببعد فترأل شطبها،  xxiiالمفاعالت الكبرى المحتملة. كما يعد التفكيك الكامل لمحطة الطا ة النووية

   فل هيكل المفاعل خالل حيات  التشغيلية. النشاط اششعاعل المستح 
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 خاتمة

تعتبر التجارب النووية التل أجريت فل النصف الثانل من القورن العشورين ذو طواب  جيوسياسول 

سائد )جزء من البرامأل النووية للقوى العامى ، يسمح للدول النووية بإعادأل تأكيود مو فهوا علوى المرحلوة 

كان لها عوا ب بيئيوة واجتماعيوة خطيورأل . مون وجهوة الناور البيئيوة ، فول الجيوسياسية العالمية( ، ولكن 

هذ  المرحلة ، هناك عدد  ليل من موا   االختبار الملوثة بشكل خطير على اليابسة )مو   اختبار نيفادا ، 

،  سيميباالتينسك( وفل البيئة البحرية )خاصة بيكينل ، إنيويتاك ، مووروروا ، جوزر فانجاتوفوا المرجانيوة

تبورز بووين  131I، و  137C  ،90Sr  ،239-240Pu  ،241Amونوفايوا زيمليوا مارينيواريس(. 

الناائر المشعة التل تم إطال ها أثناء التجارب النووية ، من حي  أنها تسببت فل توأثير كبيور علوى البيئوة 

ارات النوويوة فول وتشعي  جسم اشنسان ؛ تم العثور على هذ  الناائر فل الغالب فل معاوم موا و  االختبو

جمي  أنحاء العالم. ناًرا ألن ما يقرب من ثلثل سطح الكرأل األرضية مغطى بالميوا  ، فقود توم نقول حصوة 

 137كبيرأل من هذ  النويدات المشوعة إلوى البيئوة البحريوة ، كموا هوو الحوال فول حواالت النويودات المشوعة 

راكم األحيائل من خالل دورات السلسلة درجة مئوية ، م  وجود عوا ب سلبية مرتبطة بشكل أساسل بالت

كووان النقوول الغيوور المباشوور للنويوودات المشووعة إلووى المجوواالت الجغرافيووة وتراكمهووا فوول كمووا يعتبوور الغذائيووة. 

الخاليا الحية ، عن طريق السلسلة الغذائية ، شكالً آخر من أشوكال التلوو  اششوعاعل للونام اشيكولوجيوة 

 البحرية والبرية.  
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 ملخص:

يعالج البحث مسألة إقحام بعض الطرق العلمية في مجال البحث عن الحقيقة الجنائية أثناء مرحلة االستجواب والمحاكمة أو 

ضمانات  عند سماع الشهود ،وذلك من خالل جهاز كشف الكذب .إال أن البحث عن هذه الحقيقة وتحقيق العدالة يتطلب عدة

 يجب على هيئات التحقيق والمحاكمة مراعاتها وإال كانت هذه اإلجراءات باطلة.

ومن هنا كان البد من الموازنة بين ما يمنحه التطور التكنولوجي ،والضوابط والحدود التي يقيد بها القانون إجراءات 

 الكشف عن الحقيقة ضمانا لحق اإلنسان في سالمته النفسية والجسدية.

سنحاول من خالل هذا البحث عرض جهاز الكشف عن الكذب كوسيلة من وسائل اإلثبات والكشف عن الحقيقة التي  وعليه

 أفرزها التطور التكنولوجي وأثره على السالمة النفسية والجسدية  لإلنسان.

 : جهاز كشف الكذب ، الكشف عن الحقيقة ،السالمة الجسديةالكلمات المفتاحية 

 

Abstract  

The research deals with the issue of inserting some scientific methods in the field of 

searching for the criminal truth during the interrogation and trial stage or when 

hearing witnesses, through a lie detector. However, searching for this truth and 

achieving justice requires several guarantees that the investigation and trial bodies 

must observe, otherwise these procedures will be Void. 

Hence, it was necessary to strike a balance between what technological 

development provides, and the controls and limits by which the law restricts truth-

disclosure procedures to ensure the human right to his psychological and physical 

integrity. 

Therefore, through this research, we will try to present the lie detection device as a 

means of proof and disclosure of the truth produced by technological development 

and its impact on the psychological and physical integrity of the human being. 

 

 

 

mailto:wafase@hotmail.com


 جهاز كشف الكذب وأثره على السالمة الجسدية لجسم اإلنسان 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  251

 :مقدمة

يعتبر إثبات الجرائم من بين أكثر القضايا التي أخذت حيزا كبيرا من تفكير الفقهاء في شتى 

تساعد في الكشف عن الجرائم السيما الجرائم المجاالت العلمية  والطبية ،حيث تطورت تقنيات التي 

الخطيرة والمستحدثة  ولبتي تتم على مستوى عال من الدقة واالحتراف ،وهذا ما أدى إلى ظهور وسائل 

حديثة للكشف عن هذا النوع المستحدث من اإلجرام ،سواء على المستوى التقني كالتسرب واعتراض 

ل العقاقير المخدرة لدفع المجرم على االعتراف،واستعمال المراسالت أو على المستوي الطبي كاستعما

أسلوب التنويم المغناطيسي  الذي يعتمد على طرق إيحائية ينوم من خاللها الشخص فيدلي بكل ما يعرفه 

عن كل ما قام به ،إضافة إلى تقنية جهاز كشف الكذب أو ما يعرف ب "البوليغراف" الذي يعد من أهم 

يها العلم الحديث  يجمع بين الجانب التقني والنفسي  بهدف مراقبة أحاسيس الوسائل التي توصل إل

 اإلنسان .

ومما الشك فيه أن هذه الوسائل تشكل مساسا خطيرا ليس فقط بحرمة الحياة الخاصة وإنما تشكل 

ان مساسا خطيرا بالسالمة الجسدية لجسم اإلنسان ،فهذه التقنيات الحديثة تمس بالتركيبة العضوية لإلنس

 ووجدانه وأفكاره .

وتظهر أهمية الموضوع من حالل ما تسببه مثل هذه الوسائل من ضرر معنوي لإلنسان ومساسا 

 بكرامته

وسنحاول من خالل هذه المداخلة تسليط الضوء على إحدى الوسائل السابق ذكرها وهي جهاز 

 عن األضرار التي قد كشف الكذب كأحد طرق اإلثبات والتي تشكل مساسا بسالمة جسم اإلنسان فضال

 تسببها للفرد ،ناهيك عن الخروقات القانونية التي قد تنجم عن استعمال مثل هذه الوسائل.

ومن هذا المنطلق نطرح اإلشكال اآلتي :إلى أي مدى يمكن أن يشكل جهاز كشف الكذب مساس 

 بالسالمة الجسدية لجسم اإلنسان؟.

مبحثين ،نتناول في المبحث األول مفهوم جهاز ولبحث هذا الموضوع سنقسم هذه الدراسة إلى 

كشف الكذب ،في حين نخصص المبحث الثاني لدراسة تأثير جهاز كشف الكذب على حقوق اإلنسان 

 وسالمته الجسدية.

وسنعالج هذا الموضوع وفق المنهج الوصفي وهذا من خالل عرض مفهوم جهاز كشف الكذب 

لي من خالل بيان المواقف الفقهية والتشريعية من استخدام هذا ومبدأ عمله ،كما نعتمد على المنهج التحلي

 الجهاز.

 المبحث األول :مفهوم جهاز كشف الكذب:

لقد ذهب القانون الجنائي في مجال اإلثبات الجنائي إلى أبعد الحدود حيث وصل إلى ما يعرف 

بمجال العلوم العصبية ،وحاول توظيفها في مجال الجريمة مؤسسا بذلك تيارا قانونيا علميا يطلق عليه 

محيط باإلنسان القانون العصبي ،حيث انتقل البحث عن الحقيقة من فكرة البحث عن الدليل في الفضاء ال

إلى البحث عن الدليل داخل اإلنسان من خالل جهازه العصبي ،فهذا الجهاز الذي نستودع فيه أسرارنا 

 .1،ونكتم فيه هواجسنا ،وندفن فيه حقائقنا أصبح اآلن قابال لالختراق  بفضل أجهزة تكنولوجية
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يها العلم الحديث بحيث ويعتبر جهاز كشف الكذب )البوليغراف( من أهم الوسائل التي توصل إل  

شكل ثورة في علم التقنيات بحيث يمزج بين الجانب التقني والنفسي لما له من مقدرة في مراقبة وقياس 

بعض األحاسيس التي يمكن أن يشعر بها اإلنسان  ،وسنحاول من خالل هذا المبحث بيان تعريف جهاز 

 كشف الكذب ،ومبدأ عمل هذا الجهاز.

 جهاز كشف الكذب:تعريف  المطلب األول:

 نتطرق في هذا المطلب إلى العناصر التالية :

 نشأة جهاز الكشف عن الكذب: الفرع األول:

يعتبر العالم اإليطالي "موسو"أول من قام باختراع بسيط يمكن من خالله قياس لحظات الخوف 

أبحاثه عالقة بين ضغط وذلك عن طريق طرح عدة أسئلة ،إال أن العالم" لومبروزو" يعد أول من أكد في 

الدم والكذب وذلك عن طريق استخدام جهاز لم يصمم خصيصا لكشف الكذب ،وإنما كان يستخدم في 

األغراض الطبلية العادية ،وخلف "لومبروزو"عدة علماء في هذا المجال بحيث توصلوا إلى ذات النتيجة 

ي هذا المجال وكان لها الدور الكبير في التي توصل إليها ،إال أن التجربة األمريكية كانت أكثر ريادة ف

بلورة الجهاز لما هو عليه اآلن على يد رواد مثل "كيلر" الذي أنشأ مدرسة لتعليم طريقة العمل بجهاز 

 2كشف الكذب وكيفية استخدامه.

 تعريف جهاز كشف الكذب: لفرع الثاني:ا

بولي والتي تعني الخطأ يطلق علميا على هذا الجهاز مصطلح البوليغراف المركب من كلمتين 

والكذب وغراف والتي تعني الرسم والتخطيط ،والتسجيل ،والقياس ،مما يدل على أن لفظ بوليغراف 

     Graph  Polyيعني آلة لرسم أو تسجيل أو تخطيط الخطأ والغش والكذب. 

ة يعرف جهاز كشف الكذب على أنه :أداة مصممة خصيصا من أجل تتبع التغيرات والفيسيولوجي

التي تحدث في الجسد البشري أثناء االختبارات ،وهي تعتمد على التي تسجيل مالحظات حسابية على 

 3هذه التغيرات التي تطرأ على بعض الوظائف الطبيعية للجسد.

 .4وهي بذلك ال تؤكد المصداقية بقدر ما تخبرنا عن التغيرات الفسيولوجية التي طرأت عليه

الكذب بأنه:"ذلك الجهاز االلكتروني الدقيق الذي يستخدم لقياس كما يعرف جهاز الكشف عن 

النبضات المختلفة في جوارح الكائن الحي ،وبخاصة في اإلنسان ،وتسجيل الذبذبات المتباينة في أعصابه 

وتجرى اختبارات البوليغراف وفقا  وحواسه وتحديد أوجه الكذب أو الخطأ أو التضليل في أقواله وأفعاله،

لمية مؤكدة وبرامج عملية معقدة،يقوم بإعدادها أساتذة متخصصون في علم النفس واالجتماع لقواعد ع

 5،ويتولى تنفيذها مجموعة من الخبراء المدربين ،على درجة عالية من الحنكة والتجربة.

ويعرفه البعض بأنه:أحد األجهزة التي تهدف إلى تسجيل بعض المتغيرات التي تطرأ على جسم 

عملية االختبار،وهذه األجهزة عبارة عن مزيج من األجهزة الطبية التي تستخدم لمراقبة  اإلنسان خالل

التغيرات مثل معدل ضربات القلب ،ضغط الدم،التنفس،بحيث يكون التذبذب في المؤشرات الخاصة بهذه 

بار تظل المتغيرات داال على أن الخاضع لالستجواب ال يقول الحقيقة ،لكن هذا ال يمنع أن نتائج االخت

 6تحمل العديد من التفسيرات حسب رؤية القائم على االختبار.
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 المطلب الثاني :مبدأ عمل الجهاز

إن جهاز كشف الكذب هو جهاز الكتروني يمتاز بالدقة على قياس نبضات اإلنسان وذلك من خالل 

تسجيل مختلف الذبذبات التي تصدر عن أعصابه وحواسه وذلك عن طريق إخضاع الشخص لعدة أسئلة 

 يعدها مختصين في هذا المجال. 

أ عمله وهذا على النحو اآلتي وسنحاول من خالل هذا المطلب بيان  تركيبة هذا الجهاز وكذا مبد

 بيانه

 لفرع األول: تركيبة جهاز كشف الكذب:ا

 يتألف جهاز كشف عن الكذب من عدة أجهزة لكل منها دورها وهي تتمثل أساسا في :

 .جهاز الجلفانومتر:وهو جهاز يقوم بقياس االنفعاالت عن طريق  الجلد 

 نفس.جهاز البنوموغراف:وهو عبارة عن جهاز يقيس حركات الت 

 .جهاز سفجموغراف:وهو عبارة عن جهاز يقوم برسم حركات النبض 

 .جهازالبلترومغراف هو جهاز مختص في رسم حركات الدم 

 الفرع الثاني:مبدأ عمل جهاز كشف الكذب

إن مبدأ جهاز كشف الكذب كان مستوحى من ممارسات قديمة أخذت مظاهر خرافية ،كانت تتستر 

صينيون القدامى يخضعون األشخاص المشكوك فيهم بارتكابهم الجريمة وراء حقائق علمية .فقد كان ال

،لتجربة بسيطة يستطيعون من خاللها التمييز بين البرئ والمذنب ،وتتمثل هذه التجربة في أن يضع 

المتهم حفنة من األرز في فمه لمدة من الزمن ،فإن أخرجها بعد ذلك وهي مبللة باللعاب دل ذلك على 

أخرجها جافة دل على ذلك أنه هو مرتكب الجريمة ،وإذا كان الصينيون يقومون بهذا  براءته ،أما إذا

االختبار ويثقون في نتائجه بسذاجة ،فإنهم لم يكونوا مخطئين ألن العلم يجد لذلك تفسيرا ،فإفراز اللعاب 

المحقق  من فم الشخص البريء يعني أنه كان مرتاحا وغير قلق ألنه متأكد من أنه لم يرتكب الجريمة

فيها ،فاحتفظ  بوظائفه البيولوجية العادية ومن بينها إفراز اللعاب ،أما الشخص المذنب فإنه يوجد في 

 7وضع مربك ما يصرف أعضاءه عن القيان بوظائفها المعتادة .

يتم استخدام جهاز الكشف عن الكذب عن طريق طرح العديد من األسئلة على المتهم أو الشاهد 

ة مراحل ،في المرحلة األولى يطرح على المستجوب أسئلة تعرف بأسئلة الرقابة وذلك عن طريق عد

بحيث تمتاز بالمحايدة وذلك من أجل خلق الثقة والطمـأنينة لدى الخبير والمستجوب ،في المرحلة الثانية 

يطرح أسئلة ذات الرتباط بالموضوع وتكون ذات عالقة ويشترط أن تكون واضحة وخالية من أي 

ما المرحلة الثالثة يعرض على الشخص المستجوب أسئلة إلراحته وهي أسئلة أشبه بأسئلة المرحلة تعقيد،أ

 8األولى.

ويقوم هذا الجهاز على مبدأ عمل مفاده أن أجزاء الجسم المختلقة تخضع في حركتها للجهاز 

ذلك التحكم  العصبي ،وقد يكون ذلك بصفة إرادية بحيث تتحكم في حركة الجزء إرادة اإلنسان ومثال 

اإلرادي في حركة األطراف والشفتين .وقد يكون ذلك بصفة الإرادية أي ذاتية ،ويكون ذلك عندما يكون 

العضو ،أو الجزء منه مستقال في حركته عن إرادة اإلنسان بحيث يتحرك بصورة ذاتية ،ومثال ذلك 

عضاء التي يترصدها جهاز حركة القلب ،والرئة والغدد وغيرها من األـحشاء الداخلية .وهذه هي األ
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وليغراف بحيث يقوم على قياس االنفعاالت النفسية المترجمة والمنعكسة على أعضاء وأجزاء الجسم بال

 9.فيها من طرف الشخص الخاضع للجهازذات الحركة الذاتية ال اإلرادية ألن هذه األخيرة يمكن التحكم 

 اإلنسان وسالمته الجسدية:المبحث الثاني : تأثير جهاز كشف الكذب على حقوق 

يعد جهاز كشف الكذب من الوسائل الحديثة والمتطورة  من الناحية التكنولوجية، إال أنها تمس 

 تكفلها المواثيق و الدساتير والقوانين اإلجرائية المعمول بها . يبحقوق اإلنسان الت

جهاز كشف الكذب ، وسنحاول من خالل هذا المبحث بيان موقف الفقه والتشريع من استخدام 

 وكذا بيان أثر استخدام هذا الجهاز على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وسالمته الجسدية .

 المطلب األول: موقف الفقه  والقانون من استخدام جهاز كشف الكذب

تستعرض في هذا المطلب اآلراء الفقهية والتشريعية في مسألة استخدام البوليغراف بين مؤيد 

 ومعارض. 

 لفرع األول :موقف الفقه القانونيا

 .انقسم الفقه في مجال  استخدام جهاز كشف الكذب إلى اتجاه مؤيد واتجاه معارض

و يرى أنصار هذا الرأي أن الدراسات قد أسفرت عن أن من بين كل عشرة أشخاص من المشتبه 

التزموا الصدق بينما الخمسة فيهم الذين يتم فحصهم بهذا الجهاز ،يتم استبعاد خمسة منهم باعتبار أنهم 

 10الباقية ثالثة منهم يعترفون بجرائمهم ،واثنان منهم تعزز اعترافاتهم األدلة األخرى.

في حين يرى االتجاه الرافض أن اللجوء لهذا الجهاز يمس مساسا مباشرا بحق الشخص في 

على التمييز ،حيث تطرح  حرمته الخاصة ويستندون إلى أن األسئلة ليست حيادية تماما ،وغالبا ما تقوم

أسئلة  تتطرق إلى موضوعات محظورة كالحالة االجتماعية ـالعقيدة ،الحالة الصحية، وهو األمر الذي 

 11يحظره القانون ،ويبطل اإلجراءات التي تترتب عنه.

كما يستند على أن هذا الجهاز ال يعتمد على معايير علمية ثابتة تحكم هذا الجهاز،كما أن الشعور 

النفعاالت التي تعتري المستوجب قد تكون ال عالقة لها باإلثم الناتج عن الجريمة ،كم أن هدا الجهاز أو ا

 .12يتنافى مع الحقوق التي يقرها القانون كالحق في الصمت ،وحق الدفاع عن النفس

ويعتبر هذا النوع من األدلة المستنبطة من جهاز كشف الكذب وغيرهما من الوسائل كاستخدام 

قير المخدرة يضاهي في خطورته وعدم مشروعيته استخدام التعذيب للحصول على الدليل.ناهيك العقا

 13عن مساسه بحقوق الدفاع وقيم العدالة وأخالقياتها ،والمساس بالكرامة اإلنسانية.

وعليه فاستخدام هذا الجهاز يمثل صورة من صور اإلكراه المعنوي التي تطبق على المتهم أو 

 ذهب هذا االتجاه إلى استبعاد األدلة الناتجة عن هذا الجهاز وبطالنها .الشاهد،وعليه ي

 الفرع الثاني:موقف التشريع 

إن معظم القوانين اإلجرائية تقر للمتهم الحق في السكوت ،وعليه يعد موقف التشريعات من مسألة 

ضرورة توافر استخدام جهاز كشف الكذب من األدلة الماسة بسالمة اإلنسان وحقوقه ،فال بد من 
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مشروعية الدليل والتحلي بالضمانات األساسية التي يوفرها قانون اإلجراءات الجزائية وإال كان التحقيق 

 باطال .

من قانون  100وبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري نجد أن موقفة كان واضحا  في المادة 

خالل عبارة "...وينبهه بأنه حر  اإلجراءات الجزائية حيث نجدا تكرس فعال حق المتهم في الصمت من

 في عدم اإلدالء بأي قرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر..."  .

وعليه فإن المشرع الجزائري يعتبر حمل المتهم على الكالم والرد على أسئلة المحقق بأية وسيلة 

 عمال من شأنه أن يشوب االستجواب بالبطالن .

ءات الجزائية الجزائري اعتبرت أي إجراء إجراءا باطال إذا من قانون اإلجرا 159كما أن المادة 

كان فيه إخالل بحقوق الدفاع ،وعليه فاألكيد وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية أن استخدام أجهزة كشف 

 الكذب عند استجواب المتهم يجعل هذا االستجواب باطال .

المتضمن  20/442وم الرئاسي من المرس 39وبالرجوع إلى الدستور الجزائري ،فنجد المادة  

 التعديل الدستوري نصت على أنه :"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان.

 14يحظر أي عنف بدني أو معنوي ،أو أي مساس بالكرامة....".

 المطلب الثاني :أثر استخدام جهاز كشف الكذب على جسم اإلنسان

يمثل إهانة لكرامته اإلنسانية يعد استخدام جهاز كشف الكذب تجربة مهينة للشخص ،حيث 

،فالشخص يعتبر حر في قوله الحقيقة أو الكذب أو حتى الصمت ،فوضعه مكبال بأسالك تقيس درجات 

 كالمه هو وضع يمس بالكرامة اإلنسانية التي تعتبر حق من حقوق اإلنسان .

كما أن بعض وإذا كانت هذه االختبارات أصبحت تستخدم بكثرة في تحقيقات الجرائم الجنائية ،

الجهات الحكومية الهامة قد تشترط مرور الراغبين في العمل باختبار كشف الكذب ضمن اختبارات 

االلتحاق بالعمل ،وإذا كان جهاز كشف الكذب ال يؤدي إلى تعطيل اإلرادة وفقدان الوعي،إال أنه يخلق 

ت كزيادة خفقان القلب درجة من الخوف لدى اإلنسان محل االختبار ،إضافة إلى جملة من االنفعاال

 15وتغيرات نفسية وفيسيولوجية  ،ما تخلف أثرا معنويا للشخص محل االستجواب .

وإذا كانت وسائل اإلثبات  تلعب دورا مهما في الكشف عن الحقيقة إال أن استخدام مثل هذه 

مجال احترام الوسائل ال بد أن تتم وفق ضوابط قانونيا معينة  كما نصت عليها الدساتير ال سيما في 

حقوق اإلنسان وفكره وجسمه ،فاستخدام مثل هذه الوسائل تمس بالكرامة اإلنسانية من جهة ،وتشكل 

 عنف معنوي ،لما تشكله من إكراه معنوي تمس بسالمة المتهم .

لم تعد بالشكل التقليدي والمتمثلة في أجهزة تناظرية يوجد بها مجموعة من  األجهزةكما أن هذه 

طوطا متعرجة على شريط ورقي متحرك )مثل جهاز رسم القلب العادي( ،وإنما هي اإلبر ترسم خ

أجهزة رقمية متطورة ومرتبطة بوسائل االتصال الحديثة ،ال يستطيع أحد اليوم أن يدعي أن نتائج هذه 

األجهزة هي بمنأى عن التطفل االلكتروني ،خاصة إذا علمنا بوجود طرق خاصة لطرح األسئلة من قبل 

 16ر القائم على هذا الجهاز،وال يخرج هذا النمط على الطرق الثالث اآلتية:الخبي
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طريقة األسئلة المحايدة أو المحرجة أي أن القائم باالختبار يوجه نوعين من األسئلة منها تكون أجوبتها  -أ

 معروفة لديه وهي في مجملها ال تثير في محتواها اضطراب نفسي وليست لها أي عالقة بالموضوع أو

 غالبيتها تمس بالحياة الخاصة ،أما النوع الثاني منها فهي األسئلة المحرجة والتي تتعلق بالموضوع،

طريقة الصدمة بالسؤال أي مفاجئة الشخص الذي تحت االختبار بأسئلة لها عالقة مباشرة بالموضوع -ب

لة،وهذه الطريقة تقوم توجه دون أي تمهيدات ومن ثم دراسة التغيرات التي يمكن أن تنتج عن هذه األسئ

على أساس خلق التوتر عند الشخص ،والوصول بمشاعر الشخص الخاضع لهذا الجهاز إلى قمة التوتر 

 واالنفعال .

 خاتمة: 

من خالل ما سبق توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه إذا كانت وسائل االثبات تلعب دور مهم في الكشف 

الوسائل مقيدة بضوابط قانونية ال يمكن بأي حال تجاوزها عن الجريمة والبحث عن الحقيقة،إال أن هذه 

 وإال كان الحكم الصادر في حق المتهم باطال .

وهذه الضوابط تم النص عليها في الدستور الذي جاء مشددا على احترام الحياة الخاصة لألفراد 

 وفكره وجسمه وحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة .

ريم كافة الوسائل التي تنطوي إلى إكراه معنوي قد يمس بسالمة اإلنسان ومن هنا جاء تج

 .ومن هذا المنطلق توصلنا إلى النتائج التالية:-محل الدراسة–كاستخدام جهاز كشف الكذب 

إذا كان التطور التكنولوجي قد مس حتى وسائل اإلثبات إال أن هناك إجماع بين التشريعات على عدم  -1

 ائل .األخذ بهذه الوس

إن جهاز كشف الكذب تمس بالحقوق التي تكفلها المواثيق والدساتير والقوانين اإلجرائية المعمول بها -2

 في الدول.

 ونقترح في هذا الصدد التوصيات التالية:

ضرورة استبعاد األدلة ومنها جهاز كشف الكذب بشكل كلي من أألذلة الجنائية لما تشكله من تعارض -1

 المقررة دستورا.مع المبادئ 

التوجه العالمي نحو ألسنة العدالة يتعارض مع استخدام هذا النوع من الوسائل مما يفرض على -2

 التشريعات استبعاده وعدم األخذ بها.

الكشف عن الحقيقة مع المتهم دون رضاه ،ألن ذلك يعد اعتداء صارخا  أجهزةعدم جواز استخدام -3

 على حقه قي الدفاع عن نفسه.

ورة اقتران استخدام أجهزة كشق الكذب بمختلف أنواعها،بضرورة الحصول على موافقة صريحة ضر-4

 من المتهم أو الشاهد ، و عدم اعتبار رفضه للخضوع لهذا الجهاز دليال ضده.  

 

                                                           
فكرة الدليل العصبي في ميزان قواعد -قايد ليلى،الجهاز العصبي لإلنسان ودوره في الكشف عن الحقيقة الجنائية - 1

 .78،جامعة ابن خلدون،تيارت ،الجزائر،ص 2،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،العدد -اإلثبات 
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 : ملخص
لجددوم ال تسددتاالن اتنترنددي  تعليددر فدد  التطددور لقددأ أحددلت التعددأي فردد  اخصددراأ و خحوحددا اخحددأا  فنددأ 

و التواحدن لدي   الت نولوجي الحاحن صي المجتمعاي حورة سرلية لهذا اخخير، صإضاصة ل ونه يسهن الحياة و سلن التعامدن
اخصراأ صي  ن مناطق العالال، أضح  يستان صي استاالن اخشخاص و اخخطر اخحأا   فئة  شة غير مأر دة خلعداأ  دذ  

لسرلياي فر  حياتها، ما يجعن م  الواجب التنليه لهذا الخطر فريهال و السعي خحوحا م  الناحية التقنية لتجدريال اخصعدان ا
 التي تضر لاخحأا  و لو أ   ذا المطرب تلأ أ  يتحقق و يأفال لت ثيف جهوأ الوقاية و المراقلة و التوفية.  

    .المراقلة التوفية، القانونية، الحماية الحأ ، اتنترني، جرائال :المفتاحية الكلمات

 

 

Abstract . 

       The abuse of individuals, especially juveniles, when they resort to exploiting the 
Internet as an expression of technological development taking place in societies has 
become a negative image of the latter, in addition to being facilitating life and ways of 
dealing and communication between individuals in all regions of the world, it has 
become exploited in the exploitation of people and the most dangerous events as a 
vulnerable group Aware of the dimensions of these negatives on her life, which 
makes it imperative to alert to this danger to them and to strive, especially from a 
technical point of view, to criminalize acts that harm events, even if this requirement 
must be fulfilled and supported by intensifying prevention, monitoring and awareness 
efforts. 
 Key words: cybercrime, juvenile, legal protection, awareness, surveillance.        
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 :مقدمة

لقأ حقق المجتمع اللشري قفزة نوفية صي مجان العروال المخترفـة، و قأ أحلت التح ال صي 

الت نولوجياي الحأيثة مسع   ن متعرال و  ن مجتمع فر  اختالف ثقاصته و أينه و انتمام أصراأ ، لن و 

ور الت نولوجي أحلت التح ال صي  ذ  الت نولوجياي سليال لرتح ال صي موازي  القوى العالمية، و يعتلر التط

أيضا سليال تلتقــــام الحضاراي و اخص ار لي  الشعوب سوام لحفتهال أصراأا فاأيي   اتتحانصي وسائن 

 أو لحفتهال يتعامرو  صي الشــــق التجاري أو ما يتعارف فريه لالتجارة اتل ترونية.

ة المخترفة واجه  ترونيلو ل   رغال مزايا التطور المخترفة خحوحا فر  حعيأ التعامالي ات

المجتمع ظوا ر خرجي ف  نطاق الجرائال ال السي ية المعهوأة قلن ظهور اتنترني و قلن التعامن لشت  

المخترفـــــة و فر  رأسها الهواتف الذ ية ما جعن  ذ  الجرائال ذاي لعأ فالمي يعلر  يوسائن اتتحات

المتقأمة، نظرا ل ونها تقع أاخن شل ة ف  الحورة السرلية لهذ  التطوراي صي المجتمعاي اللشرية 

و  أو لواسطتها م  قلن شخص متح ال صي التقنية العالية صي مجان الحاسوب و شل اي التواحن اتنترني

 تطان أصراأا مخترفي  خحوحا منهال اخحأا .

ظهري أ مية التطور لهذا النوع م  المواضيع التي ا تسي ألعاأا متعأأة صهي م  جهة و م   نا 

لج مساوئ اتستعمان الخاطئ لرمعروماتية، و م  جهة أجرى تحاون إثارة أ  الحأ  قأ يمسه الضرر     تعا

و لو  ا  صي منزن والأيه أو م  يراقلونه ما لال ت   المراقلة حارمة و صعالة، و نظرا خ مية  ذا 

تهدفة للحدث : ما هي أهم صور الجرائم اإللكترونية المسطرح التساؤن التاليالموضوع حاولنا 

المنهج التحريري و الوحفي حسب ما تقتضيه  إتلاعو قأ حاولنا كانعكاس سلبي للتطور التكنولوجي؟ 

الأراسة، حي   ا  م  الواجب توضيت حور لعض جرائال اتنترني الماسة لاخطفان سوام  اني  

جرائال مستمأة م  الواقع اتجتمافي صي )المحور اخون(، أو جرائال اتستاالن الجنسي لألطفان فلر 

 )المحور الثاني(. اتنترنيشل ة 

 .االجتماعيالجرائم االلكترونية الماسة بالحدث و المستمدة من الواقع األول:  المحور
عتلر حورة اخذى المعنوي  ي اخغرب صي نطاق شل ة اتنترني إت أ  اخذى الماأي يم   أ  ت

تتحقق حورته  ذلك، و لقأ امتأي الجريمة اإلل ترونية لتشمن حور الجريمة المنظمة، و م  أ ال 

المستمأة م  الواقع اتجتمافي و التي تمس اخطفان نجأ جرائال المضايقة و التهأيأ و المالحقة الجرائال 

و جرائال التارير و اتستأراج فلر اتنترني و  ذلك جرائال التشهير و القذف و السب و  فلر اتنترني

 تشويه السمعة فلر اتنترني. 

 رنت.جرائم المضايقة و التهديد و المالحقة عبر االنت -1

تتال جرائال المالحقة فلر شل ة اتنترني غاللا لاستخأاال اللريأ اإلل تروني، و  و فلارة ف  خط 
مفتوح فر   ن أنحام العالال يستطيع الفرأ م  خالله إرسان و استقلان  ن ما يريأ  م  رسائن قأ تتضم  

أة اإلنسا  و تخويفه لما تهأيأا و يقحأ له الوفيأ لالشر، و  و زرع الخوف صي النفس لالضاط فر  إرا
، و يعأ تهأيأ الاير م  خالن اللريأ اإلل تروني واحًأا م  أ ال 1أو يضر فائرته سوف يضر 

اتستخأاماي غير المشروفة لالنترني حي  يقوال الفافن لإرسان رسالة إل ترونية لرمجني فريه تنطوي 
 . 2فر  فلاراي تسلب خوصا أو ترويعًا لمترقيها

جرائال المضايقة و المالحقة فر  اتنترني لسهولة إخفام المجرال لهويته و سهولة و  ما تتميز 
وسائن اتتحان فلر الشل ة و طليعة  ذ  الجريمة ت تتطرب اتحان ماأي لي  المجرال و         تعأأ

الضحية، و تجأر اإلشارة إل  أ  المشرع الجزائري لال يأرج لنص حريت التهأيأ الذي يتال لواسطة 
 .3ية اتتحان فلر الشل ةتقن
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  جريمة انتحال الشخصية و التغرير و االستدراج عبر االنترنت. -2

يقحأ  نا استخأاال شخحية صرأ آخر لالستفاأة م  سمعته أو ماله أو حالحياته و  ذا السلب و 

، و 4اتنترنيالوجيه يأفو لال تماال لخحوحية و سرية المعروماي الشخحية لرمستفيأي  فر  شل ة 

تتخذ جريمة انتحان الشخحية فلر اتنترنيي أحأ الوجهي  التاليي : انتحان شخحية الفرأ، و انتحان 

شخحية المواقع، و قأ سما ا لعض المتخححي  صي أم  المعروماي جريمة اخلفية الجأيأة و ذلك نظًرا 

 .لسرفة انتشار الت ار ا صي اخوساط التجارية

ج صااللا ضحايا  ذا النوع م  الجرائال  ال حاار الس  م  أما صيما يخص التارير و اتستأرا

مستخأمي الشل ة، صهي تقوال فر  فنحر اإليهاال حي  يو ال المجرمو  ضحايا ال لرغلتهال صي ت وي  

القحأ م  ذلك  و رلط  ، و5و التي قأ تتطور إل  التقام ماأي لي  الطرصي  اتنترنيحأاقة فر  

اخطفان صي أغراض أخرى ت أخالقية، و  ذ  الجرائال ت تعرف  فالقاي غير مشروفــــة أو استخأاال

الحأوأ و ت يم   رأفها خنها ترت ب لش ن متزايأ، إذ يستطيع أي مراســن أو محاور فلر الشل ة 

ارت الها ل ن سهولة و يقع ضحيتها أي مستخأال حس  النية م  ذوي طاللي التعارف و إقامة العالقاي 

 .6فلر الشل ة

التارير و اتستأراج فر  شل ة اتنترني يم   لهال أ  يتجاوزوا الحأوأ صقأ ي و   مرت ليإ  

لرمجرال صي لرأ والضحية صي لرأ آخر، لحي  ت يأرك  ثير م  الضحايا أنّهال قأ ُغّرر لهال نظًرا لطليعة 

 .7جريمة اتنترني

المعروماتية و وضع لم  يقوال لهذ  و تجأر اإلشارة إل  أ  المشرع الجزائري قاال لتجريال الجرائال 

اخفمان فقولاي، إت أنه لال يذ ر حور جرائال ال ومليوتر و اتنترني الماسة لاخطفان و إنما ا تف  

م رر، و م  خالن  ذ   303لقوله جرائال المعروماتية تار ا المجان فاال، إت أنّه تطرق صي نص الماأة 

تقنية  اني" و التي قأ تنأرج ضمنها اتفتأاماي الواقعــــة  الماأة نجأ أ  المشرع استخأال محطرت "لأي

 .8فلر شل ـــــة اتنترني و منها جريمة اتنتحــــان و التارير و اتستأراج

 جرائم التشهير و القذف و السب و تشويه السمعة عبر االنترنت. -3

نظًرا لوقوفها  واتنترني تعتلر جرائال التشهيـــــر م  أ ثر الجرائــــال شيوفا صي نطاق شل ة 

صإنها تحنف فر  أنّها م  الجرائال المستحأثة و التشهير  و نوع م  أنواع القذف  اتنترنيلواسطة شل ة 

و  و فلارة ف  افتأام واقع فر  سمعة الشخص لذ ر  سوام لأى فأة أشخاص أو ف  طريق الححف    

سب و تشويه السمعة اخ ثر شيوًفا صي نطاق أو غير ا م  طرق العالنية،  ما تعأ جرائال القذف و ال

الشل ة لحي  يستعمن الجاني حسب القوافأ العامة جرائال القذف و السب فلاراي لذيئة تمس و تخأش 

 .9شرف المجني فريه

و صي حالة أسنأي إل  شخص أمور سيئة و لو  اني حاأقة خوجلي العقاب المقرر قانونا و تال 

أو ف  طريق الأخون  اتنترنيام  ا  ذلك ف  طريق إنشام موقع فر  سو اتنترنيذلك لواسطة شل ة 

و الفعن يش ن جريمة قذف وذلك لتواصر فنحر القذف لاإلضاصة إل  فنحر العالنية  إل  غرف الحوار

أ   اتنترنيملاح ل اصة اخصراأ م  جميع س ا  العالال، ت ت اأ شل ة  اتنترنيحي  إ  الأخون إل  شل ة 

 .تخرو م  المتعامري  معها صي أي وقي م  اخوقاي

يم   الححون منها فر  حوي لاستخأاال المي روصو  و حت  لو لال يتال  اتنترني ما أ  شل ة 

و يتمثن صي الجهر لالقذف  تالة فر  الموقع المتواجأ فر   اتستعانة لالمي رصو  صعنحر العالنية متواصر

 .10الشل ة
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         ذي يتال لإرسان لريأ إل تروني لرشخص أو ف  طريق المحاأثة أو التحاورو صي حالة القذف ال

)الجا (، صهنا إذا افتلرنا ر   العالنية غير متواصرا، لرخحوحية التي يتمتع لها ب و الذي يعرف 

  اللريأ اإلل تروني حي  ت يطرع فريه غير حاحله، صيعأ  ذا الفعن معاقلا فريه لافتلار  جريمة قذف ف

 .11و ذلك خ  اتتحان لشل ة اتنترني غاللا ما يتال ف  طريق استخأاال جهاز الهاتف طريق الهاتف

أما لالنسلة لرسب ف  طريق استخأاال شل ة اتنترني صيتحقق صي حالة ما إذا تال صعن السب أثنام 

ي حق تواجأ الشخص أاخن غرف الحوار أو تال إنشام موقع فر  اتنترني يتضم  أقوان تعأ سلا ص

شخص معي  صهذا الفعن يش ن جريمة سب فرني لتواصر فنحر العالنية، و أما صي حالة السب ف  طريق 

إرسان لريأ إل تروني لشخص يتضم  ألفاظا و أقوات تعأ سلا أو المحاأثة معه، صإ  الفعن يعأ جريمة 

 .12سب غير فرني تصتقار  فنحر العرنية

الجنسي عبر شبكة االنترنت و موقف المشرع الجزائري من جرائم االستغالل الثاني:  المحور
 الجريمة.

لقأ نشأي فر  شل ة اتنترني الجرائال الجنسية ممثرة صي المواقع اإللاحية و التحريض فر  

 الأفارة و استاالن اخطفان جنسيا و تهأف لإليقاع لالحأ  و استاالله لشت  الحور المم نة.

 . اإلباحية عبر شبكة االنترنتجريمة نشر و توزيع الصور  -1

لاستخأاال  اتنترني ناك خطر حقيقي ناجال ف  نشر الحور و المواأ اإللاحية و فرضها فلر شل ة 

التقنية الرقمية التي تذ ن اخلحار، مما يؤأي لالنتيجة إل  اإلخالن لاآلأاب و اخخالق العامة، و إل  

 ، إذ يتال تحوير و تر يب حور أطفان فر  ظهور تجارة لشعة  ي تجارة الجنس الخاص لاخحأا

أجساأ فارية و صي أوضاع جنسية مخرة مما يش ن افتأام فر  الطفولة و اآلأاب و اخخالق و  ذلك 

 .13افتأام فر  مر ية الشخص لحورته و اتستاالن المالي لها أو أي استاالن خي سلب آخر

التقنية لي  يأي الفافن منظومة غير محأأة  ما قأ تتنوع حور اإلنتاج صي حأ ذاتها، إذ تضع  ذ  

لسلن إنتاج حور جنسية صاضحة لرقاحري  ذ وًرا أو إناثًا لعضها قأ ي و  حقيقيا، ححن فريه الفافن 

يطرق غير مشروفة، و قأ ت و  حور و مقاطع غير حقيقية تأخن منظومة تقنياي الأولالج و التحوير   

ة أخرى صي الجريمة و استاالن القاحري  لها، صإذا تواصري و نحو ذلك ثال يعاأ استاالن المنتج مر

، صعمرية 14الحورة الفاضحة المعنية لطريق اإلنتاج، انتقن الفافن إل  مظا ر اتستاالن المرتلطة لذلك

اإلنتاج ليسي مقحوأة صي حأ ذاتها لقأر ما  ي خطوة إل  تحقيق استاالن القحر جنسيا فلر 

 .15اتنترني

الجزائري لال يعأ ي تف لذ ر أوجه الحماية لألطفـــان، و إنما جرال حور  و نجأ أ  المشرع

اتستاالن اخطفان جنسيا صي مواقع تجريال تقريأية مخترفة حي  أورأ نحوحا مخترفة تجرال اتفتأام فر  

اخطفان صيما يتعرق لالجرائال المخرة لاخخالق و اآلأاب العامة،  ترك المتعرقة لاتفتأام فر  العرض 

 .16 جرائال اتغتحاب و الزنا و المتعرقة لتحريض القحر فر  الفســق و الفجور...

 جريمة تحريض األطفال الرتكاب األعمال اإلباحية عبر شبكة االنترنت. -2

متاحة لر اصة، متخححة لالجنس ذاي لوالاي و نواصذ مارية  اتنترني ناك مواقع فر  شل ة 

لرقحر، و يتال الوحون إليها ملاشرة فلر إأخان العنوا  اإلل تروني صي شريط العناوي  حي  يلأأ الموقع 

         لعرض مواأ  ترقائيا و الخطير أ  معظال   ذا مواقع  ي مواقع مجانية يم   الأخون إليها لسهولـــة

ام ماأي، و الناصذة اخخرى اخ ثر خطورة إذ تتيت تقنية ترك المواقع الأخون إليها فلر مواقع و أو  فن
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أخرى، إذ يم   لرمتحفت أ  يعمن فريها  و ذلك أثنام أو فلر اتشتراك لاتحان مع مواقع أخرى حي  

 .17ت يجأ القاحر نفسه إت و  و أاخن موقعًا لإللاحة الجنسية

  موقع ما يتعرق لمواأ اإللاحة الجنسية  يجأ نفسه صريسة سهرة لمروجي و حي  يأخن القاحر إل

     ذ  التجارة، و تعرض ترك المواقع صرحا لالتحان الجنسي و تمهأ له و تعرض مسافأاي تقنية  اتفية 

      و أخرى ذاي فالقة لترتيب لقاماي و مية مع الطرف اآلخر، لرقياال لعمن جنسي معي ، وصق منظومة 

ور و مقاطع صيأيو تحف الحان، لهأف إغوام اخطفان فر  أفمان جنسية معينة أو تحريضهال لرقياال و ح

 .18لها

و يالحظ أ  حاتي تعريض الطفن أو الحأ  لالنحراف لال ترأ فر  سلين الححر و قأ ذ ر 

لرتأثير فر  الحأ  م  حي  أصعه لطريق الفسق و الفجور أو الأفارة، و  و  اتنترنياستخأاال شل ة 

أمر م  السهولة ي م  ذلك صي أ  الشل ة مريئة لالمواقع التي يم   م  خاللها اتطالع فر  حورة 

أو ماأة إفالمية إلاحية، ل نها أمور تحريض فر  الفجور و القاحر لطلعه يمتر ه الفضون      إلاحية 

تحفت الشل ة، و  و ما يحاأف قلوتً لأى اخشخاص الراغلي  صي تعريض الطفن لالنحراف، صم  حي  ي

خالن الشل ة يم   اتطالع فر  المطلوفاي الممنوفة سوام  اني مقيأة م  قلن الرقالة أو  ا  مسموًحا 

أ ف  مريو   ذلك ما يزي اتنترنيل لار الس  صقط لاتطالع فريها و مشا أتها، و يوجأ فر  شل ة 

 .  19حورة أو رواية أو وحف لها و لها فالقة ملاشرة و واضحة لالجنس

 موقف المشرع الجزائري من الجريمة. -3

              أأرجي الجزائر صي قوانينها نحوحا تجرال اخصعان الجنسية الواقعة فر  الحأ  نظًرا لخطورتها 

قانو  العقولاي الذي فاقب فر  تحريض القاحر فر   و تماشيا مع ما أقرته اتتفاقياي الأولية، و ضم 

الأفارة أو استاالله جنسيا لعقولاي راأفة إت أنه لال يوضت الجرائال المستحأثة التي ي و  مسرح 

ق.ع، نجأ أ  النص جام فاما يشمن  ن أنواع  342جريمتها اصتراضي، و لالرجوع إل  الماأة 

أية وسيرة أخرى يستعمرها الجاني لرتأثير فر  القاحر التحريض، سوام  ا  لالقون أو الفعن أو ل

، و تشك أ  إصساأ أخالق القاحر وتحريضه 20 و صساأ أخالقه                    وتشجيعه فر  الفسق

 :و  و يتال لطريقتي   ما اتنترنيفر  الفجور متحور قيامه أيضا فر  شل ة 

       م  خالن مواقع الأرأشة أو م  خالن الحوار فر  المنتأياي التي تشجع فر  الفساأ مباشرطريق 

و اتنحالن الخرقي، و أيضا ف  طريق اللريأ اإلل تروني م  خالن توجيه الأفواي لرقاحري  لرمشار ة 

اإللاحية و  ذا إل   صي القوائال اللريأية اإللاحية و تحمين اخصالال اإللاحية و إرشاأ ال إل  فناوي  المواقع

 .فناوي  أما   و ليوي ممارسة الأفارة

و قأ ي و  اإلغوام أشأ خطًرا فنأما ي و  ما ينشر  المحرض م  خالن تواحره مع القاحري  فلر 

أو مع لالاي  حت  يحاون  الشل ة  و حور لقاحري  يمارسو  العالقاي الجنسية سوام مع قاحريـــــ 

 .21  اخصعانإقنافهال لالاوص صي مثن  ذ

م  خالن إنشام المواقع اإللاحية و نشر و فرض الحـور و اخصعان اإللاحية  غير مباشرو طريق 

، و  ذا الفعن يأخن ضم  جرائال انتهاك حرمة اخخالق و اآلأاب العامة صي اتنترنيفلر شل ة 

م رر الذي يتضت منه أ  م  ينشر المواأ اإللاحية  333و  و مجرال لنص الماأة      المجتمعاي

يعأ منته ا لحرمة اخخالق و اآلأاب العامة صي المجتمعاي و  اتنترنيلمخترف حور ا فلر شل ة 

 .22مفسًأا لألخالق و محرضا فر  الفسق و الفجور

( ق.ع: المشرع الجزائري قأ شأأ 1م رر ) 333و صي نفس سياق الماأة السالقة جام نص الماأة 

)الحنع، الحيازة، النشر  1م رر 333العقولة أ ثر صي حالة ما إذا  اني اخصعان التي ذ رتها الماأة 
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التوزيع، العرض( تتعرق لمواأ إلاحية تتضم  حوًرا خنشطة جنسية أو أفضام جنسية لقحر لال ي مروا 

 .23سنة 18ثماني فشرة 

     05/08/2009المؤرخ صي  04-09ي الجزائري نص أيضا القانو  رقال إل  جانب قانو  العقولا

و المتضم  القوافأ الخاحة لروقاية م  الجرائال المتحرة لت نولوجيا اإلفالال واتتحان وم اصحتها، فر  

تجريال نشر ما م  شأنه إصساأ اخخالق أو التحريض فر  الفجور صي وسائن اتتحان الحأيثة، حي  

 صي الفقرة اخول  م   ذا القانو  فر  أ :  2نحي الماأة 

''الجرائال المتحرة لت نولوجيا اإلفالال واتتحان  ي جرائال المساس لأنظمة المعالجة اآللية 

لرمعطياي المحأأة صي قانو  العقولاي وأي جريمة أخرى ترت ب أو يسهن ارت الها ف  طريق منظومة 

 .24 معروماتية أو نظاال لالتحاتي اإلل ترونية''

صعلارة و أي جريمة أخرى ترت ب أو يسهــــن ارت الها ف  طريق منظومة معروماتية أو نظاال  

 .25اتنترنيلالتحاتي اإلل ترونية تشمن جميع وسائن اإلفالال و اتتحان لما صي ذلك شل ة 

لالتأخن الفوري  اتنترنيمقأمي خأماي  04-09م  القانو   2و زياأة فر   ذا ألزمي الماأة 

سحب  ن المحتوياي التي يتيحو  اتطالع فريها لمجرأ فرمهال لطريقة ملاشرة أو غير ملاشرة لأنها ل

مخالفة لرقواني ، و ألزمتهال أيضا لوضع ترتيلاي تقنية تسمت لحظر إم انية الأخون إل  الموزفاي التي 

 .26لأيهال لوجوأ ا تحتوي فر  المعروماي المخالفة لرنظاال العاال واآلأاب العامة وإخلار المشتر ي 

 12  المواصق لــ 1433حفر  18المؤرخ صي  05-12و نجأ أيضا قانو  اإلفالال الجزائري رقال 

أج إل   50.000فر  أنّه: ''يعاقب لارامة م  خمسي  ألف أج  122ينص صي الماأة  2012يناير 

و  العضوي أو ل  لإحأى وسائن اإلفالال المنحوص فريها صي  ذا القان أج  ن م  نشر 200.000

حوًرا أو رسوًما أو أية لياناي توضيحية تعيأ تمثين  ن أو جزم م  ظروف الجناياي أو الجنت 

( المخحص لوسائن 5صي اللاب ) 05-12، صقأ جعن قانو  اإلفالال رقال 27المذ ورة صي قانو  العقولاي''

إحأى وسائن اإلفالال واتتحان التي تخضع خح امه وذلك صي نحوص  اتنترنياإلفالال اإلل ترونية 

 .7228إل   67المواأ م  

منه  222و أما الجناياي و الجنت المنحوص فريها صي مواأ قانو  العقولاي والتي ذ ري الماأة  

    ا   فر  العقولة فر  إفاأة نشر ا صهي: الفعن المخن لالحيام ضأ قاحر لال ي من الساأسة فشرة ذ ًرا

أو أنث  لاير فنف أو شرع صي ذلك، و الفعن المخن لالحيام الذي يرت له أحأ اخحون ضأ قاحر و لو 

ق.ع و الفعن  334تجاوز الساأسة فشرة م  فمر  و لال يحلت لعأ راشًأا لالزواج نحي فريها الماأة 

 .ع ق 335ي فريه الماأة المخن لالحيام ضأ اإلنسا  ذ ًرا  ا  أو أنث  لاير فنف أو الشروع صيه، نح

و  ذلك جناية  تك فرض ضأ اللالاة أو القاحرة التي لال ت من الساأسة فشرة نحي فريه الماأة 

ق.ع، و أصعان الشذوذ الجنسي التي  337ق.ع، و الفواحش لي  ذوي المحارال نّص فريها الماأة  336

أو  ا  أحأ ما قاحًرا نحي  تقع لي  أشخاص م  نفس الجنس، سوام وقعي  ذ  اخصعان لي  لالاي 

 339ق.ع.ج، جريمة الزنا التي يرت لها رجن أو امرأة متزوجي  نحي فريها الماأة  338فريها الماأة 

 .ع ق 341ق.ع.ج جريمة التحرش الجنسي نحي فريها الماأة 

          تحريض القحر الذي  لال ي مروا التاسعة فشرة ذ وًرا أو إناثا فر  الفسق أو صساأ اخخالق 

أو تشجيعهال فريه أو تسهيره لهال و ن م  ارت ب ذلك لحفة فرضية لالنسلة لقحر لال ي مروا الساأسة 

ق.ع، و يظهر جريا م  نص  342فشرة أو الشروع صي ارت اب الجنت المشار إليها نحي فريها الماأة 

لمذ ورة صي المواأ م  قانو  اإلفالال الجزائري الجأيأ  أنه يجرال إفاأة نشر اخصعان ا 122الماأة 
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السالقة، خ  صي ذلك إخالت لاآلأاب العامة و أفوة إل  إصساأ اخخالق وتحريضا فر  الفسق و الفجور 

                                   و مجرال صي نحوص قانو  العقولاي الجزائري و القواني  الم مرة له. اتنترنيصي شل ة 

 

 الخاتمة.

لقأ أحلت الحأ  معرض أ ثر م  أي وقي لرعأيأ م  الجرائال فنأ استعماله لإلنترني، و قأ أحلت    

صي الأراساي المخترفة فر  الحعيأ القانوني، و م  خالن  لألنائنام  الواجب التنليه لهذا الخطر المحأق 

  ذ  الأراسة توحرنا إل  جمرة م  النتائج  ي:

 اتستاالن ن أش ان الجرائال التي يتعرض لها الحأ  و تسيما جرائال * المشرع الجزائري لال يواجه 

 .فلر اتنترني الجنسي

*  ما أ  النحوص ال السي ية العقالية أحلحي قاحرة ت ترلي  ن حاجاي الحماية الجنائية لرحأ  

حعيأ  الذي  أحلحا آثار سرلية لرتطور الت نولوجي الحالي فر  و اتستاالن اتنحرافالمعرض لخطر 

 .المعروماتية

      * و أيضا يالحظ غياب حماية خاحة لالقحر ضم  أح اال جرائال التعامن صي اخشيام المخرة لالحيام  

 وسيرة لمجالهة اآلثار السرلية الواقعة فر  الحأ  جرام تعامره  و جرائال اتفتأام فر  الحق صي الحورة

 لاتنترني.

لألطفان م  اتستاالن صي المواأ اإللاحية فلر  15/12* و  ذلك قحور الحماية التي يوصر ا قانو  

اتنترني، صقأ أغفن المشرع العأيأ م  الممارساي غير المشروفة، التي تقع فر  اخطفان فلر شل ة 

اية الطفن ت المتعرق لحم 15/12م  قانو   143، 141، 140اتنترني، صما ذ ر  المشرع صي المواأ 

 ياطي  ن أش ان اتستاالن الجنسي لألطفان فلر اتنترنيي، و م  أ ال التوحياي المقترحة نجأ أنه:

* م  الضروري القياال لعمن خأمة مر زية مجانية تسمت لرمستخأمي  لإخطار ال لوجوأ مواأ غير 

 ن.مشروفة فر  مواقع معينة، و أ  يطرع مزوأو الخأمة فر   ذ  الخأمة أون لأو

* أ مية تقني  نحوص جنائية تتناون موضوع اتنترنيي صي قانو  العقولاي و اإلجراماي الجزائية 

لحي  يؤخذ صي اتفتلار طليعتها الخاحة، و ضرورة أ  يحأر المشرع قواني  تتحأى لظا رة 

 اتفتأام فر  اخطفان.

ن الجنسي لألطفان فلر شل ة * ضرورة قياال الأون العرلية لوضع قانو  موحأ خاص لجرائال اتستاال

اتنترنيي خاحة، والجرائال الناشئة ف  اتنترنيي فامة فر  حورة اتفاقية موحأة، فر  غرار ما  و 

 قائال صي النظاال اإلقريمي اخورولي.

* ضرورة منع حاار الس  م  الأخون لمقا ي اتنترنيي مع قياال السرطاي المختحة لفرض الرقالة 

ا لمرافاة القيوأ التي يفرضها النظاال القانوني و القواني  المعمون لها صي الأولة فريها و إلزاال أححاله

 خحوحا ما تعرق لتأاون و توزيع المواأ المخرة لالحيام و اآلأاب العامة. 

* تشجيع الجامعاي والمرا ز اللحثية فر  تنظيال العأيأ م  النأواي و المؤتمراي التي تعالج تطور 

 و  يفية م اصحة الجريمة اتل ترونية والحأ م  آثار ا.اإلجراال المعروماتي 
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* التوفية لاآللياي اتستخأاال اآلم  لالنترنيي وتفعين أور اخسرة الجزائرية صي مجان توجيه التوفية 

اخلنام لالستعمان اخمثن لتقنية المعروماي وتجاوز سرلياي اتستخأاال ونشر الوفي الثقاصي وتلحير 

 السرلية لذلك.المستخأال لاآلثار 

* فأال الأخون إل  المواقع المشلو ة وضرورة إنشام  يئة وطنية تتول  مراقلة المواقع اتل ترونية فلر 

 شل ة اتنترنيي لحجب  ذ  المواقع.

* ضرورة تأريس ماأة لتعريال أخالقياي استخأاال اتنترنيي الححيحة لألجيان الحافأة صي التعريال ما قلن 

ال جأيأة ل رياي الحقوق صي مخترف الجامعاي العرلية لأراسة الحماية القانونية الجامعي وإنشام أقسا

 لرمعروماتية أو قانو  المعروماتية و اتنترنيي.

* ضرورة اصتتاح المرا ز الخاحة لرتعاصي الححي والنفسي لألطفان ضحايا  ذا اتستاالن وتزويأ  ذ  

ا ضم  قانو  اخسرة والت فن النفسي واتجتمافي إأراجه المرا ز لاخشخاص اخ فام المختحي  لها و

 لاخطفان ضحايا اتستاالن الجنسي فلر اتنترنيي وتقأيال الأفال الالزال لهال.

* العوأة إل  التمسك لآأاب الشريعة اإلسالمية لمعالجة القضايا المتعرقة لحقوق اخطفان و ترليتهال 

 خحوحا ات تماال لالترلية الجنسية.
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الدور السلبي للتطور التكنولوجي في تنامي جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت 

 في ظل االشكاالت الجزائية في مجال المكافحة

 في تنامي جرائم االستغالل للتطور التكنولوجيالدور السلبي 

ظل االشكاالت الجزائية في  الجنسي لألطفال عبر االنترنت في

 مجال المكافحة

The negative role of technological development in the growth 

of crimes of sexual exploitation of children online in light of 

criminal problems in the field of combat 

.خنشلة،عباس لغرور، جامعة ب، أستاذة محاضرة زبيري ماريةد/   
mariazebiri81@gmail.com 

7170027006  
 

 

 : ملخص
يتنامى  االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت وتبرز ظاهرة  التكنولوجينتيجة لالنعكاسات السلبية للتطور  

األمر الذي يبرز الحاجة الملحة لتوفير الحماية ، لألطفالجسدية  شكل منتهى الخطورة على الصحة الذهنية ومما ينطاقها، 

انتهاكا لحرمة  التي تشكل و يراني،الالزمة للقصر الذين يكونون عرضة لخطر المواد اإلباحية المنتشرة في الفضاء السب

الجرائم  هذه يستدعى ضرورة المجابهة من خالل تجريم مثلاألخالق واخالال جسيما باآلداب العامة في المجتمعات، مما 

في مجال  مكافحةال وانينظل االشكاالت الجزائية التي يثيرها تطبيق ق، و يبقى هذا المطلب صعب التحقق في المستحدثة

الوطنية والدولية على حد جهود التكثيف ودعم  ، وألغراض تتعلق بتفعيل المكافحة وجبباألحداثتجارة الجنس الخاص 

 .الوقاية و المراقبة و التوعيةسواء حسب متطلبات 

الجزائية.، الحماية إلباحة الجنسيةاالتحريض على الدعارة ، االستغالل الجنسي جرائم االنترنت،:الكلمات المفتاحية   
 

 
Abstract: 
        As a result of the negative repercussions of technological development, the 
phenomenon of sexual exploitation of children over the Internet is emerging and 
growing in scope, posing the utmost risk to the mental and physical health of 
children, which highlights the urgent need to provide protection for minors who are at 
risk of pornography in Esperani space, which violates the sanctity of morality and a 
serious breach of public morals in societies, which calls for confrontation by 
criminalizing such new crimes, and this requirement remains difficult to verify in light 
of the criminal problems it raises The application of control laws in the field of sex 
trade for juveniles, and for purposes related to the activation of control, both national 
and international efforts must be supported and intensified in accordance with the 
requirements of prevention, surveillance and awareness. 
 
Key words  : Internet crimes, sexual exploitation, incitement to prostitution, sexual 
prostitution, criminal protection .      
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الدور السلبي للتطور التكنولوجي في تنامي جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت 

 في ظل االشكاالت الجزائية في مجال المكافحة

 مقدمة
مقابل الدور االيجابي الذي تلعبه التكنولوجيا في تطوير الحضارة البشرية و تحقيق الرفاهية 

لإلنسان، نجد أن  للتكنولوجيا أيضا انعكاسات سلبية عند إساءة استخدامها، منها ما ينصرف إلى درجة 

هرة االستغالل الجنسي تسخيرها من قبل المجرمين في ارتكاب جرائم مستحدثة، في هذا السياق تبرز ظا

لألطفال عبر االنترنت، والتي تشكل حسب أصحاب االختصاص منتهى الخطورة على الصحة الذهنية 

وجسدية لألطفال خاصة، األمر الذي يبرز الحاجة الملحة لتوفير الحماية الالزمة للقصر الذين يكونون 

 ما تعلق بمواقع اإلباحة الجنسية.في عرضة لخطر المواد اإلباحية المنتشرة في الفضاء السبيراني،

كما أن هذا الوضع  يشكل تهديد مباشر للمصلحة العامة للمجتمع من خالل اتباع أسلوب التنفير  

من القيم االجتماعية والمبادئ الدينية، وتوسيع نطاق ممارسة الجرائم األخالقية والممارسات الغربية على 

لجسيم باآلداب العامة، مما يستدعى ضرورة المجابهة من مجتمعات االسالمية، والتي تشكل االخالل ا

التي يكون مسرح جريمتها افتراضي يدخل ضمن جرائم  ،خالل تجريم مثل هذه الجرائم المستحدثة

 انتهاك حرمة األخالق و اآلداب العامة في المجتمعات.

مدى فعالية الحماية الجزائية ما على النحو التالي:  طرحقانونية التي تإشكالية تبرز ضمن هذا المعنى 

  ؟األنترنت ضد تنامي جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر

عند عرض  والمنهج التحليلي ،قتضيه الدراسةتحسب ما الوصفي قد حاولنا اتباع المنهج  و

 . الل أسلوب تحليلي الذي يتناسب مع معطيات البحث المطروحمن خالنصوص القانونية 

التطرق للجوانب الموضوعية واالجرائية في مجال مكافحة جرائم اإلستغالل كان من الواجب  على ذلك

الجنسي لألطفال، ألجل ذلك سنبحث النطاق الموضوعي لجرائم اإلستغالل الجنسي لألطفال عبر 

 تم نتطرق إلى اإلشكاالت الجزائية  في مجال مكافحة جرائم اإلستغالل ،(المحور األول)األنترنت في

 .(المحور الثاني)الجنسي األطفال عبر األنترنت

 

  االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت جرائملدراسة النطاق الموضوعي  المحور األول: 

نتيجة لالنحراف عن االستخدام األمن لألنترنت من خالل تداول ونشر الممارسات غير المشروعة 

من خالل  ،ألغراض تتعلق بتوسيع نطاق تجارة الجنس والتحريض على الدعارة ،المواقع اإلباحيةعبر 

، فإن ظاهرة االستغالل الجنسي لألطفال عبر األنترنت استغاللهم بشتى الصور الممكنةوإليقاع باألطفال ا

لألطفال نتيجة تنامي جرائم االستغالل المادي واألذى المعنوي شهدت تطور رهيب بشكل يسبب  

الطفل كمتلقى لإلستغالل  فيها والتي يمكن تصنيفها إلى جرائم يكون الجنسي لألطفال وتعدد أشكالها،

 الجنسي) أوال(، وأخرى يشكل فيها الطفل موضوع لإلستغالل الجنسي )ثانيا(.

 :الطفل كمتلقىيكون فيها  جرائم االستغالل الجنسي التيصور  -أوال

إشباع رغبة الجاني الجنسية المباشرة التي تقع على جسد الضحية بهدف خالفا للجرائم الجنسية   

أو بسبب التشفي أو التحقير ، فإن جرائم تقنية المعلومات الحديثة ذات الطبيعة الجنسية تندرج في خانة 

الدعارة التي تهدف إلى استغالل جسد الضحية، وذلك بالتحريض على  الجرائم الجنسية غير المباشرة،

والفسق بصفة مباشرة أو غير مباشرة، و لغاية تحقيق نفع مادي أو بدونه، فهي أخطر على اإلطالق، 

ألنها غالبا ما تهدف إلى جعل الضحية بضاعة و وسلية للثراء، كما تهدف إلى النيل من الضحية و 

 .اإلساءة إلى سمعتها و الدفع بهم إلى اإلنحراف

فال عبر شبكة األنترنت، تعريضهم لمشاهدة مواد إباحية على درجات ومن بين مظاهر استغالل األط

مختلفة من الخطر، تبدأ بالصور اإلباحية والمحادثات المنافية لآلداب العامة، وتنتهي إلى أفعال جنسية، 

تيان أعمال األنترنت يعتبر تحريضا لهم على إ ففسح المجال أمام األطفال الستهالك هذه المواد عبر شبكة

 .iسيةجن
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الدور السلبي للتطور التكنولوجي في تنامي جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت 

 في ظل االشكاالت الجزائية في مجال المكافحة

 :المنافية لآلداب العامةالمخلة باألخالق و األفالم والمحدثات  عرض الصور و  /1

إلى ، نترنت باستخدام التقنية الرقميةعرضها عبر شبكة األ المواد اإلباحية و نشر الصور و يؤدي

 .iiباألحداثتجارة الجنس الخاص ضمن نطاق األخالق العامة،  اإلخالل باآلداب و

إن جرائم إشاعة الصور واألفعال الفاحشة المخلة باآلداب العامة على شبكة األنترنت تتحقق من 

خالل العديد من االفعال المادية التي تتجسد في عرض أو نشر أو توزيع أي صور أو أقوال أو أفعال 

النترنت فاحشة وفاضحة، كما تتحقق أيضا من خالل إنشاء العديد من المواقع الجنسية على شبكة ا

اك مواقع مجانية متخصصة في أو إستقطاب الزائرين إليها خاصة ال سيما األطفال منه،فهن ،والترويج لها

 .iii، ويمكن الدخول إليها بكل سهولةنس تعرض المواد اإلباحية تلقائياالج

يصدف النافذة األخرى األكثر خطورة إذ تتيح تقنية تلك المواقع الدخول إليها عبر مواقع أخرى، و 

حيث ال يجد القاصر  ،ذلك أثناء أو عبر االشتراك باتصال مع مواقع أخرى وأن المتصفح يعمل عليها، 

 .ivهو داخل موقعًا لإلباحة الجنسية نفسه إال و

فشبكة األنترنت تتيح لمستخدميها تجاوز كافة العقبات والقيود المفروضة، حيث تبطل فعالية 

باالطالع على المواد االباحية التي قيدتها الرقابة بفرض شروط حول  أجهزة الرقابة المحلية،  مما يسمح

على المواد اإلباحية يعد بمثابة األطفال اطالع ،على ذلك فإن vالحد األدنى للسن المسموح له باالطالع

 .  استغالل جنسي لهم

إفساد يشرع في  بناء عليه جرمت التشريعات كل فعل يسعى إليه الشخص يقوم من خالله أو

كما رصدت عقوبات مشددة للفاعلين، ضمن هذا النهج نجد أن المشرع الجزائري جرم  الطفل، أخالق

من قانون العقوبات، التي تنص على أنه" كل من حرض قصرا لم  342هذا الفعل بموجب أحكام المادة 

أو تسهيله لهم وكل من يكملوا التاسعة عشر ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد األخالق أو تشجيعهم عليه 

ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشر يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى 

دج، ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها  25000إلى 500عشر سنوات و بغرامة من 

  .viهذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالنسبة للجنحفي 

اختلفت مواقف المشرعين بخصوص عرض المواد اإلباحية، حيث اتجه المشرع المغربي على  لقد

أو القصر بناء على  إلى منع عرض ونشر المواد اإلباحية  سواء كانت موجهة للراشدين سبيل المثال

 موضوعا للموادمرجعية دينية، على عكس المشرع الفرنسي، والذي ال يتدخل إال عندما يكون األطفال 

اإلباحية، أو عند إمكانية إطالعهم على تلك المواد في حالة التي ال يتخذ فيها أصحاب المواقع اإلباحية 

 .viiللمواقع اإلباحية و ولوج  األطفال     اإلجراءات التقنية الوقائية للحيلولة دون وصول 

وبعض التشريعات مثل المشرع المصري يشترط أن يكون الهدف من هذا النشاط هو إفساد أخالق 

الكثير من المجرمين من األطفال، أي أنه يشترط تحقق القصد الخاص األمر الذي يؤدي إلى إفالت 

الالزمة  العقاب، لذلك يجب إشتراط توفر القصد العام لقيام جرائم إفساد أخالق الطفل ألجل توفير حماية

  .viiiللطفل

 عبر األنترنتارتكاب األعمال اإلباحية  على تحريض األطفال /2

تتحقق الجريمة بقيام شخص بالغ بارتكاب أفعال تتضمن تنظيم عروض أو عالقات جنسية يشارك 

، وعندما ixفيها الطفل أو يكون حاضرا ويتم تحميلها على أقراص الحاسوب أو على مواقع االنترنت

و  ،إلى موقع ما يتعلق بمواد اإلباحة الجنسية  يجد نفسه فريسة سهلة لمروجي هذه التجارة يدخل القاصر

أخرى ذات  و ،تعرض مساعدات تقنية هاتفية و،تمهد له  و ،تعرض تلك المواقع فرصا لالتصال الجنسي

 صور و عالقة بترتيب لقاءات وهمية مع الطرف اآلخر، للقيام بعمل جنسي معين، وفق منظومة و

 .xمقاطع فيديو تصف الحال بهدف إغواء األطفال على أعمال جنسية معينة أو تحريضهم للقيام بها
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 ذكرو قد ، نحراف لم ترد على سبيل الحصرن حاالت تعريض الطفل أو الحدث لإلويالحظ أ

هو ، و الفجور أو الدعارة ستخدام شبكة األنترنت للتأثير على الحدث من حيث دفعه لطريق الفسق وا

أمر من السهولة يكمن ذلك في أن الشبكة مليئة بالمواقع التي يمكن من خاللها االطالع على صورة 

القاصر بطبعه يمتلكه الفضول حين  إباحية أو مادة إعالمية إباحية، لكنها أمور تحريض على الفجور و

حراف، فمن هو ما يصادف قبوالً لدى األشخاص الراغبين في تعريض الطفل لالن يتصفح الشبكة، و

خالل الشبكة يمكن االطالع على المطبوعات الممنوعة سواء كانت مقيدة من قبل الرقابة أو كان مسموًحا 

يوجد على شبكة األنترنت كذلك ما يزيد عن مليون  مشاهدتها، و لكبار السن فقط باالطالع عليها و

  .xiواضحة بالجنس لها عالقة مباشرة و صورة أو رواية أو وصف لها و

من خالل مواقع الدردشة  مباشرطريق هما،  إفساد أخالق القاصر وتحريضه على الفجور يتم بطريقتينف

أيضا عن طريق البريد  االنحالل الخلقي، و أو من خالل الحوار على المنتديات التي تشجع على الفساد و

تحميل األفالم  اإلباحية واإللكتروني من خالل توجيه الدعوات للقاصرين للمشاركة في القوائم البريدية 

قد يكون اإلغواء أشد خطًرا عندما  و، بيوت ممارسة الدعارة عناوين أماكن و ،و إرشادهم إلىاإلباحية 

يكون ما ينشره المحرض عبر الشبكة صور لقاصرين يمارسون العالقات الجنسية حتى يحاول إقناعهم 

عرض  و  نشر  ل إنشاء المواقع اإلباحية ومن خال غير مباشر و طريق ،بالغوص في مثل هذه األفعال

هذا الفعل يدخل ضمن جرائم انتهاك حرمة األخالق  األفعال اإلباحية عبر شبكة األنترنت، و ور وـــالص

 .xiiاآلداب العامة في المجتمعات و

 : ستغالل الجنسيكموضوع لإل الجرائم التي يكون فيها الطفل -ثانيا

أثبتت الدراسات أن شبكة األنترنت تتضمن حوالي مليون صورة أو رواية أو وصف لها عالقة 

مباشرة  و واضحة مع الجنس، وتقوم هذه الموقع بنشر صور جنسية فاضحة لألطفال، كما توفر 

معلومات عن بيوت الدعارة في العديد من بلدان العالم، وقد ضبطت عصابات دولية تستخدم األطفال في 

 .xiiiراء مكالمات  تتناول مواضيع جنسية فاضحةإج

استنادا إلى المادة الثانية من البروتكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغالل 

 رراانون عربي لجرائم الكمبيوتر والق، ورجوعا إلى مشروع قxivاألطفال في البغاء والمواد اإلباحية

، يقصد باستغالل األطفال في المواد اإلباحية تصوير أي طفل بأية xvاإلطاري لمجلس اإلتحاد األروبي

وسيلة كانت مشتركا بشكل فعلي أو بالمحاكاة في أنشطة جنسية صريحة في المواد السمعية والبصرية 

التي تستخدم األطفال في الممارسات الجنسية، وتتمثل تلك المواد في التصوير المرئي للطفل حال 

ية صريحة أو العرض الداعر ألعضاءه الجنسية لدى من يقوم بذلك ويتدج تحت مشاركته ألنشطة جنس

ذلك : إنتاج مواد إباحية يشترك بغرض التوزيع، عرض أو إتاحة، توزيع أو نشر، تدبير الحصول 

 .xviللشخص نفسه أو لشخص آخر على جهاز الكمبيوتر أو على وسيلة تخزين على جهاز الكمبيوتر

في أوضاع جنسية مخلة مما يشكل  و صور أطفال على أجساد عاريةتركيب تصوير و إذ يتم 

االستغالل  كذلك اعتداء على ملكية الشخص لصورته و و ،األخالق و اآلدابو اعتداء على الطفولة 

 .xviiالمالي لها أو أي استغالل ألي سبب آخر

منظومة غير محددة حد ذاتها، إذ تضع هذه التقنية بين يدي الفاعل في كما قد تتنوع صور اإلنتاج 

د يكون حقيقيا، حصل عليه الفاعل لسبل إنتاج صور جنسية فاضحة للقاصرين ذكوًرا أو إناثًا بعضها ق

   التحوير مقاطع غير حقيقية تدخل منظومة تقنيات الدوبالج و صور و قد تكون و، طرق غير مشروعةب

فإذا توافرت ، استغالل القاصرين بها نحو ذلك ثم يعاد استغالل المنتج مرة أخرى في الجريمة و و

، فعملية xviiiالصورة الفاضحة المعنية بطريق اإلنتاج، انتقل الفاعل إلى مظاهر االستغالل المرتبطة بذلك
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 في ظل االشكاالت الجزائية في مجال المكافحة

جنسيا عبر  ذاتها بقدر ما هي خطوة إلى تحقيق استغالل القصرفي حد اإلنتاج ليست مقصودة 

 .xixاألنترنت

فل سواء كانت ثابتة أو مسجلة أن تكون الصورة لطفل ويشترط لتحقق جريمة استغالل صورة الط

تقوم في هذه الحالة، ذلك أن الهدف من تجريم الفعل هو  حقيقي وليس إفتراضي أو خيالي ألن الجريمة ال

الحفاظ على صورة الطفل  كما يشترط أيضا أن يكون الطفل يوم عرض أو تسجيل صورته لم يكمل 

 .xxالصورة عرض لجسم الطفل في وضع مخل بالحياء ثمانية عشر سنة كاملة، وأن تتضمن

تنزيل هذه األفالم  ستغالل األطفال في المواد اإلباحية عندوتزداد الخطورة األكبر بالنسبة إل

نترنت، حيث ال يمكن سحبها من األوعية الحاملة لها، وتنتشر انتشارا واسعا ويستمر والصور من األ

المواد اإلباحية  طالع على هذهالطفل يتجدد كلما تم تحميل أو اإلتداولها لألبد، لذلك فاإلعتداء على 

الخاصة باألطفال، فيعيش هؤالء القصر بقية حياتهم وهم يواجهون استمرارية وجودها، باإلضافة إلى 

بتزاز الطفل ومساومتهن من أجل في حالة عدم نشرها وسيلة مهمة إل كون هذه األفالم قد تصبح

 .xxiتغاللإخضاعه للمزيد من االس

أما بالنسبة لبيع المواد اإلباحية فيعني قيام الجاني بنقل ملكية تلك المادة اإلباحية المتعلقة بالقاصر 

عبر المتضمنة لرسومات إباحية ألطفال يامه ببيع لوحات الزيتية قإلى الغير مقابل ثمن لقاء ذلك ، ك

ما بالنسبة الزائرين لموقعه، أ أحد الزبائن عرض صور عنها على الموقع اإللكتروني للجاني إلى

أخرى، ومثال ذلك أن يلجأ المجرم إلى توزيع صور للتوزيع، يقصد به تسليم تلك المواد إلى أشخاص 

 .xxiiالطفل اإلباحية عبر خدمة البريد اإللكتروني إلى غيره من األشخاص

 

لألطفال عبر األنترنت في ظل  الجنسيجرائم االستغالل الحماية القانونية ضد المحور الثاني : 

  اإلشكاالت الجزائية

ستغالل الجنسي لألطفال مقارنة بجرائم ثبات ظاهرة التعامل في ممارسة اإلصعوبة إنظرا ل

العادية، ذلك أن النصوص الكالسيكية العقابية أصبحت قاصرة ال تلبي كل حاجات الحماية الجنائية 

، فإن هذا األمر ستغالل ) الطفل كمتلقي وكموضوع لالستغالل(للحدث المعرض لخطر االنحراف و اال

كاالت الجزائية في مجال المكافحة بالنسبة للجهود المبذولة على المستوى الدولى يطرح العديد من االش

 أليات المكافحةإلى  نفس الحكم ينصرفضد جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر األنترنت)أوال(، كما 

السيما فيما تعلق بموقف المشرع الجرائري في مجال مكافحة جرائم االستغالل  ،على مستوى الوطني

 )ثانيا(. الجنسي لألطفال عبر األنترنت

الحماية الجزائية في مواجهة جرائم اإلستغالل الجنسي لألطفال  عبر االنترنت على   - أوال

 المستوى الدولي:

باحية على شبكة األنترنت بفيينا غالل األطفال في المواد اإلحة استأكد المؤتمر الدولي لمكاف

لألطفال عبر على المبادئ المتعلقة بتدعيم التعاون الدولي لمكافحة االستغالل الجنسي  1999سنة

األنترنت، من خالل تكثيف الجهود الدولية ألجل التأكيد على ضرورة إنشاء خطوط للمواطنين لإلبالغ 

  .xxiiiلألطفال عبر األنترنت عن المواقع اإلباحية 

كما جاءت توصيات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وعلى حد سواء األجهزة 

األخرى لألمم المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق حقوق الطفل بشأن إساءة استخدام شبكة األنترنت لغرض 

الجنسي ، لتؤكد على انتشار هذه الظاهرة، وتطالب الحكومات بالعمل على مواجهتها بالقيام  اإلستغالل

 :xxivبما يلي
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 في ظل االشكاالت الجزائية في مجال المكافحة

نين الموجودة أو سن قوانين جديدة لمنع إساءة استخدام شبكة األنترنت اواستعراض وتعديل و إنفاذ الق -

 لألغراض االتجار بالنساء واألطفال وبغائهم واستغاللهم جنسيا.

بمزيد من الفعالية للقضاء على االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير واالستغالل الجنسي العمل  -

 عبر األنترنت.

التحقق في اإلعالنات والمراسالت وغير ذلك من االتصاالت على شبكة األنترنت، والتي تتم بغرض  -

 الترويج لإلتجار بالجنس واستغالل البغاء وسياحة الجنس.

قليمية المعنية بتنفيد المحكومات والهيئات الوطنية و اإلون بين اجديدة من التعتحقيق مستويات  -

القوانين، بغية مكافحة عولمة هذه التجارة وإساءة استخدام شبكة االنترنت للترويج ألعمال االتجار 

 والسياحة الجنسية والعنف، واالستغالل الجنسي، وتنفيذ هذه األعمال. ،بالجنس

في المواد اإلباحية على شبكة األنترنت و ة مكافحة جرائم استغالل األطفال مع ذلك فإن  مسأل 

وصعوبة  ،ما تعلق بمجال االختصاصخالفا للجرائم الجنسية المباشرة تطرح مشاكل عملية السيما في

الجريمة بصعوبة الحصول على أدلة إثبات مع إمكانية تنكر الجناة، وبالتالي سهل األنترنت سبل  إثبات

 . xxvقليمي و الدولي في مجال التطبيقظل الفراغ التشريعي الداخلي و اإلن لهذه الجريمة في األما

حيث تعد االنترنت بالنسبة للمجرم وسيلة تستخدم في ارتكاب جريمة على نطاق واسع من العالم، فقد     

يكون الجاني من بلد والمجني عليه الطفل الضحية في بلد آخر، والفاعل ليس في حاجة إلى التنقل ألجل 

أن استخدام األنترنت في  ارتكاب جرائمه، األمر الذي يقلل أو يعدم معه خطر اكتشافه ومالحقته ، كما

ارتكاب جرائم اإلستغالل الجنسي تجعل في أغلب األحوال شخصية الجاني مجهولة، فهو يبقى دائما غير 

، إضافة إلى أنه ال يترك آثار معروف الهوية، أو يستعمل أسماء مستعارة أو ينتحل شخصية مزيفة

 .xxviالجريمة مما يصعب جمع أدلة اإلدانة

فإن أركان  خارج حدود الدولة، نية ارتكاب جرائم اإلستغالل الجنسي لألطفالكما أنه ونظر إلمكا

الجريمة تتوزع عبر أقاليم عدة دول خاصة عندما تتخذ هذه الجرائم وصف اإلجرام المنظم العابر 

للحدود، فتثار بذلك اشكالية اختالف ضوبط التجريم بين الدول، إضافة إلى ذلك تبرز إشكاالت أخرى 

ألجل محاكمتم  تسليم رعاياهااألحكام خاصة في حالة رفض الدول متابعة الجزائية و بالتنفيذ تتعلق بال

  عن جرائم االستغالل الجنسي المرتكبة من قبلهم ضد القصر في دول أخرى.

على ذلك فإن فعالية التعاون الدولي في المجال الجزائي تبقى مرهونه بمدى رغبة الدول في توجيه  

موائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم االستغالل الجنسي مع ية نحو سياستها الجزائ

التطورات التي تفرزها الجرائم المستحدثة الناجمة عن معطيات وافرازات العصر الرقمي ، وذلك يطرح 

الدولية على حد سواء حسب متطلبات واإلقليمية ودعم وتكثيف الجهود الوطنية بالتوازن مع ضرورة 

، األمر الذي يستدعى تخلي الدول عن المفهوم الجامد للسيادة حسب الوقاية و المراقبة و التوعية

 مقتضيات تفعيل االختصاص القضائي ضد جرائم اإلستغالل الجنسي المرتكبة عبر األنترنت.

 تشريعالبموجب  األنترنت الحماية الجزائية ضد جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر -ثانيا

 : جزائريال

ألغراض تتعلق بمواءمة التشريع الداخلي مع ما أقرته االتفاقيات الدولية، جرم المشرع 

قانون العقوبات  نصوص ضمن، وذلك نظًرا لخطورتها الحدثاألفعال الجنسية الواقعة على الجزائري 

لم يوضح  إال أنه ،الذي عاقب على تحريض القاصر على الدعارة أو استغالله جنسيا بعقوبات رادعة

النص جاء ، نجد أن ق.ع 342بالرجوع إلى المادة و ، مرتكبة في البيئة الرقميةالجرائم المستحدثة ال
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عاما يشمل كل أنواع التحريض، سواء كان بالقول أو الفعل أو بأية وسيلة أخرى يستعملها الجاني للتأثير 

 .xxviiهفساد أخالق على القاصر وتشجيعه على الفسق و

الجزائري ولو نسبيا للفراغ التشريعي في مجال اإلجرام المعلوماتي عموما ال بتدارك المشرع 

، من خالل وضع إطار قانوني أكثر مالئمة مع خصوصية 04xxviii-09سيما بموجب القانون رقم 

، والمتضمنة 2001الجريمة المرتكبة عبر األنترنت، مستوحيا جانبا كبيرا من اتفاقية بودابست لعام 

 .xxixتوصيات حول تفعيل دور القانون لمواجهة األفعال غير المشروعة عبر تكنولوجيا اإلتصاالت

من ينشر المواد اإلباحية  ه  يجرم ويعاقب كل أن يتضحمكرر  333المادة كما أنه وبموجب   

 ،اآلداب العامة في المجتمعات يعد منتهكا لحرمة األخالق و، حيث بمختلف صورها عبر شبكة األنترنت 

 .xxxالفجور محرضا على الفسق و و ،مفسًدا لألخالق و

مكرر نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من صور األفعال التي تخل  333من خالل المادة

بالحياء ولم يحدد الوسائل التي يتم عرض الصور المخلة بالحياء فيمكن تحقق الفعل بأي وسيلة كانت، 

قة مكرر عامة تشمل الصور المتعلقة بالطفل، والصور المتعل 333كما أن المشرع جاءت صيغته للمادة 

بالبالغين فلم يفرق في العقوبة، مثلما فعل المشرع الفرنسي، أو كما فعل المشرع الجزائري بالنسبة 

من قانون  342لبعض الجرائم كجرائم تحريض القصر على الفسق والفساد المنصوص عليها في المادة

 . xxxiالعقوبات

المشرع الجزائري جد أن ن ع:  ( ق1مكرر ) 333في نفس سياق المادة السابقة جاء نص المادة  و

)الصنع، الحيازة،  1مكرر 333قد شدد العقوبة أكثر في حالة ما إذا كانت األفعال التي ذكرتها المادة 

النشر، التوزيع، العرض( تتعلق بمواد إباحية تتضمن صوًرا ألنشطة جنسية أو أعضاء جنسية لقصر لم 

 .xxxiiسنة 18يكملوا ثماني عشرة 

ونية و االجرائية التي أقرها المشرع الجزائري للطفل ضحية االعتداء وإلى جانب الحماية القان

وما يليها، تتمثل خاصة  11في المادة  12-15الجنسي أقر له حماية اجتماعية بموجب القانون رقم 

 .xxxiiiبإحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، و إنشاء مراكز ومصالح متخصصة في حماية األطفال

المتضمن و  05/08/2009المؤرخ في  04-09نص أيضا القانون رقم و ضمن هذا النهج 

على تجريم نشر  ،القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها

 2ما من شأنه إفساد األخالق أو التحريض على الفجور في وسائل االتصال الحديثة، حيث نصت المادة 

''الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال هي جرائم  لى من هذا القانون على أنه:في الفقرة األو

أي جريمة أخرى ترتكب أو  و ،المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات

 .xxxivيسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية''

جرائم االنترنت ذات بعد دولي فقد تمت اإلشارة إلى ضرورة التعاون الدولي في إطار و بما أن  

 .xxxvالتحريات أو التحقيقات القضائية لجمع األدلة وكشف مرتكبي الجرائم

مقدمي خدمات األنترنت بالتدخل الفوري  04-09من القانون  2زيادة على هذا ألزمت المادة  و

االطالع عليها بمجرد علمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها لسحب كل المحتويات التي يتيحون 

ألزمتهم أيضا بوضع ترتيبات تقنية تسمح بحظر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي  مخالفة للقوانين، و

 .xxxviتحتوي على المعلومات المخالفة للنظام العام واآلداب العامة وإخبار المشتركين لديهم بوجودها

من الحماية الجزائية المقررة للطفل حسب متطلبات مكافحة جرائم اإلستغالل على الرغم و 

من االشكاالت الجزائية التي يمكن  ة بالعديدالجنسي لألطفال عبر االنترنت فإن الفعالية تبقى مرتبط

 : xxxviiعوائق نذكر منهاجملة من إلرجاعها إلى 
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ال وجود لألثار التقليدية للجريمة، فالدليل المادي ال يظهر بسبب أن الجاني يمكن له أن يعبث به،  -

ويغيره أو يمحوه في وقت قياسي، إضافة إلى عدم إمكانية رؤية الدليل ألن شبكة األنترنت عبارة عن 

يمح للجاني بان حاالت أخرى تكون مشفرة ما نبضات إلكترونية غير مرئية تنساب عبر الشبكة، وفي 

يمحوا كل آثار الجريمة وال يترك أي دليل ورائه، مما يستدعي إتباع إجراءات خاصة في عملية جمع 

 األدلة كاإلستعانة بخبراء في البرمجة .

خصوصية طبيعة المجرم المعلوماتي حيث أنه يتميز بالذكاء، فهو مجرم غير عادي متخصص  -

ألمر الذي يستدعي تكوين شرطة متخصصة في مكافحة جرائم ومحترف في ارتكاب جرائم األنترنت، ا

 األنترنت، وقضاة متخصصين في هذا المجال.

الكم الهائل للبيانات المعلوماتية والذي يعد عائقا أمام سلطات البحث و التحقيق في جرائم األنترنت،  -

ق لكي يستخلص منها الدليل، فهذه المعلومات والبيانات تجتاج لتمحيص من قبل القائميين بالبحث والتحقي

يستدعي توافر القدرة على تفحصها، كما يجب أن تتوافر الخبرة الفنية لديهم و االستعانة بخبراء  مما

  مختصين في هذا المجال أثناء قيامهم بمهامهم.

بناء عليه نلمس قصور النصوص القانونية المقررة بموجب التشريع الجزائري في مواجهة استغالل 

في صورته المستحدثة عبر االنترنت، وعدم مراعاته للتطور المتسارع للجوانب التقنية لالتصال  األطفال

باإلضافة إلى إغفاله لعدد من الممارسات التي يتوجب إدراجها ضمن نصوص خاصة بحماية  اإلنساني، 

 المشرع  على أهم المسائل التي يتعينويمكن أن نجمل  الطفل، بهدف التأسيس لحماية و وقاية أنجع

 :xxxviiiفيما يلي امراعاتهالجزائري 

تجريم استمالة األطفال، ومراد بها المواردة، وهي خطوة ابتدائية يراد منا التواصل مع الطفل  -
 وتحضيره لعالقة جنسية.

 تحديد نظام قانوني ينظم مقاهي األنترنت من حيث ضوبط التعامل مع األطفال. -

 إباحية.معالجة جريمة استغالل األطفال في أعمال  -

 

 الخاتمة.

في ظل االشكاالت الجزائية التي يثيرها تطبيق قوانين المكافحة في مجال تجارة المواقع اإلباحية   

والتحريض على الدعارة، أي تجارة الجنس الخاص باألحداث ، فإن الحماية القانونية لألطفال توصف 

ئية المرتبطة بخصوصية جرائم بنوع من القصور فيما يتعلق بتغطية الجوانب الموضوعية واإلجرا

والتي ال تتالءم مع   ترتكب من خاللها هذه الجرائمالتي سي، خاصة أمام التقنيات الحديثة االستغالل الجن

 القوانين المجرمة لصور االستغالل الجنسي التقليدية.

 و من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج هي:

، فقد أغفل لألطفال عبر االنترنت جرائم اإلستغالل الجنسي لكل صور يتعرضالمشرع الجزائري لم *

العديد من الممارسات غير المشروعة، التي تقع على  المتعلق بحماية الطفل 15/12قانون من خالل ال

 .االنترنت طفال عبراأل

لألطفال الحماية الجنائية بشكل يجعلها غير مسايرة لمتطلبات النصوص الكالسيكية العقابية قصور * 

إضافة إلى ذلك الشغور القانوني على مستوي األحكام  ين لخطر األنحراف و االستغالل، المعرض

فيما تعلق  جرائم التعامل في األشياء المخلة بالحياء و جرائم االعتداء على الحق في الصورةالمتعلقة ب

 .الخاصةحماية بتقرير ال
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 :التالية تراحاتقاالم على ضوء النتائج السابقة نقد
ضرورة موائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم االستغالل الجنسي مع التطورات التي  *

، وذلك يطرح بالتوازن مع عن معطيات وافرازات العصر الرقميتفرزها الجرائم المستحدثة الناجمة 
دعم وتكثيف الجهود الوطنية والدولية على حد سواء حسب متطلبات الوقاية و المراقبة و  ضرورة 
     التوعية.

القيام بعمل خدمة مركزية مجانية تسمح للمستخدمين بإخطارهم بوجود مواد غير مشروعة  ةضرور* 

 على مواقع معينة، و أن يطلع مزودو الخدمة على هذه الخدمة أول بأول.

كل أشكال جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت بموجب قانون خاص ضرورة تجريم * 

يشمل كل الجوانب الموضوعي واالجرائية المتعلقة بالتجريم والعقاب بشكل يتالءم وخصوصية جرائم 

 .االستغالل الجنسي لألطفال

بجرائم االستغالل اتفاقية متعلقة ع وضتوجه السياسة الجنائية للدول العربية واالسالمية نحو * ضرورة 

التركيبة الخاصة للمجتمع المدني،  وذلك يكون حسب متطلبات ،ألطفال عبر شبكة االنترنيتالجنسي ل

 ووفقا للثوابت الوطنية ومقتضيات الحفاظ على المقومات الدينية في هذه الدول.

الدخول بر االنترنت، ومنعهم من فرض الرقابة المباشرة على تصرفات األطفال في تعاملهم ع* ضرورة 

الداخلي النظام القانوني  الالزمة وفقفرض القيود بمع قيام السلطات المختصة  ،لمقاهي االنترنيت

توزيع المواد المخلة بالحياء و اآلداب من خالل تداول و بممارسات غير المشروعة خصوصا ما تعلق 

داخل مقاهي االنترنت، وفرض عقوبات على المخالفين تتضمن الغلق الفوري وسحب السجل  العامة

 . التجاري وفرض غرامة مالية

من خالل نشر  ،المجتمع المدني في مكافحة جرائم االستغالل الجنسي لألطفال تفعيل دورضرورة  * 

االستخدام  اوب مع ايجابياتنترنت، ألجل التجللمستخدمى األقيم التبصير  على ضوء الوعي الثقافي

  ، و تجنب اآلثار السلبية عند مخالفة ذلك، وضمن النهج ذاته تتجلى موجبات دور   اآلمن لالنترنيت

 ،الستعمال األمثل لتقنية المعلوماتا نحو ألبناءوالرقابة الموجهة ل التوعية و توجيهالاألسرة في مجال 

 .لألطفال بالتربية الجنسيةفي انشاءهم خاصة فيما تعلق باالهتمام آداب الشريعة اإلسالمية بغرس القيم و 

إنشاء هيئة وطنية تتولى وكفالة االستعمال األمن لألنترنت من خالل المواقع المشبوهة حجب ضرورة * 

 مراقبة المواقع االلكترونية عبر شبكة االنترنيت.

 ألطفال ضحايا االستغاللباي النفسالصحي وضمان التكفل  مؤهلة ألجل مراكز تخصيص* ضرورة 

 .، وتقنين هذا المطلب بموجب قانون األسرةالالزم لهم االجتماعي وتقديم الدعمالجنسي عبر االنترنت، 
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 الهوامش و المراجع.
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 .245ص، العدد الثاني،  2إلقتصاد، المجلدالمجلة المتوسطية للقانون و ا

xxx  .28، ص المرجع نفسه. 
xxxi  . ،91مرجع سابق، ص بودبة  سعيدة. 
xxxii  . في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية  لألحداثالحماية الجنائية  ،محمدجيماوي

 .23، ص 2007،  اإلسالميةدرمان  أمالقانون، جامعة  الشريعة و
xxxiii . ،99مرجع سابق، ص بودبة سعيدة. 
xxxiv  .،36ص  المرجع نفسه. 
xxxv   المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  2009أوت  05المؤرخ في  04-09من القانون رقم  16المادة

 المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت.
xxxvi  .92مرجع سابق، ص  ،حمالوي عبد الرحمان. 
xxxvii  . 98مرجع سابق، ص سعيدة،  بودبة. 
xxxviii . 163مرجع سابق، ص سيف الدين، عبان -منتصرنصر الدين. 
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 خطر وفق االحداث في مجال حماية الطفل في سلطات قاضي

 المتعلق بحماية الطفل 15/12انون لقا

 باحثأستاذ  ،سابق حفيظة
 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة

 أستاذ محاضر"ب" ،حمزةجبايلي 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة

 

 

 ملخص:ال

و بالتنسيق مع عنوان المداخلة  المتعلق بحماية الطفل 2015يوليو 15مؤرخ في  12-15القانون رقم بعد صدور 

تكون ل حماية الطفل في خطر، يتضح ان الحماية القضائية للطفل في خطر الموسومة ب: سلطات قاضي االحداث في مجا

نميز قصورا بشان تدابير الوضع؛ بخصوص الجهة في شكل تدابير وقائية تشمل كال من تدابير الحراسة و الوضع، اال اننا

المكلفة بحماية الطفل في خطر و المتمثلة في المركز او المصلحةالمكلفة بمساعدة الطفولة، في ظل غياب دور المجتمع 

 مصالح الوسط المفتوح. المدني و الجمعيات و غيرها من 

 . سلطات قاضي االحداث -حالة الخطر -الطفل -المتعلق بحماية الطفل 12-15القانون  الكلمات المفتاحية:

 

Résumé: 
Après la promulgation de la loi n ° 12-15 du 15 juillet 2015 relative à la protection de 

l'enfance et en coordination avec l'adresse de l'intervention étiquetée: Les pouvoirs 

du juge des mineurs dans le domaine de la protection de l'enfance en danger, il 

devient clair que la protection judiciaire de l'enfant en danger prend la forme de 

mesures préventives qui incluent à la fois les mesures de garde et la situation, mais 

nous distinguons des carences concernant les mesures de statut. En ce qui 

concerne l'autorité en charge de la protection de l'enfant en danger représentée dans 

le centre ou service en charge de l'enfant en danger, représentée par le centre ou le 

service en charge de l'assistance aux enfants. 

les mots clés: Loi 12-15 concernant la protection de l'enfant - l'enfant - l'état de 

danger - les pouvoirs du juge des mineurs. 
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 مقدمة:

في حياته، و لما كان الطفل هو الركن االساسي  تشكل مرحلة الطفولة اهم المراحل التي يمر بها االنسان

 فان فاعلية نشاطه و سلوكه داخل المجتمع انماتكون بوجوده حيا متمتعابكامل حقوقه. االسرة  في

فالمستعرض لتاريخ الطفولة، يجد ان فكرة "حقوق الطفل" هي فكرة اصيلة، على اعتبار ان حق الطفل 

المواثيق الدولية و االتفاقيات و في الحياة حق تفرضه الفطرة و تحميه القيم االسالمية و تحث عليه 

تسعى الى ضمان حماية الطفل المعرض للخطر  خاصة تنظمه القوانين، لتحظى هذه الفئة بحماية قضائية

 ال.تهدف فئةاالطفت و الشعور بالالمن نتيجة الممارسات التي تسظل التهديدا في 

لدراسة تتمحور حول في سياق تقديمنا لبيان اهمية الطفل في المجتمع بصفة عامة، فان اشكالية هذه ا

الحماية القضائية للطفل في خطر ما يدعونا للتساؤل حول مضامين هذه الحمايةو فيما تتجلى سلطات 

 قاضي االحداث في مجال حماية الطفل في خطر؟. 

 الجل حل االشكالية المطروحة اعاله نقترح الخطة التالية: 

 طار المفاهيمي للطفل في خطر. االالمحور االول:

 الثاني: الحماية القضائية للطفل في خطر. المحور

 

 طار المفاهيمي للطفل و حالة الخطر.االول: االالمحور 

 اوال : مدلول الطفل.

 ، 1الطفل لغة هو الولد حتى سن البلوغ؛ اي الصغير من كل شيئ

كون و من الفقه من عرف الطفل بانه: " تلك المرحلة العمرية التي تبدا من الميالد حتى البلوغ، و ي

 . 2الطفل غير مسؤول عن نفسه، و انما يقع تحت كفالة اسرته او فرد اخر في حاالت استثنائية"

في مادتها االولى بانه: " كل طفل  19893عرفته اتفاقية حقوق الطفل لسنة  فقدعلى الصعيد الدولي  اما

 سنة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه". 18لم يتجاوز

منه على ان " الطفل هو كل  2كمانص الميثاق االفريقي لحقوق الطفل و صحته و رفاهيته في المادة 

 .  4سنة" 18انسان يقل عمره عن 

 من قانون حماية الطفل على انه : 2في خطر من خالل المادة  ي الطفلالجزائر عرف المشرعمن جهته 

" الطفل الذي تكون صحته واخالقه وتربيته وامنه في خطر او عرضة له ، او تكون ظروفه المعيشية او 

سلوكه من شانهما ان يعرضاه للخطر المحتمل المضر بمستقبله او يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية 

 والنفسية والتربوية للخطر".

                                                           
 . 401لد الحادي عشر، دار صادر، بيروت، ص بو منظور االفريقي المصري، المجابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ا -1
 نقال عن: صليحة غنام، عمالة االطفال و  عالقتها بظروف االسرة، مذكرة ماجستير ، تخصص علم االجتماع العائلي، كلية العلوم االجتماعية  -2

 . 13، ص 2010-2009و العلوم االسالمية، قسم علم االجتماع و ديموغرافيا، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، و المصادق عليها من 20/11/1989وق الطفل، المصادق عليها من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة بتاريخ االتفاقية الدولية المتعلقة بحق -3

 .1992-12-23بتاريخ  91، جريدة رسمية عدد 1992 -12 -19بتاريخ  461 -92قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، جريدة رسمية 2003 -07 -08، المصادق عليه من طرف الجزائر بتاريخ 1990 الميثاق االفريقي لحقوق الطفل و صحته و رفاهيته لسنة -4

 . 2003 -07 -09بتاريخ  41عدد 
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حيث نص على انه  : ديد السن القانونية لهده الفئة، بتح وقد قام المشرع الجزائري من خالل نفس المادة

 .5سنة كاملة" 18الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر "

 ثانيا: تعريف حالة الخطر

يقصد بالحدث في حالة خطر و جودالفرد في حالة غير عادية، يتوقع مع استمرارهااقدام هذا الفرد على  

 6ارتكاب جريمةفي المستقبل.

 من قسم الخطر الى نوعين:  7و من الفقه

 الخطر العام:

عدم اكتمال  التالييشمل جميع االحداث دون تمييز، ذلك ان شخصيتهم ال تزال في مرحلة التكوين، و ب 

ادرراكهم، ما يستوجب على المجتمع و كذا مختلف السلطات مواجهة كل خطر عام يهدد فئة االحداث 

 عن طريق اتخاذ جملة من االجراءات الجل وقايتهم.

 :الخطر الخاص

يتمثل في مختلف المؤثرات المادية او المعنوية او الصحية المحيطة بالحدث و التي من شانها التاثير 

سلبا، او على سلوكاته ، او تهدد مستقبله ، حيث كلما زاد تاثير الظروف كانت االسباب قوية و عليه 

 الحدث تجعل أن يمكن تعدحالةالخطرالوضعيةالحساسةوالخطيرةالتيو تؤثر ال محالة على الحدث. 

 الجنوح. تعتبرمرحلةسابقةعن مستقبالإذامااستمرفيها،لذافهي عرضةلالنحراف

 عن جوهرها في ا كثير التختلف للخطر معرضينال لااألطف إلى الجزائري نظرةالمشرع إنفو عليه 

 مؤشرميالد يشكالن الصنفين كالمن هوأن هذاالتناسب وأساس الجانح، الطفل إلى نظرته

 رقابة في االجتماعي قصورالدور على دليل ألحوالا كال  ،وهوفي جريمة أومشروع خطورةاجتماعية

 .8روافداالنحراف في الوقوع من وحمايتها الشريحة هذه

 الحاالت التي يمكن من خاللها اعتبار ان الطفل في حالة خطر وهي :.9وقد اورد المشرع الجزائري 

 ن الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي.فقدا -

 تعريض الطفل لالهمال والتشرد. -

 المساس بحقه في التعليم. -

 التسول بالطفل او تعريضه للتسول. -

عجز االبوين او من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شانها ان تؤثر على سالمته  -

 البدنية او النفسية او التربوية.

 التقصير اليبين والتواصل في التربية والرعاية. -

                                                           
 .2015، سنة 39، المتعلق بحماية  الطفل، جريدة رسمية عدد 2015يوليو  15 مؤرخ في 15/12من القانون رقم  02المادة  -5
الحقوق، تخصص ائية للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في للتفصيل اكثر راجع: بلقاسم سويقات، الحماية الجز -6

  . 2011-2010قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
 . 242، ص 2007درياس زيدومة، حماية االحداث في قانون االجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزيع  -7
. مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، جامعة زياني 15/07/2015المؤرخ في  15/12اليات حماية الطفل في القانون رقم موالفي سامية ،    -8

 .361،ص ، د.تعاشور ، الجلفة ، الجزائر 
 المتعلق بحماية الطفل.  15/12من القانون رقم  02انظر المادة    -9
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سوء معاملة الطفل ال سيما بتعريضه للتعذيب واالعتداء على سالمته البدنية او احتجازه او منع  -

لطعام عنه او اتيان اي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي او ا

 النفسي.

كما اعتبر المشرع الجزائري ان الطفل يكون في خطر ذاكان ضحية جريمة من ممثله الشرعي ،او  -

ة اي شخص اخر ، او تعرض لالستغالل الجنسي او االقتصاد كتشغيله بعمل يحرمه من متابع

 دراسته او يكون ضارا بصحته البدنية والمعنوية

 وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار. -

ان المشرع الجزائري قد اولى اهتماما كبيرا بفئة االحداث،حيث ربط  اتيتضح من خالل هذه الفقر

ية، و من زاوية اخرى فان الخطر قد يشمل مسالة الخطر بالجانب الجسدي و المعنوي للطفل هذا من زاو

 .حتى البيئة المعيشيةله و المحيط العائلي

من هنا جاء التاكيد على ضرورة حماية الطفل في حالة خطر، الذي عرف اهتماما كبيرا من قبل 

للحماية  وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير مدى حاجة الطفل الباحثين التصالها بالسلوك االنساني،

 من عدمه.

 

 حور الثاني: الحماية القضائية للطفل في خطرالم

في الحفاظ على حياة الطفل، و ضمان حقه في البقاء جعله يبادر في تنظيم  المشرع الجزائري منسعيا 

من اجل  -قيد الدراسة-المتعلق بحماية الطفل  15/12قوانين تهتم بحياة الطفل و تحميهامن بينها القانون 

خاصة في ظل التغيرات و  10تحقيق تنمية بشرية سليمة مسايرا في ذلك المواثيق و االتفاقيات الدولية

 التهديدات العالمية التي تستهدف حياة البشر على غرار فئة االطفال .        

 الحماية القضائية للطفل في خطراوال: 

سلم به ان الحق مطلوب و ليس محمول و يكون ذلك عن طريق شكوى او دعوى يقدما صاحب ممن ال

 .الحق الى مرفق القضاء للمطالبة بحقه من اجل حمايته

المتعلقة بالطفل في خطرعن القضايا االخرى، لقضيةاجراءات اتصال قاضي االحداث بالف لكن قد تخت

عرض مثل هذه القضايا، التي سواء من حيث طبيعة الملف او بالنظر الى االشخاص المسموح لهم 

تهدف بالدرجة االولى الى حماية االحداث في حالة خطر، دون امكانية المطالبة بمعاقبتهم، على اعتبار 

 .11م يتواجدون في وضعية حرجة تستدعي الحمايةانه

بقولها:" يختص قاضي االحداث لمحل  15/12من القانون  32و لتوضيح هذه المسالة فقدنصت المادة 

و كذلك قاضي االحداث اقامة الطفل المعرض للخطر او مسكنه او محل اقامة او مسكن ممثله الشرعي،

ود هؤالء، بالنظر في العريضة التي ترفع اليه من الطفل او في حالة عدم وج للمكان الذي وجد به الطفل

ممثله الشرعي او وكيل الجمهورية او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان اقامة الطفل او 

 مصالح الوسط المفتوح او الجمعيات او الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة.

 .اائيكما يجوز لقاضي االحداث ان يتدخل تلق

                                                           
 . 1989نذكر على سبيل المثال اتفاقية حقوق الطفل لسنة   -10
 
 . 172،ص2009-2010تلمسان،  -: حاج علي بدر الدين، الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة بلقايدانظر -11
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 يمكن تلقي االخطار المقدم من الطفل شفاهة".

اعاله، قد نظم طرقامختلفة بشان كيفية اتصال قاضي  32ان المشرع الجزائري من خالل نص المادة 

و ذلك بالنظر الى عدة معايير االحداث في حالة خطر بمثل هكذا قضايانظرا لخطورتها على حياة الطفل 

 نرصدها كالتالي: 

  لطفل المعرض للخطر:حيث يختض قاضي االحداث في حالة خطر و المقيمين ملف ابالنظر الى

بدائرة اختصاصه بالنظر في تلك القضاياوذلك حسب محل اقامة الحدث او مسكنه، فان تعذر 

ذلك فبالنظر الى محل اقامة او مسكن ممثله الشرعي، و في انعدام هذين الشرطين فان العبرة 

 .بمكان تواجد الطفل

 ر الى االشخاص المخول لهم قانونا اخطار قاضي االحداث؛ و في هذه الحالة نميز بين بالنظ

االخطار المباشر الذي يكون من الطفل نفسه و لو شفاهة و قد يكون االخطار غير مباشر 

 بموجب عريضة مقدمة من االشخاص التالية:

 الممثل الشرعي للطفل. -

 وكيل الجمهورية المختص.  -

 الوالي. -

 المجلس الشعبي البلدي.رئيس  -

 مصالح الوسط المفتوح او الجمعيات او الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة.     -

كما يمكن للقاضي التدخل تلقائيا في مثل هذه القضايا نظرا للخطر المحيط بحياة الطفل،و هذا ان 

ا الطفل في حالة دل على شيئ فانه يدل على الدور االيجابي و التدخلي للقاضي بخصوص قضاي

 خطر.

 خطرمتخذة لحماية الطفل في التدابير ال ثانيا:

اال بارتكاب فعل مخالف للقانون، فان هذه القاعدة ال  لما كان االصل يقتضي بان ال عقوبةاو تدبير امني

تتالئم مع مبدا حماية ووقاية االحداث من االنحراف و الضياع لذلك فان حماية الطفل قد تتسع لتشمل 

بغض النظر عن وقوعه او حتى احتمال وقوعه، ما ادى بالمشرع الجزائري الى  وجوده في خطر حالة

ذه الفئة من االطفال بعيدا عن مواطن الفساد، و توجيههم االهتمام بهتنظيم تدابير احترازية من اجل 

 التنمية بشرية سليمة. تحيقتوجها سليما

المتعلق بحماية الطفل نجدان المشرع قد فصل في مسالة الحمايةالقضائية   15/12و بالرجوع للقانون 

ل في خطر بمجرد مباشرة للطفل في خطر، حيث خول لقاضي االحداث مهمة اتخاذ تدابير وقائية للطف

مراعيا في ذلك مصلحة الطفل المعرض للخطر هذا 12هذه الخصومة و ذلك خالل مرحلة التحقيق فيها

من جانب، ومن جانب اخر، فان سلطةالقاضي المختص باتخاذ تلك التدابير تبقى سارية المفعول حتى 

االنتهاء من الفصل في الخصومة بعد االنتهاء من تلك الخصومة،اذ يمكن لقاضي االحداث و بعد 

و هي تدابير وقائية تهدف  15/12المعروضة عليه ان يامر باتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون 

 ن تدابير الحراسة و الوضع.الى ضمان حماية الطفل المعرض في خطر؛ و تشمل كل م

 

 
                                                           

 . المتعلق بحماية الطفل 15/12من القانون  36و  35راجع المادتين:   -12
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المتعلق  15/12قانون سلطات قاضي االحداث في مجال حماية الطفل في خطر وفق ال

 .بحماية الطف
 

 تدابير الحراسة: /1

بحماية الطفل على هذا النوع من التدابير  المتعلق 15/12من القانون  40حيث نصت المادة 

 بقولها:"يتخذقاضي االحداث، بموجب امر، احد التدابير االتية:

 ابقاء الطفل في اسرته. -

 تسليم الطفل لوالده او لوالدته الذي ال يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم. -

 تسليم الطفل الى احد اقاربه. -

 ائلة جديرين بالثقة".تسليم الطفل الى شخص او ع -

اعاله من اختصاص قاضي االحداث اذ يمكن له ان 40ان تدابير الحراسةالمنصوص عليها في المادة 

، و يمكن ان 13تجه في مرحلة التحقيق التي قام بهايتخذ التدبير المناسب للطفل في خطر بناء على مااستن

تتبع تدابير الحراسة الية من اليات الرقابة القضائية بشان حياة الطفل المعرض للخطر، حيث يجوز 

لقاضي االحداث ان يستعين بمصالح الوسط المفتوح لتكليفها بمتابعة و مالحظة الطفل بما في ذلك تقديم 

مع وجوب تقديم هذه الوسائط تقريرا ه، الحماية له و توفير المساعدة الالزمة لتربيته و تكوينه و رعايت

 دوريا حول وضعية الطفل في خطر. 

 تدابير الوضع: /2

مؤقتا  بوضع الطفليامر  اذا راى قاضي االحداث ان الطفل يشكل خطر على نفسه وعلى المجتمع فانه 

 :14في 

 بمركز متخصص في حماية االطفال في خطر. -

 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة". -

يتضح ان المادة اعاله قد حددت تدابير الوضع و حصرتها في كل من المركز المتخصص في حماية 

المكلفة بمساعدة الطفولة، نظرا الختصاصها قانونا بحماية االطفال الطفل في خطر و كذا المصلحة

 التدابير.االحداث في اتخاذ تلك  المعرضين للخطر، وفي كلتا الوضعيتين تبقى السلطة التقديرية لقاضي

( 2قد تم تحديدها باجل قدره سنتين ) -السابقة الذكر -ان التدابير الوقائية المقررة لحماية الطفل في خطر

سنة كاملة كاصل عام، غير انه يمكن لقاضي االحداث  18قابلة للتجديد، شرط ان ال يتجاوز سن الطفل 

سنة، بناء على طلب المكلف  21سن  تثناء( الى غاية بلوغهعند الضرورة ان يمدد هذه الحماية )اس

 .15بحماية الطفل او من تلقاء نفسه او من قبل المعني

يتضح اذن ان الحماية القضائية المقررة للطفل في خطر ال يمكن ان تباشر اال بموجب امر قضائي، كما 

و ذلك بناء على طلب ، -وفق قاعدة توازي االشكال -تنتهي بموجب امر صادر عن قاضي االحداث

 المعني بمجردان يصبح قادرا على التكفل بنفسه. 

يتسع ليشمل سلطة لقاضي االحداث قي مجال حماية الطفل في خطر  تدخلي وااليجابيان الدور ال

التعديل؛ اي بامكان قاضي االحداث ان يامر بتعديل التدابير المتخذة سابقا او حتى العدول عنها، سواء 

 .  16بطلب من الطفل او ممثله الشرعي او وكيل الجمهورية، في اجل اقصاه شهر او من تلقاء نفسه

                                                           
 . المتعلق بحماية الطفل 15/12من القانون  34المادة:  انظر -13
 المتعلق بحماية الطفل.  15/12من القانون  41انظر المادة  -14
 المتعلق بحماية الطفل.  15/12من القانون  42انظر المادة  -15
 . المتعلق بحماية الطفل 15/12من القانون  45راجع المادة  -16
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المتعلق  15/12قانون سلطات قاضي االحداث في مجال حماية الطفل في خطر وفق ال

 .بحماية الطف
 

 خاتمة: 

ية الطفل المعرض للخطر، من خالل ما تم عرضه حول موضوع سلطات قاضي االحداث في مجال حما

يتبين لنا ان قضية الطفل المعرض للخطر من اصعب القضايا المعروضة على قاضي االحداث ، هذا 

لذي يلعب دورا تدخليا ايجابيا يمكنه من القيام بمعرفة حياة الطفل و الظروف المحيطة به من ا االخير

خالل سلطة البحث و التحري بشانه هذا من جانب، ومن جانب اخر فان حماية الطفل المعرض للخطر 

تدخل هي االخرى ضمن سلطات قاضي تقتضي جملة من التدابير االحترازية من اجل وقايته و التي 

 االحداث . 

ذلك فقد توصلت دراستنا باتباع الخطة المقصودة في سياق طرحنا لالشكالية السابقة الى مجموعة  وعلى 

 من النتائج لعل اهمها:

 اص بهم، يتمثل في ان المشرع الجزائري قد اولى اهتماما بفئة االحداث من خالل تنظيم قانون خ

المتعلق بحماية الطفل، حيث صنف من خالله هذه الفئة الى مستويات  12-15القانون رقم 

 مختلفة ابرزها حالة الطفل في خطر. 

  المعهود ان الحماية القضائية للطفل في خطر  تكون عن طريق اتخاذ جملة من التدابير الوقائية

ه اجحافا في حق بها الى مؤسسات متخصصة في استقبال الحدث بعد اثبات حالة الخطر ، ما نرا

 الطفل بخصوص مسالة  عدم تنوع و تعدد هذه المؤسسات . 

  يلعب قاضي االحداث دورا فعاال في ادارة و تسيير  خصومة الحدث في حالة الخطر من خالل

تمتعه بجملة من السلطات تعكس دوره االيجابي و التدخلي بدء بمباشرته مثل هذا النوع من 

 ن طريق اصدار اوامر تنفيذية . القضايا وصوال الى نهايتها ع

في ضوع هذا التشخيص الشكالية الموضوع ما نقترحه على سبيل المعالجة و اعادة النظر لبعض 

 النصوص و  التصورات ما يلي:

على المشرع ان يهتم اكثر بمسالة الحدث في خطر ، من خالل تنظيم قواعد اكثر دقة يفصح  -

الجهات التي تتمتع  و  توسيع وجهات النظر حول بموجبها عن مضامين حالة الخطر 

 باستقبال و رعاية االحداث المعرضين للخطر .

تكوين قاضي متخصص في قضايا االحداث ، و عقد دورات تكوينية عن بعد في اطار  -

 عصرنة قطاع العدالة. 

تعزيز  روح التعاون و التضامن بين مختلف شرائح المجتمع بغية المحافظة على فئة  -

 ، و انشاء منصات رقمية لتبادل المعلومات بخصوص هذه الفئة اللينة. حداثاال

 

 

 

 

 



 

 

  

 

2021 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  285

 أثر إستعمال األسلحة النووية على السالمة الجسدية

 على السالمة الجسدية النووية األسلحة إستعمال أثر 

The effect of using nuclear weapons on physical safety 
  

 الجزائر -خنشلة -جامعة عباس لغرور  :فطيمة بن جدو د / أسماء حقاص د.
 الجزائر –جامعة بجاية  :حبيرش لعزيز أحمد .أ 

 
 
 
 

 :ملخص
األسلحة النووية من أخطر الكوارث المحدقة باإلنسان ، و الماسة بأهم  تعد اإلنعكاسات اإلشعاعية الناتجة عن إستخدام

حقوقه و هو الحق في سالمة جسده المكفول بالحماية على جميع األصعدة  ، و مع ذلك نلمس التعديات الصارخة على ذلك 
ي على كل من هيروشيما و الحق من خالل اإلستعمال غير العقالني لتلك األسلحة ، و أبرز مثال على ذلك  الهجوم النوو

و التجارب النووية العسكرية  بمنطقة رقان في 1945نكازاكي اليابانيتين من طرف الواليات المتحدة األمريكية  سنة  ،
، و التي تخلف عنها إنعكاسات و آثارا بيولوجية  سلبية وخيمة على الحياة 1960صحراء الجزائر من طرف فرنسا سنة 

اآلثار الصحية ،األسلحة النووية  ،   الكلمات المفتاحية:ى الصحة و السالمة الجسدية بوجه خاص البشرية بوجه عام و عل
 ية .دية ، اآلثار الوراثالسالمة الجس

 
 
 
Abstract : 
   The radiological reflection resulting from the use of nuclear weapons is one of the 
most dangerous catastrophes facing a human being, and it touches upon his most 
important rights, which is the right to the safety of his body, which is guaranteed 
protection at all levels. This includes the nuclear attack on Japan's Hiroshima and 
Nkazaki by the United States of America in 1945 and the military nuclear tests in the 
Reggan region in the Algerian desert by France in 1960, which had negative and 
negative biological effects on human life in general and on Health and physical safety 
in particular. 
Key words: health effects, nuclear weapons, physical safety, genetic effects 
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 أثر إستعمال األسلحة النووية على السالمة الجسدية

 :مقدمة
و التدمير على في نوعية األسلحة المستخدمة و في قدرتها الفتاكة  شهد القرن الماضي تطوراسريعا    

هم الحقوق اللصيقة التي تم  بين أالمساس الذريع بحق اإلنسان في سالمة جسده ، و الذي يعتبر من 
تكريسها و حمايتها على كال المستووين الداخلي و الدولي ، إال أنه و مع ذلك فقد تعرضت السالمة 

إبان الحرب العالمية الثانية تفاجئ العالم لقد و،عرضة لالنتهاك  التعديات صارخة جعلتهالجسدية للفرد 
عن طريق القنيلة الذرية التي ألقيت على كل من هيروشيما و ، باستخدام السالح النووي و تطبيقه 

آالف األشخاص بين من تأثر آنيا باألشعة النووية و بين من تأثر  و التي راح ضحيتهانكازاكي ،
مراضا وراثية و التي حملت أبالحروق جراء اإلنفجار الحراري ، كما أمتد تأثيرها إلى األجيال القادمة 

  .تشوهات خلقية
وية ينتج سلحة النومال االفاستع،  ه تبرز من خالل الخطورة الكامنة بهمية الموضوع و عليه فإن أ    

للحياة البشرية  الإلنسان و إنتهاكضررا  األمر الذي ينجم عنه ، عنه تسرب إشعاعات نووية خطيرة
على كثرتها مظاهر تلك التعديات الصارخة على سالمة االنسان ، لذلك يتوجب اإلشارة إلى أهم برمتها 

كظهور أمراض السرطان و األمراض الجلدية و سواء كانت انعكاسات سلبية على صحته ، ختالفها و إ
تضرر الرؤية و القصور الكلوي ....أو إنعكاسات وراثية على حياة األجيال المستقبلية القادمة .حتى تتم 

 نتائجها السلبية الالمتناهية .التقليص من عملية مجابهتها و محاولة 
هر اآلثار السلبية الناتجة عن اإلستخدام ما هي أهم مظاالمحوري التالي :  األمر ذي يدفعنا للتساؤل 

 غير العقالني لألسلحة النووية على السالمة الجسدية لإلنسان ؟

 وعالموض طبيعة نأ ذلك الوصفي، المنهج على اإلعتماد تم المطروحة ليةااإلشك على ولإلجابة

األسلحة النووية و أيضا السالمة  مفهوم تحديد على سيساعدنا المنهج هذا أن كون ذلك، منا تتطلب

صور تأثر اإلنسان من الناحية الصحية و الوراثية جراء  تحديد في سيساعد أنه كما ،الجسدية 

 االشعاعات و اإلنفجارات النووية .

أما بالنسبة للخطة المعتمدة فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث مطالب أساسية، حيث سنتطرق في 

، من الناحية العلمية و القانونية     تعريف لهامن خالل تحديد لمفهوم األسلحة النووية ،  المطلب األول

ما بالنسبة للمطلب الثاني فقد خالل ثالث فروع أساسية، أمن ذلك كل ووكذا أنواعها  مصادرها وبيان 

رقنا لمظاهر حمايتها بتوضيح مفهوم السالمة الجسدية فأفردنا لها كذلك تعريفا علميا و قانونيا و تطمنا ق

بالكشف عن مختلف مظاهر اإلنعكاس السلبي لألسلحة ، كما قمنا على مستوى القوانين و المعاهدات 

 طلب الثالث.وذلك في المالنووية على السالمة الجسدية لإلنسان 

 

 .النووية سلحة األمفهوم  المطلب األول:

   خطرا على الحياة بصفة عامة فاستعمالها ينتج عنه  االسلحة النووية تشكل 

، و بناء و توهجات حرارية ضارة بصحة اإلنسان على المدى القريب و البعيد تسرب اشعاعات 

عليه سيتم من خالل هذا المطلب التطرق لتعريف هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل من الناحية العلمية 

 .         ره و أهم أنواعه ضمن ثالث فروع كما يلي .و القانونية ، مع االشارة لمصاد

    النوويةسلحة األتعريف الفرع األول: 

أنواع أسلحة الدمار الشامل من خالل هذا الفرع سيتم التطرق لتعريف األسلحة النووية كنوع من 
 من الناحية العلمية و القانونية ، كما هو موضع ضمن العناصر التالية :

 
  التعريف العلمي  وال :أ

 إن جوهر السالح النووي هو االستغالل غير السليم لالشعاعات النووية التي عرفت بأنها :    

هي استغالل الطاقة المتحركة في صورة موجات كهرومغناطيسية أو جسيمات تتحرك بسرعة " -1
فتحولها إلى ذرة مشحونة بشحنة عالية جدا و لها القدرة على تغيير الحالة الطبيعية لذرى االجسام 
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 أثر إستعمال األسلحة النووية على السالمة الجسدية

كهرباية  و بالتالي ؛ فهي الزيادة في استغالل معدل النشاط االشعاعي عن الحدود المسموح بها 
علميا بما يؤثر على سالمة الكائنات الحية ، فالشعاع النووي هو تلك الطاقة المتحركة الصادرة 

الجسام التي تعترض سبيلها فتحدث خلال عن نواة في حالة عدم استقرار  لها القدرة على اختراق ا
في مكوناتها الطبيعية ، لتختل بها العمليات البيولوجية و الكيمياية نتيجة اختراق االشعاع النووي 

 1". لهذه االجسام

 ثانيا :التعريف القانوني 

دارة تعد التشريعات العادية الصادرة عن السلطة المختصة المصدر الرئيسي لمشروعية أعمال اإل    

بحيث إذا خالفتها األدارة كانت أعمالها غير مشروعة و تعرضت للجزاء القانوني المقرر ، و لعل الدافع 

في دراسة التشريعات النووية هو غزارة المعاهدات النووية كمصدر من مصادر المشروعية النووية 

 الداخلية ؛ و قد أصدر المشرع الجزائري مجموعة من القوانين نذكر منها : 

، و المتضمن الموافقة على المعادة حول 1996ديسمبر سنة  9المؤرخ في  29-96األمر رقم -1

أفريل  11المنطقة الخالية من األسلحة النووية في إفريقيا " معاهدة بليندابا " التي حررت بالقاهرة بتاريخ 

1996 . 

و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و  ، 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم -2

 . إزالتها

المتعلاااق باألنشاااطة النووياااة ، و هاااو أهااام تلاااك القاااوانين بحياااث يهااادف إلاااى تحدياااد  05-19القاااانون -3

اإلطاااار التشاااريعي و التنظيماااي لألنشاااطة المتصااالة بالبحاااث و اإلساااتخدام السااالمي للطاقاااة النووياااة و 

اماااات الدولياااة ، كماااا و يهااادف إلاااى حماياااة صاااحة اإلنساااان و انتاجهاااا فاااي ظااال إحتااارام الجزائااار لإللتز

البيئاااة و األجياااال القادماااة مااان المضاااايقات المحتملاااة المتعلقاااة باساااتخدام االشاااعاع الماااؤين وفقاااا لمبااااد  

فصااال  19الحمايااة ماان اإلشااعاع و السااالمة و األماان النااوويين ، و قااد تماات صااياغة هااذا الاانص فااي 

د و متطلباااات األماااان و األمااان الناااوويين و الحماياااة مااان ماااادة ، حياااث يتضااامن قواعااا 156ياااؤطره 

اإلشااااعاع إلااااى جانااااب تطبيااااق ضاااامانات عاااادم اإلنتشااااار النااااووي التااااي تتضاااامن جميااااع اإللتزامااااات 

  " 2." عدم االنتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة في اتفاق ضمان

 النووية االسلحة مصدر   :الثاني  الفرع

ضمن هذا الفرع تحديد مصادر األسلحة النووية على تعددها بدءا من األشعة الكونية ثم األشعة  

 الصناعية .

  شعة الكونية األأوال: 
هي أشعة صادرة من الفضاء الخارجي كتلك االشعة الناتجة عن ظاهرتي الكسوف و الخسوف و التي   

ك التي تنجم عن أشعة الشمس ، و تختلف كمية االشعاعات بطبيعتها تحمل أشعة فوق بنفسجية أو تل
الكونية باختالف ارتفاع المكان عن سطح البحر و باختالف الموقع الجغرافي حيث يقل مقدارها في 
االماكن القريبة عن سطح البحر و تزداد كلما ارتفعنا عنه ، فنجد كلما ارتفعنا عنه بمقدار عشر آالف قدم 

االشارة الى أن الغالف الجوي يعتبر حاجزا واقيا الكونية ثالث مرات ، و تجدر تضاعف مقدار االشعة 
من االشعة الكونية ، و يتكون في الغالف الجوي بعض المواد المشعة نتيجة تفاعل مواد اخرى مع 

 " 3"مكوناتها حيث يتكون الكربون المشع مثال نتيجة تفاعل االشعة الكونية مع النيتروجين . 

 شعة الصناعيةثانيا : األ
الضارة التي تصيب االنسان خالل تعاملهم مع النظائر المشعة سواء في  و هي أكثراالشعاعات   

مجاالت الطب و الصناعة و الزراعة و تعرض العاملين في المفاعالت النووية و العاملين في المفاعالت 
الراديوم و اليورانيوم للخطر ، و النووية و العاملين في المناجم التي يستخرج منها العناصر المشعة مثل 
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جراء التجارب و الذي إمن الغبار الذري المشع في مناطق أدت التجارب إلى انتشار كميات كبيرة قد 
حملته الرياح إلى طبقات الجو العليا بحيث يحتوي على بعض النظائر المشعة مثل السيزيوم و 

يلة من االسترونجيوم و الكربون  ... وغيرها من النظائر و التي يستمر نشاطها االشعاعي فترة طو
 "4."الزمن ليتساقط فوق كثير من المناطق البعيدة عن موقع التجارب 

   
 أنواع األسلحة النووية : ثالفرع الثال

بإختالفها الخطيرة التي تشكل تهديدا على الحياة البشرية أسلحة الدمار الشامل يعد السالح النووي من    

 و لهذه األسلحة ثالثة أنواع هي : ، 

يمكن إحدا التفاعل النووي من خالل االنشطار و فيه تنشطر نواة ذرية ثقيلة إلى  :القنبلة الذرية - أوال

بنيوترون و لكنه يحدث أحيانا تلقائيا ، كما نواتين أو أكثر أصغر منها ، و يتم ذلك عادة نتيجة للقذف 

لبعض من ظروف درجة يحدث التفاعل من خالل الالندماج ؛ حي تنظم نوات خفيفة الوزن الى بعضها ا

، و يستخدم في األسلحة النووية األنشطار وحده أو مجتمعا مع اإلندماج ، و حرارة و ضغط عاليين جدا 

المادة النووية المستخدمة في السالح النووي يمكن أن تكون إما اليورانيوم الموجود طبيعيا في خام 

 "5" اليورانيوم .

في هذا النوع من القنابل تنتج الطاقة نتيجة اندماج للذرات الحقيقية مع  القنبلة الهدروجينية :--ثانيا 

 بعضها البعض مثل التطاير الهيدروجيني .

القنبلة فوق الهدروجينية : و هذه القنبلة تمر بمراحل ثالث تتمثل في اإلنشطار ، اإلندماج ، اإلنشطار -1

. 

إبادة الجنس البشري بأكمله و هذه القنبلة لها قدرة تدميرية خارقة قد تؤدي إلى  القنبلة الكوبالتية : -2

 سنوات . 10كذلك كل الكائنات الحية ، و ذلك في منطقة اإلنفجار و ما حولها لمدة 

التي تؤدي إلى إبادة الجنس البشري و الكائنات القنبلة النيوترونية : و هذا نوع آخر من القنابل الرهيبة -3

ية بإشعاع شديد من النيوترونات الناتجة من قنبلة هيدروجينية ، و هذه القنبلة تهدف لقتل الجنود و الح

  " 6" عدم تحطيم االسلحة و القطع الحربية مما يسها االستيالء عليها .

 
 مفهوم الحق في السالمة الجسدية المطلب الثاني: 

يعتبر الحق في السالمة الجسدية من الحقوق اللصيقة باإلنسان التي تسعى جميع الدول إلى المحافظة     
عليه ، من خالل تجريم كل فعل من شأنه التعدي على صحة اإلنسان ،و بناءا عليه فقد تكاتفت الجهود 

عاعية التي بدورها على كل المستويات بهدف تكريسه ،ومنع كل اإلستخدامات النووية ذات المصادر اإلش
 ينعكس عنها آثارا سلبية وخيمة على سالمة جسم اإلنسان .

 تعريف الحق في السالمة الجسدية  الفرع األول:
حظي الحق في السالمة الجسدية بتعريفات علمية و قانونية متعدد نلقي الضوء على أهمها في    

 العناصر اآلتية .

 التعريف العلمي أوال: 
ماااا أ،  ساااالمة الجساااد هاااي قدرتاااه الصاااحية فاااي مساااتوى الكفااااءة الوظيفياااة و األيضاااية للكاااائن الحاااي 

عااالن لتعريااف منظمااة الصااحة العالميااة فااي إفااراد و المجتمعااات وفقااا عنااد االنسااان فالصااحة لاادى األ
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هاااي : " حالاااة مااان اكتماااال الساااالمة البدنياااة و العقلياااة  1978لمبااااد  الرعاياااة الصاااحية االولياااة عاااام 

 "7 االجتماعية و ليس مجرد غياب او انعدام للمرض او العجز. و

 
 التعريف القانونيثانيا: 

هو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة، وهو محل الحق في سالمة الجسد والموضوع الذي نصت عليه   
 ."8 أفعال االعتداء على هذا الحق"

"مركز قانوني يخول شاغله في حدود وعليه يمكن القول بأن الحق في السالمة الجسدية هو 
 " 9" القانون االستئثار بالتكامل الجسدي والمستوى الصحي الذي يعايشه وبسكينته الجسدية والنفسية"

 مظاهر الحماية القانونية للحق في السالمة الجسدية   الفرع الثاني: 
 في نطاق المواثيق الدولية -أوال 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان-1

 دون فرد أي إخضاع يجوز وال... للتعذيب إنسان أي يعرض ال" منه 05 المادة في أشار والذي  

  ."والعلمية الطبية للتجارب والحر التام رضاه

الصاااادر عااان الجمعياااة العاماااة لألمااام المتحااادة فاااي  العهدددد الددددولي للحقدددوق المدنيدددة والسياسدددية: -2

ويعتباااار أول تقنااااين عااااالمي يؤكااااد علااااى ، اإلنسااااان بعااااد اإلعااااالن العااااالمي لحقااااوق 16/12/1966

مناااه لتأكاااد علاااى  7فقاااد جااااءت الماااادة  حماياااة جسااام اإلنساااان فاااي مواجهاااة التجاااارب الطبياااة والعلمياااة

عااااادم جاااااواز إخضااااااع أحاااااد للتعاااااذيب أو المعاملاااااة القاساااااية أو الحاطاااااة بالكراماااااة ، و علاااااى وجاااااه 

 ."10."ه الحر الخصوص ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضا

 في نطاق االتفاقيات اإلقليمية -ثانيا

حرصاااات هااااذه االتفاقيااااة علااااى تقااااديم الحااااق فااااي الحياااااة :  االتفاقيددددة األوربيددددة لحقددددوق اإلنسددددان-1

الخاصااة وضاامان حمايااة مااا ياارتبط بااه ماان سااالمة الجساام، حيااث نصاات فااي المااادة الثانيااة فااي فقرتهااا 

مكفاااول بمقتضاااى القاااانون، والماااوت ال يمكااان أن األولاااى علاااى أناااه "...حاااق كااال شاااخص فاااي الحيااااة 

يوقاااع عمااادا علاااى أحاااد إال تنفياااذ حكااام اإلعااادام الصاااادر عااان المحكماااة، وفاااي الحالاااة التاااي تكاااون فيهاااا 

 ."11 الجريمة معاقبا عليها باإلعدام بمقتضى القانون"

خص وبكفالة حماية تميزت هذه االتفاقية بتحديدها لحظة ميالد الش :االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان-2

حقه في الحياة، وحقه في سالمة جسمه، حيث نصت في المادة الرابعة على أنه "لكل إنسان الحق في أن 

تكون سالمته الجسدية والعقلية والمعنوية محترمة، وال يجوز إخضاع أحدا للتعذيب او العقوبة أو معاملة 

 ".12. قاسية أو غير إنسانية أو مذلة

 : الدساتير الداخليةفي نطاق  -ثالثا 

مااان الدساااتور الجزائاااري علاااى تجاااريم كااال اعتاااداء علاااى  41تااانص الماااادة  :الدسدددتور الجزا دددر -1

حاااق الفااارد فاااي ساااالمته الجسااادية ماااع حرصاااها علاااى تطبياااق عقوباااات جزائياااة علاااى كااال مااان يخاااالف 

ذلاااك كااااآلتي: "يعاقاااب القاااانون علاااى المخالفاااات المرتكباااة ضاااد الحقاااوق والحرياااات وعلاااى كااال ماااا 

 "13.يمس سالمة اإلنسان البدنية 

حااارص الدساااتور األلمااااني علاااى ضااامان هاااذا الحاااق وأفااارد لاااه الفقااارة الثانياااة  :أللمدددانيالدسدددتور ا-2

مااان الماااادة الثانياااة مااان الفصااال األول المعناااون باااالحقوق األساساااية التاااي جااااء فيهاااا أن "لكااال شاااخص 
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الحيااااة والساااالمة البدنياااة، وحرياااة الشاااخص مضااامونة ال يجاااوز التااادخل فاااي هاااذه الحقاااوق  الحاااق فاااي

 "14"".إال بموجب القانون

 االشعاعات النووية على جسم االنسان تأثير  مظاهر  المطلب الثالث:
عندما يتعرض أي كائن حي إلى اإلشعاعات النووية يحدث ضررا للبذرات المكونة لجزيئات الجسم    

البشري مما يؤدي إلى دمار هذه األنسجة مما يؤدي إلى تهديد حياة اإلنسان للخطر و تعتمد درجة 
ناتجة منها و الخطورة الناتجة من هذه اإلشعاعات على عدة عوامل منها نوع اإلشعاع و كمية الطاقة ال

 زمن التعرض لإلشعاع 
 لإلشعاعات النووية الصحي األثر  الفرع األول:

كإصاااابة العاااين بالمااااء  اإلنساااان حياااث يصااااب بااابعض األماااراض الخطيااارة غالباااا علاااى  ويظهااار   

األزرق ، إصاااابة الجهااااز العصااابي ، سااارطان الجلاااد و كاااذلك تاااأثر العناصااار الحيوياااة للخالياااا مماااا 

لااذلك الاااوالدات المشاااوهة للمواليااد و ظهاااور عااادد كبيااار أضاااف يااؤثر ذلاااك علاااى األجيااال المساااتقبلية ، 

، و قاااد اني مااان األماااراض الغريباااة التاااي عرفهاااا ساااكان المنطقاااة كمااارض الباااارد و هاااو ورم سااارط

 أشاااارت الدراساااات إلاااى أن عااادد اإلصاااابات بمااارض السااارطان تنوعااات و غختلفااات خصوصاااا عناااد 

، و احسااان مثاااال علاااى ذلاااك ناااواتج الجريماااة الدولياااة التاااي اقترفتهاااا فرنساااا فاااي صاااحراء الجزائااار " 

خطاااااار اإلشاااااعاعية علاااااى األ؛ التاااااي خلفااااات معانااااااة بالغاااااة األثااااار تأسيساااااا   1960رقاااااان " سااااانة 

ي الكيمياوياااة علاااى اإلنساااان و البيئاااة فاااي منااااطق التفجيااارات و أن حجااام اإلشاااعاع الناااوووالتاااداعيات 

 و قاااااد أشاااااارت الدراساااااات إلاااااى أن عااااادد اإلصاااااابات بمااااارض السااااارطان تنوعااااات و إختلفااااات ، 

حالاااة سااارطان   28خصوصاااا عناااد  األشاااخاص الاااذين عايشاااوا مراحااال التجاااارب النووياااة ،  فهنااااك

ثااادي أدت بحيااااة ساااتة مااان النسااااء الحاااامالت للسااارطان ، و كاااذلك سااارطان الااادم و الكباااد و الرئاااة و 

 "15". الحنجرة و سرطان المعدة و امراض القصور الكلوي باإلضافة إلى مرض السكري

 و قد تم تقسيم المتضررين من هذه اإلشعاعات إلى ستة فئات هي كاآلتي :    
 الموقع و الرحل .قرب  : السكان المقيمون  الف ة األولى –أوال 
 : الجزائريون المعتقلون المجندون للحفر و البناء . الف ة الثانية –ثانيا 
: السكان و الرحل المستخرجين للنفايات كالصفائح و األسالك النحاسية من األرض  الف ة الثالثة–ثالثا 

 لغرض بيعها أو استعمالها لألغراض الخاصة عن جهل بالتلوثات االشعاعية التي تحملها .
 الثروة الحيوانية و النباتية و المياه الجوفية .:  الف ة الرابعة –رابعا 
: األجيال القادمة من السكان و الرحل التي ستظل هذه اإلشعاعات تؤثر في  الف ة الخامسة -خامسا

 ألف سنة قادمة . 24محيطهم البيئي لمدة 
 "16". : الجنود الفرنسيين . الف ة السادسة –سادسا 

و قااد اشااتهرت تلااك المرحلااة بطغيااان تااأثير األشااعة فااي األنسااجة ماان خااالل تااأثيره فااي الجلااد و      

ياااة الاااذي يرافقاااه تلاااف دائااام فاااي الجلاااد و تقرحاااات عديااادة و تلاااف الغااادد الدهنياااة و األغشاااية المخاط

العرقيااة ، إضااافة إلااى تااأثر الاادم و األعضاااء المولاادة لااه ماان هااذه االشااعاعات مااا يااؤدي إلااى إنقاااص 

عااادد الكرياااات مااان جمياااع االناااواع فاااي الااادم كماااا يمكااان إلحااااق عطاااب شاااديد فاااي خالياااا األعضااااء 

حساااب بااال تمتاااد اآلثاااار السااالبية لتلاااك األشاااعة إلاااى تضااارر الغااادد و الااارئتين ؛ المولااادة للااادم ، ليساااهذا ف

فتعاارض الغاادد اللعابيااة لإلشااعاع يااؤدي إلااى تثباايط وظائفهااا ممااا يترتااب عليااه جفاااف فاام شااديد ، أمااا 

باااقي الغاادد فااي الجساام فهااي أكثاار مقاومااة لفعاال األشااعة ، أمااا عاان الاارئتين فااإن تعرضااهما لجرعااات 

ب ينتهاااي بتلياااف رئاااوي و قاااد يحااادث ساااعال متفااااوت الحااادة تبعاااا لالصاااابة . كبيااارة ياااؤدي إلاااى التهاااا

."17" 
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 لإلشعاعات النوويةاألثر الوراثي  الفرع الثاني: 
و يظهااار ذلاااك بوضاااوح علاااى الياباااانيين بعاااد إلقااااء و تظهااار إنعكاسااااته علاااى األجياااال المتعاقباااة    

فبإلضاااافة إلااااى إلاااى الخسااااائر فااااي ،  1945القنبلتاااين النااااوويتين علاااى هيروشاااايما و نكاااازاكي ساااانة 

األرواح تعاااارض ماااان بقااااوا أحياااااء ألضاااارار اإلشااااعاع ساااابب لهاااام أمراضااااا آجلااااة فااااي أجسااااامهم و 

أضاارارا وراثيااة ؛ فقااد اتضااح ماان خااالل فحااص ماان بقااي حيااا ماان ضااحايا القنبلتااين السااالفتي الااذكر 

ادت نسااابة أن الجرعاااات الكبيااارة مااان االشاااعاع تسااابب مااارض اللوكيميااااء " سااارطان الااادم " و قاااد ز

و وصااالت إلاااى الاااذروة فاااي 1948لإلشاااعاع فاااي عاااام المرضاااى بهاااذا باااين األحيااااء الاااذين تعرضاااوا 

 "18". 1952عام 

كما تطرقت الدراسات التي اهتمت بتأثير القنبلة النووية على منطقة رقان  إلى أن حاالت اإلجهاض    
حالة إجهاض سنة  801عددها حوالي  ، بينماكان  2000حالة في سنة  169بالمنطقة وصلت إلى

بمستشفى رقان ، كما أن حاالت العقم التي ظهرت بعد سنوات التجارب النووية مباشرة ، و التي  1995
؛ حيث أن و توضيحا لما سبق التعرض له فإن أثرت على الجنسين الذكر و األنثى باتت اليوم شائعة 
شعة الخاليا المنوية اإلبتدائية في اخصية بمقادير التعرض لألشعة يؤدي إلى إحداث عقم إذ تقتل األ

معتدلة الشدة من األشعة و قد يكون هذا العقم مؤقتا او دائما عندما تكون الجرعات مرتفعة ، أما عند 
المرأة فإن البويضة و األجربة في األقسام الحساسة في المبيض  تضمر و تفقد وظيفتها مما ينتج عنه 

التعرض إلى الجرعات المرتفعة من األشعة تؤثر بشدة على المضغة في الرحم  العقم ، إضافة لذلك فإن
 "19". مما يؤدي إلى اإلسقاط أو إظهار تشوهات خلقية عند الوالدة 

        
 الخاتمة: 

الناجم عما توصلت له البشرية من   لالعالم في اآلونة األخيرة انتشار أسلحة الدمار الشاميشهد 
أساليب األسلحة األمر الذي ينجر عنه انتهاكات خارقة لحقوق  تقدم و تطور في مجال صناعة و تطوير

اإلنسان سيما الحق في السالمة الجسدية إذا ما تم إستخدام تلك األسلحة و في مقدمتها السالح النووي 
نذكر اإلقتراحات ليه تم التوصل لمجموعة من النتائج و و بناء ع بطريقة غير سلمية و غير عقالنية

 أهمها في النقاط التالية :
 

  : النتا ج*

إنتهاك حرمة معصومية الجسد و حق الفرد في الحفاظ على سالمة جسمه يتحقق من خالل اآلثار -1

بالجانب و التي من شأنها أن تضر ، الوخيمة التي تخلفها اإلشعاعات الناتجة عن اإلنفجارات النووية 

القصور الكلوي و التشهوهات سرطان الجلد ، الصحي لإلنسان كتفشي بعض األمراض المستعصية مثل 

الجينينات الوراثية بناءا على تضرر العناصر الحيوية ...باإلضافة إلى حتمية تأثيرها البعدي على الخلقية 

 لية.للخاليا مما يؤثر ذلك على األجيال المستقب

بموضوع السالمة الجسدية لألفراد من أثر إستخدام األسلحة النووية أصبح يحتل مكانة إن اإلهتمام  -2

 استراتيجية هامة في السياسات العامة للدول .

 : اإلقتراحات*

المنظمات الدولية ، الرامية إلى إيجاد عقوبات  ضرورة تعزيز منظمات المجتمع المدني  لمساعي-1

 رادعة في مواجهة األخطار التي يلحقونها بحياة األفراد .
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من الواجب توعية األفراد من خالل المحاضرات و الملتقيات و األيام التحسيسية بأخطار اإلشعاعات -2

العوامل  جاد وقاية كاملة ضدتأمين و إيو و سالمة األجيال المستقبلية  ، النووية على صحة اإلنسان

 الذرية المشعة الضارة  عند حدوث الهجوم النووي .

 

  الهوامش:

 
هاشمي حسن : االشعاعات النووية و حقوق االنسان ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، العدد السادس ، الجزائر ،  -1

 .158، ص  2013

النظام القاانوني الجزائاري لضامان االساتخدام السالمي للطاقاة النووياة ،  أنظرعزوز عبد الحليم و عبد الرؤوف دبابش :-2
 .738-737، ص 12، المجلد 2020، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ،  02مجلة االجتهاد القضائي ن العدد 

 160المرجع نفسه ، ص-3

 المرجع نفسه ن الصفحة نفسها .--4

، نهضة مصر للنشر و التوزيع ، مصر ،  1أسلحة الدمار الشامل ، الموسوعة السياسية للشباب ، ط محمد عثمان : -5

   .44-43، ص 2007

 .4-3هاشمي حسن : أسلحة الدمار الشامل و حقوق اإلنسان ، جامعة جيجل ، ص  -6
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .-7

الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة القانون واالقتصاد، محمود نجيب حسني: الحق في سالمة الجسم ومدى  -8

 .540، ص1995، مصر، 03العدد 

، منشورات الحلبي 1عبد الرحمن أحمد الرفاعي: البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، ط-9

 . 376، ص2005الحقوقية، بيروت، لبنان، 

اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و االنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  ق المدنية والسياسيةالعهد الدولي للحقو  -10

 .1976و الذي دخل حيز النفاذ سنة  1966لالمم المتحدة 

بعض الحقوق المنصوص عليها في الظروف االستثنائية، كحالة الحرب  الفةامن االتفاقية نفسها مخ 15تجيز المادة    -11
أو الحظر العاام، إال أن هاذه الماادة ال يمكان أن تشامل وتماس الماادة الثانياة المتعلقاة باالحق فاي الحيااة والحاق فاي الساالمة 

. انظار / نبيلاة أقوجيال: 02ال تطال بأي حال مان األحاوال أو تحات أي ظارف مخالفاة أحكاام الماادة  15الجسدية. فالمادة 
الحماية الجنائية للحق فاي ساالمة جسام اإلنساان أماام الممارساات الطبياة، ماذكرة لنيال شاهادة الماجساتير، تخصاص قاانون 

 . 148، ص2005-2004جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
، دخلات 1969تشارين الثااني/ ناوفمبر  22مدتها منظماة الادول األمريكياة فاي االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان: اعت-12

 .1978تموز  18حيز النفاذ في 
، السانة الثالثاة 14،الجريدة الرسامية للجمهورياة الجزائرياة العادد،  2016مارس 6التعديل الدستوري ، المؤرخ في  -13

 والخمسون.
، متاارجم بالعربيااة فااي قساام الترجمااة 2012تااه إلااى غايااة عااام شااامال تعديال 1949دسااتور ألمانيااا الصااادر عااام  -14

 بالبوندشتاغ األلماني ضمن تحديث مشروع الدساتير المقارنة.
غيالني السبتي : مسؤولية الدولة الفرنسية في تنظيف الصحراء الجزائرية من االشعاعات النووية التي خلفتها فرنساا  -15

،  2016، الجزائار  20، مجلاة علاوم اإلنساان و المجتماع ، العادد  1960ة سانة االستعمارية إثار تفجيرهاا للقنبلاة النوويا
 .309ص
 .308، ص المرجع نفسه  -16
،   2009، دار زهاران للنشار و التوزياع ، عماان ، األردن ، 1منيب الساكت و آخرون : أسالحة الادمار الشاامل ، ط -17
  .  114ص 
ن مؤسسة دار الشعب للنشر و التوزيع ، مصر  2استخدام الطاقة النووية ، طبنونة محمود خيري : القانون الدولي و  -18
 .19،  ص  1971، 
 . 115،ص ، كرهمنيب الساكت و آخرون: مرجع سبق ذ-19
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 الجسد والبيوإتيقا 

 )األسس المعرفية لحقوق الجسد من منظور البيوإتيقا(

Le corps et la bioéthique (Fondements cognitifs pour les droits 

du corps du point de vue de la bioéthique) 

 
 د. العمري حربوش: 

 الجزائر /2جامعة سطيف أستاذ فلسفة العلوم والبيوإتيقا
 

 
 

 ملخص: 
تعقد البيولوجيا والطب أهمية قصوى لجسم اإلنسان، إالّ أّن هذا االمتياز وهذا التّفضيل، لم يكن الغرض منه الّرفع من     

وتطبيقاتها، ال ترى في الجسد إالّ مجموعة من الجزئيات شأنه، بل الغّاية في ذلك، هي الفّضول. وكون البيولوجيا 
المتداخلة، ونظاما ميكانيكيا، على درجة عالية من التّعقيد، فإنها ال ترى إالّ منهجا واحدا للوصول إلى حقيقته، وهو تحويله 

ه  اإلتيقي )األخالقي(، الذي من إلى حقل تجارب متجاوزة بتطبيقاتها التقنية كثيرا من االعتبارات لوضعيته القانونية، وبُْعد  
خالله يتأسس التّصور الّصحيح له كممثل للّشخص اإلنساني. من هنا كان من الحكمة، ولغرض حمايته )الجسد( والحفاظ 
على سالمته من هذه التجاوزات، خلق آليات تعمل على رد الحقوق له، وتقييم الفعل البيوتكنولوجي قانونيا وأخالقيا في 

 طبية. -تيقا كمجال للنقاش حول المسائل التي أثارتها النتائج السلبية للتطبيقات البيوفضاء البيوإ
 البيوإتيقا.-حقوق الجسد -الشخص اإلنساني -البيوتكنولوجيا -: الجسدالمصطلحات األساسية للدراسة

 
 
 
Abstract: 
       La biologie comme la médecine accorde au corps humain la plus haute 
importance, mais ce privilège ne visait pas à le favoriser, mais, pour satisfaire leur 
curiosité. Mais le fait que la biologie et ses applications ne voient dans le corps qu'un 
groupe de particules entrelacées, et un système mécanique, avec un haut degré de 
complexité, elle ne voit qu'une seule approche pour atteindre sa vérité, qui est de le 
transformer en un champ d'expérimentation, surpassant, par ses applications 
techniques, son statut juridique et sa dimension éthique, que seulement à travers 
lesquelles la perception correcte de celui-ci en tant que représentant de la personne 
humaine possible. Par conséquent, il était sage, de créer des mécanismes afin de 
restaurer ses droits et de préserver son intégrité dans le but de le protéger, de ces 
abus biotechnologiques, en installant  un espace de discussions Bioéthiques sur les 
enjeux soulevés par les conséquences négatives des applications biomédicales. 
Mots clées : Le corps- La biotechnologie- la personne humaine- Le droit du corps – 
La bioéthique 
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 مقدمة.
لم يَْنُج الجسد من النظرة السلبية المتتالية عبر العصور، التي تتهمه بسجن، وتعطيل، وإعاقة 
وتحريف النفس عن التفكير، فهو مركز الشهوات، وقبر الروح، يتجلى هذا منذ القدم، في  الفكر 

، لكن اإلغريقي، واإلسالمي، وغيره، وقد ظل األمر على هذه الحالة حتى منتصف القرن التاسع عشر
مع تطور وظهور المذاهب الفلسفية الكبرى في القرن العشرين، بدأ الشؤم يرتفع عنه. اليوم، يُشكل 
الجسد المسألة المركزية في كثير من الثقافات خاصة منها الغربية، بحيث أصبح ليس باإلمكان بناء 

ت )التجربة، والوعي، تصور حول اإلنسان، من دون وعي لحقيقته. لقد تحول الجسد في كثير من المجاال
واللّغة( إلى مبدأ منهجي، وطريقة للتحري حول معرفة الذات وعالقتها باآلخر وبالعالم، و أداة تحليل 
تستعمل في إعادة تأويل تاريخ الثقافات من خالل تاريخ الجسد. كما أنه يُؤخذ على أنه مبحث تتقاطع فيه 

 دينية، لذلك يُوظف بدالالت متعددة. عدة أنشطة، ومباحث علمية، وفلسفية، وأخالقية، و
فهو بالنسبة للبيولوجي عبارة عن وحدة عضوية معقدة يجب النظر فيها، وتفحص مكوناتها. ويكون     

الجسد الذي نتحدث عنه بصيغة المفرد، هو في الحقيقة مركب من وحدات ال نهائية. إضافة لذلك، فإن 
لوسط الذي يعيش فيه. معرفة النظام العضوي المركب، يُظهر جليا تلك العالقات المتغيرة والمتبادلة مع ا

مما يؤدي إلى صعوبة تحديد مجال الجسد وحدوده. إن العمليات التي تجري في الكائنات الحية على 
المستوى المجهري للجزئيات، ال تتميز بشيء عن تلك التي تقوم الفيزياء والكيمياء بتحليلها  في 

تربط بشكل   Moléculaireجزيئية   المنضومات الجامدة )المادية(، فالبيولوجيا اليوم، التي أصبحت 
. فالجسد شيء من بين أشياء iواسع العالم الحي، بعمليات كيميائية وأخرى فيزيائية التي تَْحُدُث في العالم

أخرى في نظر البيولوجي، ال ترتبط معرفته والكشف عن اسراره، بحقيقته على انه يمثل الشخص 
. وبهذه النظرة المادية، اإلنسان ومعانيه في جسده تختزل، فهي بذلك Personne humainاإلنساني 

تكون البيولوجيا وتطبيقاتها التقنية، قد تجاوزت وتغاضت عن أبعاد الجسد الحقيقية، األخالقية منها 
 والقانونية، واالجتماعية، واكتفت باعتباره مجرد حقل تجارب.

ته، من هذه التجاوزات، خلق آليات من هنا كان من الحكمة، ولغرض حماية الجسد، والحفاظ على سالم 
 Laتعمل على رد الحقوق له، وتقييم الفعل البيوتكنولوجي قانونيا وأخالقيا ضمن فضاء البيوإتيقا

bioéthique   طبية. -كمجال للنقاش حول المسائل التي أثارتها النتائج السلبية للتطبيقات البيو 
حق الجسد، وما هي المسائل التي أثارتها؟ التساؤل المطروح: فيما تتمثل هذه التجاوزات في 

 وكيف تعاملت معها البيوإتيقا؟ وهل ساهمت في الحفاظ على سالمة الجسد، وضمان حقوقه
 

 
 الجسد والبيوإتيقا)األسس المعرفية لحقوق الجسد من منظور البيوإتيقا

 البيوتكنولوجيا والديموقراطية الجسدية.
التي تتزايد شيئا فشيئ كلما اقتربنا من الحقيقة. ال بد أن  مع الجسد لم ننته بعد من حل مشكالته

يمثل هذا دليال قاطعا على صورة الجسد المبهمة، والتي صاحبته منذ زمن بعيد. فكلما شعرنا بأننا انتهينا 
إلى حل إلحدى مشكالته، تحول هذا األخير إلى مسألة جديدة تدعونا إلى النظر فيها. وأعتقد أن مسائل 

 ي آخر المطاف، ال نهاية لها ما دامت الحياة مستمرة. الجسد، ف
لم الطبيعي، و مادة مهمة للتجارب العلمية، إن جسد الكائن الحي، جسدا طبيعيا، فهو، إذن، موضوع للع 
التي تميزه عن النفس التي -خاصة منها البيولوجية، فإذا اعتبرنا أن معركة الجسد مع المذاهب الثنائية 

قد انتهت، فإنها، في مقابل ذلك، تكون قد بدأت، لكن هذه المرة مع العلماء  -ل مقابلةتتعالى عليه في ك
إن هذا االمتياز الذي يعقده البيولوجيون للجسد، في الحقيقة، لم يكن الغرض  خاصة البيولوجيين منهم،

 منه الرفع من شأنه، بل كان الدافع والغاية في ذلك الفضول العلمي.
لقد ولّد التّطور الحاصل في المجال البيوتكنولوجي مفهوما جديدا لإلنسان؟ إنه مجرد عنصر ضمن     

برنامج وراثي، ومجال خصب للتجريب، ألن:" البيولوجيا ال تخاف، وال تتردد في الحديث عن البرنامج 
 .iiراثية لألشخاص"الجيني الوراثي، الذي به يصنف الفرد وفقا لقانون وراثي خاص، ضمن الملفات الو
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يبدو أن هذا االختزال اإلبستيمولوجي لإلنسان لجسده أمر مشروع، ألنه يصاحب كل تطور معرفي  
علمي. لكن في الخطاب العلمي يكون مبالغا فيه نوعا ما، وال يحدث لدينا تصورا صحيحا لحقيقة 

ظور اإلنسان. ثم أن هذا االختزال المتطرف له نتائج وخيمة، سواء على مستوى الممارسة أو من من
أخالقي، ألنه يلغي اإلنسان كظاهرة واقعية، ذلك أن "في مجال البيولوجيا واإلعالم اآللي تتحطم الحدود 

، بمعنى يحطم التباين القيمي بين اإلنسان ووسائله، كما أنه يحدث تغييًرا إتيقيًا iiiبين اإلنسان واآللة"
 )أخالقيًا( معتبًرا.

آلت إليه األمور من استغالل لجسده، فهو لم يكف عن المطالبة ال شك أن اإلنسان كان مشاركا في ما     
بحق التصرف فيه بكل حرية، لذلك كانت البيوتكنولوجيا تعرض عليه حلولها التقنية، وكان بدوره يقبلها 

ما تعيشه اإلنسانية ابتداء من النصف الثاني  من القرن العشرين، ابتداء من دون تردد، والدليل في ذلك، 
ألقيت فيه القنبلة الذرية على هيروشيما ونغازاكي، أين أحدث تغييًرا كبيًرا في عالقتنا بالزمن  يوم الذي
. إن ما نعيشه اليوم، هو مرحلة على حد تعبير مشال سير  iv  temps et La mortLeوبالموت
يصنع اإلنسان أدوات تدعم أعضاءه، ويصنع الطبيعة، ويُخضع مرحلة  .لم  الرتباط الجسد بالع  جديدة 

الجسد إلى العولمة بتوظيف العلوم والتقنية في تغييره، كما اصطنع لنفسه وسائل تصنع المفارقة وتصنع 
 عالمه. 

، على األقل من خالل مالحظة الواقع المعيش vإنه نوع من االنتصار لما هو ثقافي على ما هو طبيعي
Le vécu ،سواء تعلق األمر بالكيفية التي نستعمل بها الجسد، أو توجيهنا اإلرادي لهvi لقد تحول .
الفيلسوف والمؤرخ للعلوم الفرنسي ميشيل سير  أو ما ّعبر عنه"إنسان العهد الجديد"  اإلنسان إلى

Michel Serres (1930-   ألول مرة بمصطلح )viiominescenceH.  كما أن التحكم العلمي
 الجيني، يقدم للفرد اليوم إمكانية تشكيل مادة إنسانية )أنسنة المادة(.

تُبنى الهوية اليوم بالوسائل التكنولوجية، بحيث يشكل الجسد فيها الدين الجديد، عبر ما يسميه  عال م النفس 
ء االجتماع ، وما أسماه علماviii corporéismeالجسدانية Jean Maisonneuveميزوناف  

 ،في نفس الفترة )الثمانينات( Eliane Perrinوالسويسرية بيرين     Pierre Bourdieuيو دبور
     .Le culte du corps ixأو تقديسه  بعبادة الجسد

يتجلى التعبير عن حب الجسد الذاتي، من خالل طرق تكييف التكنولوجيات وفقا للرغبة الذاتية، ووفقا     
للشعور بأحقية التصرف في الجسد بكل حرية، كالحق في اإلنجاب عن طريق اإلخصاب الصناعي 

Insémination artificielle  ،وحق في ، والحق في الوالدة من غير ألم بواسطة التخدير المحلي
. نسيان المأساة باستعمال األدوية المهدئة، Euthanasieالموت من غير المعاناة من مرض مزمن 

 حرق الجثث، وغيرها من التقنيات الطبية والبيولوجية. 
لقد ولّّدت هذه الوضعية الجديدة للجسد، السعي إلى تحقيق نوع من حقوق الجسد باسم الخصوصية 

، كما يفضل البعض x Démocratie corporelleراطية الجسديةالوجودية، أو نوع من الديمق
وهو مطلب من أجل أن يكون الفرد على الصورة التي يريد، وهو نوع من المطالبة بحقه في  تسميتها،

إالّ أن قيمة الجسد ال تتعلق بالتقييم الذاتي لرغباته، بل تستدعي ُمساءلة  التصرف كيف ما يشاء في جسده.
 واعد القانونية، واألخالقية،  والعادات والتقاليد واألعراف السائدة فيه. المجتمع حول الق

أضحت البيوتكنولوجيا، النظام التقني جديد معتمد في البلدان المتقدمة، اآللة األكثر قوة في تحويل كل     
صناعي وفي حٍل لمشكلٍة، إلى وسيلة لحل  مشكلٍة جديدةٍ. وفي مقابل هذا التطور المذهل لهذا النظام ال

الوقت نفسه الفالحي والطبي، يُطرح السؤال الفلسفي التقليدي وهو، ما اإلنسان؟ سؤال كانط الرابع. 
    -Jürgen Habermas (1929ويتلوه نقاش شارك فيه الكثيرون منهم الفيلسوف األلماني هابرماس 

ألغراض تحسين  L’embryon(، حول قيمة اإلنسان، وهي مسألة ظهرت على إثر استعمال الجنين 
أنه .  كشف التساؤل حول ماهية اإلنسان اليوم، xiالجنس البشري، والذي اعتبر مس بالكرامة اإلنسانية

 يصنع أدوات فنائه، وأدوات تحوله من الشخص اإلنساني إلى الال شخص وبالتالي ال انساني.
 الشخص: جسد القانون. -الجسد
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ما دمنا نلد به، ونحيا ونموت، وهو تعبير عن كل حضوٍر إنساني، وهو  Symboleيعتبر الجسد رمزاً 
، وفي هذه الحالة، فيما Personneالتي تمنح له إسم شخص  Dignité فوق هذا وذاك، رمز الكرامة

 ، وما هي المستلزمات اإلتيقية التي تنجم عن وضعية الجسد اإلنساني. تتمثل هذه الكرامة
 xiiإلنسانية مكانة بارزة في النصوص التشريعية،  والنقاشات البيوإتيقيةا يحتل مفهوم الكرامة    

Bioéthique . 
ولد ، كان في بنده األول: "ي1948إن أول ظهور لكلمة "الكرامة" في  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

أن يعاملوا جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم 
وهو يتحدث . xiiiبعضهم بعضاً بروح اإلخاء"، وإن كان هذا اإلعالن ال يحدد مفهوم الكرامة بشكل دقيق

عن الكرامة وعن حقوق اإلنسان، يتأرجح  بشكل واضح بين أزواج من المصطلحات المتعارضة يقصد 
، Pluralitéد التعد ،L’unitéوحدة ، الLa choseالشيء  ، La personneبها اإلنسان: الشخص 

 xiv، فأي شيء هو في ذاته؟Propriété privé خاصة ملكية هدية من الطبيعة 
لم يتمكن من الحصول على وضع معياري محدد، ألنه باعتبار أن الجسد معطى قانوني جديد، فهو      

ميل إلى في الواقع، هناك   في كل مرة إما يُعََرُف على أنه شخص،  أو الحط منه  إلى مستوى األشياء.
عدم التمييز بين كيان الشخص وكيان الجسد، من أجل أن يكون الجسد غير متاح: بمعنى يمنح له صفة 

ليس بسلعة   ليس بشيٍء من بين األشياء، وبالتالي ال يمكن أن يكون موضوع اتفاقية،  المقدس، فهو
ية خاصة،  ْلك  ولو  مجانًا. كما أنه ال يخضع تجارية، وهذا يعني قانونيا أنه ال يمكن تداوله باعتباره م 

 إلمكانية نقل الملكية، وبالتالي ال يمكن امتالكه والتصرف فيه بحرية.
 La personne من هنا، كان ال بد من أن ننظر للجسد على أنه يحمل معنى، الشخص اإلنساني

humaine ،ى حتى يكون في وضع قانوني، وفي هذه الحالة، تُثار مجموعة من األسئلة حول معن
 اإلنسان؟ ومعنى الشخص؟. 

Henri Atlan(1931-     )يقّدم هنري أتالن  un humain’ce qu-est’Qu ?ما هو اإلنسان؟  -
فُهُ من خالل شكل  جسده " إجابة بسيطة وأصيلة عن هذا السؤال: "نَْعر 

xv أي ما يتميّز به الجسد من وجه ،
 ومن مظهر حسي خارجي، أي من خالل جانبه الفيزيولوجي. 

إننا لسنا بحاجة إلى معاينة علمية الكتشاف ذلك، يكفي مظهره فحسب، حتى نميّزه عن بقية الثدييات، أو 
اإلنسان اآللي. إّن هذا التعريف التجريبي يمكن أن نوظفه كأساس في حل المشكالت المتعلقة ببداية الحياة 

 . Le cadavre، ونهايتها الجثة  embryon’L)الجنين( 
عريف، يصدق على كل إنسان حر ومحترم، سواء كان جثة، أو مجنونا أو جاني، أو في كما أن هذا الت

حالة غيبوبة،  وال يستند هذا التعريف إلى ما يميز اإلنسان من قدرات عقلية أو انفعالية، بل من خالل 
ف البسيط على الجسد. وبمجرد التعرف على اإلنسان من حيث أنه كذلك، فهو من الناحية ال قانونية  التعرُّ

)الشرعية( مسؤوٌل ولآلخرين واجبات نحوه، حتى لو لم يستطع تأدية واجباته، فله كامل حقوقه غير 
 مشروطة، وهي منفصلة تماًما عّما عليه من واجبات.

ْل البيوإتيقا، لقد طرحه األطباء      ج  متى يتحول الجنين إلى إنسان؟ هذا السؤال ينتمي إلى س 
لحالتين، الكائن اإلنساني، مثله مثل الجنين ال يعّرف من خالل تقدير األفعال، بل والبيولوجيون. في كال ا

. إن لم نعثر على تعريٍف جوهريٍ، فال بد من العثور على عنصٍر وظيفي )شرط تقدير الحقوقمن خالل 
عريف يتحول تي هذه الحالة، فعلي(، أو ميزة عملية، فعّالة، لذلك يُْعَرُف اإلنسان من خالل جسده، وف

، كما يسمح لنا هذا التعريف بتجنب التعريفات الروحانية والوظيفية اإلنسان إلى موضوع لحقوق اإلنسان
 .xviالبيولوجية التي تؤدي إلى تعقيدات ومآزق ومتاهات في الكالم

هو مفهوم الحقوق إالّ بمفهوم اإلنسان، ومفهوم اإلنسان ال يرتبط إالّ بمفهوم الشخص؟ فما إنال يرتبط     
إن البحث في نتائج العلوم البيولوجية  une personne’ ce qu-est’Qu  ?الشخص إذن؟ 

،  هو في الحقيقة، هدٌر Personneالمعاصرة، من أجل العثور على تعريف موضوعي لكلمة شخص 
ال تخص اإلنسان فحسب، بل هي ميزة  empreinte génétique’L ةللوقت، ذلك ألن البصمة الجيني

تى النبات، وعليه، فإن السؤال حول ما هو الشخص؟ هو سؤال غير صحيح، ذلك، ألن الحيوان وح
 .xvii، بل انطالقا من الحقوقLe code génétiqueاإلنسان ال يَُميَُّز من خالل الشفرة الجينية 
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كل شكل حي يبدو في عالم التقنية والعلم كمجموعة منظمة من المعلومات. إالّ أن المعلومة تفرغ     
األشياء من محتواها الخاص، ومن قيمتها ومن معناها، حتى تجعل منها قابلة للتشبيه. فهي تفرض على 

ة واحدة، وتلغي بذلك العال م بتعقيداتها نمطا واحدا للمقارنة، يسمح بوضع الوقائع المختلفة في صور
وضعيتها األنطولوجية. ذلك أّن ما تخبرنا به البيولوجيا عن الجسد، يخفي ويلغي ما علّمنا كٌل من 

 . xviiiالمجتمع، والتاريخ، والثقافة حول الفرد
من وجهة نظر البيوولوجيا ال وجود للشخص، في حين أنّه يشكل حقيقة اجتماعية بالنسبة للمجتمع،     

مع من بين العناصر األكثر أهمية في حياتنا. في المقابل تنظر البيولوجيا إلى الجسد على أنه كما أن المجت
 نظام ميكانيكي، ال شخص. وهو في النهاية نتاج تداخل لمجموعة من الجزيئات

في هذه الحالة ال يمكننا تأسيس تصور لمعنى الشخص اإلنساني على البيولوجيا، وعلى العلم، بل يَُؤَسُس 
 . Le droitعلى القانون فقط 

إن احترام األشخاص، تلك الكائنات األخالقية اإلنسانية، يمر عبر احترام قانون المجتمع. ال يتميز الناس 
، فإذا كان اإلنسان مسؤوالً، فذلك Statut juridiqueعن األشياء والحيوانات إال بالوضع القانوني 

 بفعل واجباته وحقوقه المشروعة.

 البيوإتيقا كآلية قانونية لحفظ السالمة الجسدية.      
لقد أدى التقدم المذهل للعلوم في مجاالت البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية إلى توليد نوعين من األخالق: 

القليل من التقنية ينتج تأثيرات سلبية، فإن الكثير منها يسمح "إذا كان أخالق الرضى واآلمال، بحيث 
 .  xix)تجاوزها(بمحاربتها 

« Si un peu de technique engendre des inconvénients, beaucoup de 
techniques permettent de les combattre ». 

 ".xx La téchnophobieعصرنا مثلما يُقَاُل، عصر طغيان الخوف من التقنية "إن  وأخالق الخوف 
يؤدي هذا إلى النظر في عالقة اإلنسان بهذه التطورات العلمية التي تؤثر على جسده وتكاثره     

وشخصيته وتؤثر على حقوقه، وذلك من خالل وضع بعض الضوابط اإلتيقية )األخالقية(، التي تساعد 
 إّماعلى، التوجيه، أو الحد من النتائج السلبية المترتبة عن هذه التطورات.

ه للنقاش حول التساؤالت التي أثارتها التطورات في مجال من هنا كا ن ال بد من وضع اإلطار الموج 
 العلوم البيوتكنولوجية، تحت مصطلح البيوإتيقا. 

القيم وتعني  ethosلمعرفة البيولوجية، وإتيقا اوتعني  Bioيجمع مفهوم البيوإتيقا بين مفهومين: بيو     
ي البداية بمعنى واسع جًدا وقد اقتصر على األسئلة التي أثيرت من إثر م هذا مصطلح فاستخد    اإلنسانية.

ظهور ممارسات طبية جديدة في نهاية السبعينيات. ومع التقدم السريع للبيوتكنولوجيات، أصبحت 
البيوإتيقا أكثر تركيًزا على حقوق، وعلى دراسة المشكالت األخالقية التي تطرحها نتائج التطبيقات 

على أنها "مجموعة من األبحاث والخطابات والممارسات،  يمكن تعريفها من هنا  البشر.العلمية على 
متعددة التخصصات، كما تهدف إلى توضيح، أو حل المسائل ذات البُعد األخالقي، التي يثيرها تطور 

 ".xxiالتطبيقات في مجال العلوم التقنية الطبية الحيوية
مبدأ احترام االستقاللية ، ومبدأ اإلحسان ، ومبدأ عدم اإلساءة ،  تسترشد البيوإتيقا بأربعة مبادئ رئيسية:

، وتعد  xxii Le rapport Belmontتمت صياغة هذه المبادئ ضمن تقرير  بلمونت  ومبدأ العدالة.
 خاصة في أمريكا الشمالية، ثم في أوروبا. ،هذه الوثيقة من أهم الوثائق في تاريخ البيوإتيقا

   القانون البيوإتيقي -1 
مت المبادئ األخالقية الرئيسية إلى قواعد قانونية. وهكذا فإن البيوإتيقا تحكمها القوانين التي ترافق،   تُرج 

في أوروبا يختلف   أو تؤطر، أو تسمح، أو تَُحُد، أو تجعل من الممكن تحفيز التحوالت في مجتمعنا.
بادئ أخالقية يختلف تفسيرها من دولة إلى اإلطار القانوني للبيوإتيقا من بلد إلى آخر، ألنه يستند إلى م

   أخرى اعتماًدا على ثقافة وتاريخ كل بلد.
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ومع ذلك، هناك ثالثة مبادئ رئيسية تشكل قاعدة مشتركة لجميع الدول: مبدأ الكرامة، ومبدأ الحرية، 
علق ومبدأ التضامن. وتهدف كلها إلى حماية كرامة اإلنسان، وضمان احترام حقوق كل فرد، فيما يت

ُس القانون البيوإتيقي مبدأ الحق  في احترام  بتطبيقات علم األحياء والطب على وجه الخصوص. يَُكر 
الحياة التي تنطوي على حماية المعلومات المتعلقة بصحة الشخص، وعدم التمييز بين األشخاص على 

بحيث، يحظر إستخدام األجنة البشرية ألغراض  ، Patrimoine génétique أساس التراث الجيني
   البحث، والمتاجرة بجسم اإلنسان كمصدر للربح.

يشكل الجسد اليوم موضوعا للنقاشات البيوإتيقية، حول كل ما يتعلق بما يُمارس عليه من تجارب وتقنيات 
غيرها من ، والموت الرحيم، والمشاكل الجنسية، وAvortementبيولوجية وطبية، مثل اإلجهاض 

التقنيات، إالّ أن تقنين ما يُمارس عليه من تجارب، أصبح رهانا إتيقيا )أخالقيا(، ذلك أن موضوع 
 التساؤل، و لب المشكلة، هو معنى الشخص اإلنساني؟

، التي نجحت في وضع xxiiiمن األمثلة على الوضعية القانونية للجسد في بعض البلدان منها "فرنسا"
 دني، يحمي الجسد، من هذه التجاوزات:قوانين، ضمن القانون الم

 لجميع الناس الحق  في احترام جسده. -
 الجسد اإلنساني غير قابل لالنتهاك. -
 .xxivالجسد اإلنساني، عناصره، منتجاته، ليس جزء من اإلرث -

، بما في ذلك Non disponibleيستند هذا القانون إلى مبدأ أساسي وهو: أّن الجسد اإلنساني غير متاح 
أنه ال يحق للشخص أن يتصرف في كل عناصره المكونة له غير قابلة للمتاجرة بها. نستنتج من هنا، 

، كأن يبيعه مثال، بما في ذلك التبديل في عناصره، وهو حال تقنية زرع األعضاء، جسده كيف ما شاء
 هو إجراء ُمقَنٌَن، وله أطره المحدودة تتعلق بالمصلح العامة.

 تصرف الشخص في جسده حق -2
 إنطالقا من هذه القناعة، أصبح من الواضح أن القانون الفرنسي قد اختار بين منطقين متنافسين: 

إذا كان الجسد قد حضي بقانون يحميه، ذلك ألن هذا األخير ينطلق من مبدأ أن الجسد ال ينفصل عن 
التي قد يمارسها اآلخرون  الشخص،  لذا فهو مطالب بالحفاظ على سالمته وحمايته من الضغوط

ذلك أن باسم   وكأن القانون يحمي الجسد من صاحبه،  للحصول على أشياء تبدو مفيدة أو احترازية،
المصالح الغريبة نوعا ما، كتحقيق ربح معين، يتم إقناع الشخص بالتخلي عن السيطرة على جسده أو 

 رف الشخص في جسده. هو ذا سبب عدم السماح بحرية تص  على أجزاء منه لآلخرين.
إنه الموضوع   السؤال المطروح هنا؟  هل نحن مخولون باسم حقوق اإلنسان، لحماية اإلنسان من نفسه؟

إنه يتماشى مع تطور مجتمع ذو أسلوب العيش   الذي، باسم استقاللية الشخص، يطور منطقًا آخر.
علمي عامة، وفي مجال البيولوجيا الفردي بشكل متزايد، ومع تراكم والمشاكل التي يفرزها التطور ال

   والطب على الخصوص.
كما يشهد هذا القانون على التطور التدريجي نحو التساهل ورفع المحظور على ممارسة بعض التقنيات 

حقوق   Diagnostique prénataleالطبية البيولوجية مثل: اإلجهاض، والتشخيص القبوالدي 
يبدو أن التقدم يمنح الجميع السيطرة على أجسادهم  .قنياتوغيرها من التوالقتل الرحيم  ،المرضى

 .xxvوالمعلومات التي تعنيه، ويعتبر هذا بداية االنحراف
 حق تصرف الشخص في جسده، له دالالت قانونية وأخالقية وحتى نفسية:

فقد يعني، على األقل، الحق في إحداث تغيير على مستوى بعض عناصر الجسد، في أعضائه،  -
 طبي. -، أو الوظائف المنتجة، أو على مستوى الجسد كله، حين يتعلق األمر بالتجريب البيوومنتجاته

وقد يعني على األكثر، الحق في امتالك الجسد، والتصرف في الحياة، وقد يصل األمر، في هذه الحالة،  -
 إلى وضع حد للحياة.

والتصرف فيه  Le droit de disposer de son corpsإضافة إلى ذلك، الحق في امتالك الجسد 
الذي  Corps-personneشخص  –كيف نشاء، في أغلب األحوال يستند إلى تمثيل ثنائي: جسد 

ُل الجسد إلى وسيلة)أداة( تحت تصرف الشخص الذي يمتلكه. لهذا كان الحق في امتالك الجسد، ال  يُحّو 
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األكثر من ذلك ينافس مبدأ فحسب، بل  Principe de non disponibilitéينافس مبدأ عدم اإلتاحة 
 إحترام الجسم اإلنساني.

َل الجسد إلى مصدر ل ق َطع  الغيار، خاصة األنسجة، وقد أثارت هذه التقنية مشكالت  من جهة أخرى، تََحوَّ
 تبحث لها عن حلول قانونية، منها:

 من له الحق في القرار؟ كيف، وهل ممكن إستعمال الجسد وعناصره؟ - 
 ين األشياء األخرى؟هل الجسد شيء ب -
 ما الفرق بين جسد ميت وآخر حي؟ -
 هل بمجرد التبرع بعنصر من عناصر الجسد، يعني ذلك، أنه بإمكاننا بيعه؟ -
   xxviما معنى التبرع بالجسد؟ -

ال يمكن تقديم وال إجابة عن هذه األسئلة، دون تحليل قانوني، وإتيقي وفلسفي للوضعية العادية للجسد، 
الدقيق حول مكانته بين األشياء، في إطار القانون واألخالق والسياسة، واالجتماع، والدين ومنه التفكير 

، مقترن Autonomieوغيرها من األُُطْر، خاصة إذا علمنا أن مفهوم اإلستتقالل والحكم الذاتي للجسد 
     بتصور العامة، وهو أن الفرد يملك السلطة المطلقة على جسده.

 األثار السلبية والتجاوزات في حق الجسد.الحلول في مواجهة 
لم تتوقف هذه القضايا عن إزعاج المشرعين ورجال القانون، خاصة حين دخلت هذه التقنيات 
الحياة العامة اليومية. وهل نتقبل تساؤل الذين يؤمنون بخضوع العلم للقانون؟ أال يكون من الصحيح أن 

الحاصلة في مجال العلوم. والبحث عن سبل ووظائف نقول، تكييف القانون والتشريع مع التطورات 
هذا الذي دفع الكثير إلى الخروج من الصمت،  الحماية والمحددة للحقوق ضد قوى اإلنسان ذاته؟ ربما

 .xxviiوباسم فكرة الحقوق، المطالبة بحماية اإلنسان من رغباته وقوته، وجنونه  المتزايد
تعمل اإلنسانية اليوم على تغيير عالقتها بنفسها،  ألن تالحق األجيال، ومحاولة تنظيم الجنس، يدفع     

إلى التفكير في صناعة األجساد التي تتوالها التقنية. فلو أخذنا على سبيل المثال اإلخصاب الصناعي، 
يولوجيين، وأطباء، ومحللين فبالرغم من أنه من التقنيات القديمة، فإنه يفاجئنا، نحن كفالسفة، وب

 المفيد على مصراعيه.    xxviiiنفسانيين، ومشرعين، ومتدينين مما أدى إلى فتح باب النقاش
( الذي أسهم   -1939) Jacques testartأول من أحدث المفاجأة، البيولوجي الفرنسي جاك تستار 

لبحوث بدافع االعتبارات هذه ا بالكف واعتزال، وذلك 1982في والدة أول طفل أنابيب بفرنسا سنة 
اإلنسانية واإلتيقية، ألننا بكل بساطة ال نستطيع المتابعة والتحكم في تطور هذه التقنية والتحوالت التي 
تحدثها ذات النتائج غير المعلومة. على األقل ينبغي التوقف ومحاولة اإلحاطة بهذا الميدان، حتى نحمي 

 .xxixيعّرضه للخطراإلنسان الذي يتصف بالضعف والهشاشة، مما 
إن هذا التّصرف الحكيم من طرف الباحث، هو أحد الحلول من بين حلول أخرى، نحاول عرض نماذج 

 منها، في بربطها بمجال البحث العلمي البيولوجي والطبي:  

: من أعقد المسائل التي Gestation pour autrui (GPA)المثال األول الرحم المستأجرة  -1    
ا في أوساط المشرعين والفالسفة ورجال الدين، والراي العام. بالرغم من أن هذه التقنية أثارت نقاشا حاد

 هدفها هو حل مشكلة اإلنجاب، تبقى محل نقاش حول الطريقة التعامل مع هذه المشكلة، ونتائجها السلبية.
فق على العقد . كما يواxxxمن الناحية القانونية، يوافق القانون األمريكي على فكرة الرحم المستأجرة

 المبرم بين الزوجين والمرأة المستأجرة. 
(، هذا النوع من العقود، وذلك 1990ديسمبر  13في حين، يرفض القانون األلماني حول األجنة )      

لضمان هوية وحقوق الجنين، العتبار صفة اإلنسانية التي يحملها )بويضة ملقحة، قابلة لالنقسام، والنمو 
هناك ثالث أمهات، األم  إلى الكائن اإلنساني(. كما أن للجنين الحق في األمومة الكاملة ، مادام أن

 البيولوجية، الحامل، المتبنية. 
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إذن حريةةة الوالةةدين محةةدودة جةةدا بحريةةة الجنةةين فةةي الةةوالدة. مةةع أن اإلخصةةاب الصةةناعي ال يةةتم إال     
لزوجين، أو زوج يعيش معا باستمرار. كما أن استعمال مني من ثالث أمر ممنوع. كما أن القةانون يمنةع 

  .xxxiء البويضات، أو المني، إضافة إلى ذلك تغيير اصطناعي للصنف الجينيبيع، أو منح، أو شرا
لذلك أعتقد أن القدرة على صنع اإلنسان )الجسد(، ينبغي أن تكون مصحوبة بالقدرة على صةنع وضةعيته 

 االجتماعية، وحاالته النفسية، وغيرها من متطلبات الحياة العادية. 
ني الرجل لإلخصاب الصناعي، وكذا استغالل بويضات المرأة من هنا يمكن القول بأن هناك استغالل م

عبر مركز حفظ  لهذا الغرض. على إثر هذا أنشئ بنك خاص بحفظ البويضات عن طريق تجميدها.
 .xxxii؟  C E C O Sالمني   
ال شةةك أن هةةذا يةةؤدي إلةةى تمزيةةق معنةةى األمومةةة، وتقسةةيمها أحيانةةا إلةةى ثالثةةة أقسةةام: امةةرأة تعطةةي     

أخرى تقبل حملها) الرحم المستأجر(. ألن الزوجة ال تسةتطيع الحمةل أو مواصةلة الحمةل حتةى البويضة. 
المهةم، هةو أن الطفةل يولةد مةن  النهاية، ألسباب مرضية. وامرأة أخرى تسمى األم االجتماعية المسةتفيدة.

ب، بويضة غريبة، ملقحة بمني زوج، ومرت بأم مستأجرة. إن هذه الصةورة القصةوى مةن صةور اإلنجةا
 تثير معارضة الجميع، ألن الطفل في هذه الحالة وكأنه خرج من معمل معقد. 

دون أن ننسى قضية المال هنةا، ألننةا نشةتري أو نسةتأجر رحمةا، ونكةون بةذلك قةد وصةلنا إلةى الطفةل     
. واألخطر من هذا، إذا تصورنا والدة طفل مّشوه. فاألبوان اللةذان L'enfant Marchandise السلعة
را الرحم، ال يقبالنه، ألنه غيةر مطةابق للعقةد وال لألوصةاف المنتظةرة. فةي هةذه الحالةة لمةن يكةون استأج

  .xxxiiiالطفل؟ إنها مسألة قانونية، حول طفل مريض بال مأوى، وال أحد يرغب فيه

 تأميم األجساد -المثال الثاني: التبرع باألعضاء  -2
قد تكون فكرة التبرع غير كافية لحمل الناس على أن يهبوا أعضاءهم، أو الطلب من عائلة الميت ذلك، 
فمن بين الحلول المقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة، والعمل على إنقاذ حياة الناس، فكرة تأميم األجساد  

Nationalisation des corps xxxiv لتحمل مسؤوليتها . هي فكرة يَقصد بها صاحبها، دعوة الدولة
 في إنقاذ حياة الناس، باستعمال أعضاء أجساد يكون أصحابها ليسوا بحاجة إليها )جثة نصف ميتة(. 

، ألنه رمز يعكس Socialisation des corpsوبهذه الطريقة فقط، أي االشتراك وتعميم األجساد 
 . xxxvوالتعفن لإلنسانية، يمكن للجسد اإلفالت من الزوال الطابع االجتماعي والثقافي

إن هذه الفكرة )التبرع باألعضاء(، في آخر المطاف، ليست مبنية على اعتبارات أخالقية، بل على     
اإلكراه االجتماعي والقانوني، ذلك أن مسألة إنقاذ الحياة ال تستدعي التشاور أو ربط األمر بحرية 

ن أجسادهم لغيرهم. من نتائج تأميم األشخاص، ألن الناس في أغلب األحيان ليس لهم استعداد للتنازل ع
األجساد، اإلفالت من الموت ومن قلق الموت. وقد ترتب عن هذا االقتراح نتيجة، أثارت ردود فعل 

 xxxvi  La fin desسلبية لدى المفكرين والفالسفة الفرنسيين خاصة، أال وهي فكرة نهاية المقابر
cimetières الجسد ملكا لها، وبالتالي يحق لها التصرف فيه، . بالفعل، إذا تمكنت الدولة من اعتبار

واستغالل أعضائه لزرعها في جسد آخر، سوف يكون من المنطقي نقص نسبة الوفاة، وبالتالي قد ال نجد 
 الكثير من الجثث التي ندفنها، وهذا يقضي على عدد المقابر شيئا فشيئا، ولم ال ينهيها تماما.

 
 خاتمة.

ماديا بين أشياء مادية أخرى فحسب، بل هو ما يسمح لنا بالعيش إن جسد اإلنسان ليس شيئا 
يَّةٌ  ، نشعر، ونحس ونرغب بواسطته، ونسجل وجودنا به في هذا xxxvii Charnelsباعتبارنا كائنات لُْحم 

. رمز ذاتيتنا، ووسيلة لتمثالتنا. مما يدعونا إلى التفكير فيما يمكن أن xxxviiiالعالم، ونتواصل به مع الغير
 سالمته.يحافظ على 

يبدو أنه من الحكمة، أن تتوجه البيوإتيقا أساسا إلى ضمان احترام موضوع اهتمامها: حماية 
الحياة اإلنسانية، ذلك أن الحياة بالنسبة للشخص، هي القيمة التي تقوم عليها القيم األخرى. الحياة هي 

عليها شخصية كل شرط الزم في توظيف كل إمكانات الفرد، وهي القاعدة الضرورية التي تبنى 
كما أنها تسعى إلى التأكد من أن هذه التطورات لن تمس، من خالل بعض تداعياتها، كرامة  .xxxixواحد
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وهو هدف تحدده البيوإتيقا لنفسها، دون أن تعيق البحث العلمي وحرية   اإلنسان أو مصير األنواع.
، والعمل إلنجاحه بدء من محاولة الباحث. يبقى أن إدراك هذا الهدف وتحقيقه يتطلب الكثير من التفكير

تكييف المعايير الجديدة التي تسعى البيوإتيقا  إلى تحديدها باستمرار، مع االكتشافات الجديدة، وهذا من 
المهام الكبرى والصعبة التي تعنى به مختلف الهيئات اإلتيقية والبيوإتيقية، والهيئات االستشارية لحقوق 

م الخطوط العريضة لقانون جسده. ومنه فإن المشكلة ليس حقيقة اإلنسان، قصد حماية الشخص، ورس
عُ على النظر فيها، لهدف  م الُمشَّر  اإلنسان، بل في المسائل األساسية والمهمة التي تمس بحقوقه حين يُْقد 

 حماية الشخص.
و لذلك هناك نقاش واسع يقوم على أساس تطبيق المبادئ، وهو نقاش ليس ثنائيًا ولكنه ثالثي. فه

ال يعارض المفاهيم المختلفة لحقوق اإلنسان فحسب، بل إنه يطرح أيًضا المنطق الخاص بالنشاط العلمي 
والنشاط االقتصادي. كما أن حرية البحث أصبحت هي أيًضا مبدأ يمكن احترامه إلى الحد األدنى، خاصة 

ية وثيقة تدعو إلى إذا كان يبشر بتحسين صحة األشخاص، وفي هذا الشأن، أفرزت النقاشات اإلتيق
التفكير في قواعد إتيقية، موجهة للباحثين، وإلى السلطات المختصة في ذلك. ومن هذه الوثيقة ما يتحرى 

اإلعالن العالمي  المجال ألوروبا، واآلخر يتحرى حول القوانين البيوإتيقية على مستوى العالم. مثال ذلك:
  .2005 عليه سنة حول البيوإتيقا وحقوق اإلنسان لليونسكو المصادق

 عام بشكل التقنية على تحكم وبالتالي .اإلنسان قيمة جديد من تؤكد لكي أتت المواقف كل أن يبدو
 .اإلنسان أبعاد تحترم وال اإلنسانية، لكرامةبا تمس أنها على خاص، بشكل الطبيةوالبيولوجية والتقنيات

ووضع الحلول بإشراك جميع الشرائح  التساؤالت، خالل من عليها الثورة شك دون من يبرر ما وهذا
األطباء أنفسهم، وحتى الشخص و والحقوقيين، والبيولوجيين والمشرعين اإلجتماعية، من األخالقيين،

 نفسه، والراي العام بما في ذلك.
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اآلثار المترتبة عن التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في 

 سالمة جسده

The implications of technological development on the human 

right to body integrity 

أستاذ متعاون في الجامعات الليبية -مساعدمحاضر  –عبدالسميع بلعيد محمد العجرم   
Abdul Sami Belaid Muhammad Al-Ajram - Assistant Lecturer - Associate 

Professor at Libyan Universities.  
 

 ملخص: 
في ظل سعي البشرية المتالكها التطورات التكنولوجية الحديثة الهائلة ومواصلتها االستمرار في مسيرة التنمية 
التكنولوجية؛ برزت عدة إشكاليات أحدثت تهديًدا خطيًرا لحق اإلنسان في سالمة جسده، فال يخفى ما للوسائل واألدوات 
التقنية من مخاطر على اإلنسان، وما لألساليب والطرق التكنولوجية غير اآلمنة واالستغالل السلبي والألخالقي لها من 

 اإلنسان.إحداث انتهاكات واعتداءات صارخة على جسد 
وإّن اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي قد تشكل جرائم قتل أو إيذاء جسدي، تتفاوت ما بين فقد اإلنسان ألعضائه، أو 
اإلخالل بسير وظائفها الطبيعي، أو سلبه الراحة والسكينة، والتسبب باإليالم البدني، إلى جانب المساس بمنتجات الجسد 

ل الجاني المسؤولية الجنائية التي تتناسب مع الجرم المرتكب، فلقد جّرمت معظم البشري، وهذا األمر يقتضي تحمي
التشريعات العقابية العالمية االعتداءات الواقعة على الجسد البشري، لكون االعتداء عليه يشكل االعتداء على اإلنسان 

فقد أحاطت هذه التشريعات جسم اإلنسان وحقوقه األساسية المشمولة بحقة في حماية كيان الجسدي، ولتحقيق هذه الحماية 
بترسانة من النصوص القانونية، من خالل تجريم األفعال التي تمثل مساًسا بسالمته، سواء أّدت هذه األفعال إلى إلحاق 
 اإلضرار بالجسم كله، أو إلى االنتقاص من منفعة بعض أعضائه، وتعتبر الحماية الجنائية لجسم اإلنسان أحد أنواع الحماية

وأخطرها أثًرا على كيان اإلنسان وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي، إذ تنفرد قواعده أو نصوصه بتحقيق ذلك أحيانًا، 
 وتشترك معه في أحيان أخرى بقية فروع القانون كالقانون المدني.

Abstract: 
 In light of humanity's endeavor to possess the tremendous modern technological 
developments and to continue to continue the path of technological development; 
Several problems have arisen that have posed a serious threat to the human right to 
the integrity of his body. The risks to human beings are not hidden from the technical 
means and tools, and the unsafe technological methods and methods and the 
passive and unethical exploitation of them cause blatant violations and attacks on the 
human body. 
The harmful effects of technological development may constitute murders or bodily 
harm, which vary between a person losing his organs, disrupting the normal 
functioning of its functions, or robbing him of comfort and tranquility, and causing 
physical pain, in addition to harming the products of the human body, and this matter 
requires the perpetrator to be held criminally responsible. It is commensurate with the 
crime committed. Most of the global penal legislation has criminalized attacks on the 
human body, because attacking it constitutes an assault on the human being and his 
basic rights are covered by the right to protect the physical being, and to achieve this 
protection, these legislations have surrounded the human body with an arsenal of 
legal texts, by criminalizing Actions that represent a violation of his safety, whether 
these acts lead to harm to the whole body, or to diminish the benefit of some of its 
members, and criminal protection for the human body is considered one of the most 
dangerous types of protection that has an impact on the human being and his 
freedoms, and its means of criminal law, as its rules or texts are unique to achieve 
this Sometimes, other branches of law, such as civil law, share it with him. 

 
حق، اإلنسان، جسده، التطور، التكنولوجي، جريمة، آثار، حماية، تعرض، ضرر، مسؤولية. الكلمات المفتاحية:       
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 المقدمـــة:
احتلت العلوم والدراسات البيئية مكانًا هاًما بين العلوم األساسية والتطبيقية، وتزايدت األهمية العلمية 

بين أنشطة التنمية والبيئة، فاإلنسان  والتطبيقية لعلوم البيئة والتخطيط البيئي نظًرا للتفاعالت المختلفة
وعلى مر تطوره ونموه المستمر وازدياد الكتلة البشرية من أكبر عوامل االستنزاف للمصادر البيئية 
الطبيعية، مّما تسبب في تهديد حياته على الكرة األرضية، وأدى إلى اإلخالل بالتوازن البيئي، ويتمثل 

الت البيئية سواء كانت عواملها طبيعية أم حضارية، والبحث عن دور العلوم البيئية في تحديد المشك
الوسائل المالئمة لمعالجة هذه المشاكل والحد منها وتقييم إبعادها، وتحليل انعكاساتها على إمكانات النمو 
المتواصل في ضوء ارتباط البيئة البشرية بالسياسات التي تعتمدها الدول لحماية مواردها، وترشيد 

 تها، ومعالجة التدهور الذي يحدد قدرتها على التجدد والبقاء.استخداما
ال يزال موضوع حقوق اإلنسان يشغل البشرية على اختالف نظمها وسياساتها، وأّن  موضوع الدراسة؛

هذا االهتمام كان نتاج النضال الطول من أجل حرية وكرامة اإلنسان. ومن أبرز موضوعات حقوق 
، هذا الحق الذي تعرض لالنتهاكات الجسيمة عبر مرور وتطور العصور اإلنسان حقه في سالمة جسده

يجب أن توفر له الحماية الكافية لحفظه وصونه، وهذه الحماية قد تكون في القوانين الداخلية الوطنية، 
وقد تكون في القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية. وفي ظل سعي البشرية المتالكها التطورات 

ة الهائلة ومواصلتها االستمرار في مسيرة التنمية التكنولوجية؛ برزت عدة إشكاليات أحدثت التكنولوجي
تهديًدا خطيًرا لحق اإلنسان في سالمة جسده، فال يخفى ما للوسائل واألدوات التقنية من مخاطر، وما 

ث انتهاكات لألساليب والطرق التكنولوجية غير اآلمنة واالستغالل السلبي والألخالقي لها من إحدا
اآلثار المترتبة واعتداءات صارخة على جسد اإلنسان. وهذا ما جعلنا نبحث دراسة هذا الموضوع في: ) 

 (.  عن التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده
؛ اآلثار المتربة عن التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده، في وتتمحور اشكالية دراسة

اهية حق اإلنسان في السالمة الجسدية؟ وما طبيعة التهديد واالعتداء التكنولوجي على حق معرفة م
اإلنسان في سالمة جسده؟ وكذلك الحماية القانونية المقررة لحق اإلنسان في السالمة الجسدية في ظل 

 التطور التكنولوجي؟  
لقة بحقوق اإلنسان، وحماية كيانه في كونه يسلط الضوء على بعض القضايا المتع وتنبع أهمية الدراسة؛

 الجسماني في ظل التطور التكنولوجي.
اآلثار المترتبة عن التطور التكنولوجي على حق  –؛ يتبع الباحث لدراسة موضوع منهجية الدراسة

 المنهج الوصفي والتحليلي لغرض دراسة هذا الموضوع. –اإلنسان في سالمة جسده 
 اسة في ثالثة محاور، وهي:حيث تتمثل هذه الدر خطة الدراسة؛
 : ماهية حق اإلنسان في السالمة الجسدية.المحور األّول
 : التهديد واالعتداء التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده.المحور الثاني
 : الحماية القانونية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية في ظل التطور التكنولوجي.المحور الثالث

 
 عن التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده اآلثار المترتبة
 ماهية حق اإلنسان في السالمة الجسدية المحور األّول

 تعريف الحق: –أّوالً 
الحق هو نقيض الباطل، وهو واحد من الحقوق وليس له بناء أدنى عدد، وهو الحق في اللغة:  .1

قةٌ وحقوقا صح وثبت وصدق، وتجمع . يقال: حق األمر حقا وح(i)مصدر حق الشيء إذا وجب وثبت

. أي ثبت. والحق من أسماء (iii)﴾﴾} قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهُم اْلقَْوُل {﴿﴿:  . يقول هللا (ii)على حقوق وحقاق
هللا تعالى، أو من صفاته، واألمر المقضي، والعدل، واإلسالم، والمال، والملك، والموجود، والثابت، 

. يقول الجرجاني: الحق في اللغة (iv)على النصيب الواجب للفرد والجماعة والصدق، والموت، وتطلق
 .(v)هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره والشيء الحق أي الثابت حقيقة، ويستعمل في الصدق والصواب
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 الحق في االصطالح: .2
العلماء بالنظر إلى ما كتبه الفقهاء عن الحق نجد أّن بعض تعريف الحق عند العلماء القدامى:  .1

القدامى لم يهتموا بإيجاد تعريف جامع مانع للحق بمعناه العام، وذلك اعتماًدا منهم على معناه اللغوي، 
. وأيًضا: الحق؛ (vi)غير أّن بعضهم عرف الحق بعدة تعريفات؛ نذكر منها: الحق؛ هو ما يستحقه الرجل

هو الحكم المطابق للواقع، يطلق  . والحق؛(vii)الشيء الموجود من كل وجه والذي ال ريب فيه في وجوده
 .(viii)على األقوال، والعقائد، واألديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل

عرفه محمد يوسف موسى بقوله: الحق هو مصلحة ثابتة للفرد تعريف العلماء المحدثين للحق:  .2
: ما يثبت لإلنسان بمقتضى علي الخفيف بأنّهعرفه . و(ix)أو المجتمع أو لهما معًا يقررها الشارع الحكيم

: اختصاص يقر به الشرع سلطة على شئ أو اقتضاء أداء عرفه الدريني بأنّه. (x)الشرع من أجل صالحة
 .(xi)من آخر تحقيقًا لمصلحة معينة

ورد استعمال كلمة الحق في لغة العرب بمعاٍن ُمتعددة، فتارة تعريف الحق في الشريعة:  .3

} قَاَل الَِّذيَن َحقَّ ﴿﴿ :يستعملونها بمعنى نقيض الباطل، وتارة يستعملونها بمعنى الثابت، ومنه قوله 

. ويستعمل (xiii)﴾﴾( {71) ﴿﴿} َولَِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعََذاِب َعلَى اْلَكافِِرينَ :  وقوله . (xii)َعلَْيِهُم اْلقَْوُل {﴾﴾

. ومّما ذكر نستطيع أن نتبين أّن (xiv)﴾﴾} َولَِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمنِّي {﴿﴿ :بمعنى الواجب الالزم، ومنه قوله 
المادة اللغوية لكلمة الحق تدور على معاٍن منها؛ الثبوت، والوجوب، واللزوم، ونقيض الباطل، 

الحق؛ هو الحكم  :عريف للحق عند بعض المتأخرين، فقالوا. أّما عند الفقهاء؛ فقد ورد ت(xv)والنصيب
الحق؛ هو مصلحة مستحقة شرًعا. فهو عالقة اختصاصية بين  :الثابت شرًعا. وعّرفه البعض اآلخر بأنّه

 .(xvi)صاحب الحق، والمصلحة التي يستفيدها منه
: قدرة أو إرادة لصاحب عرف أنصار المذهب الشخصي الحق بأنّهتعريف الحق في القانون:  .4

: مصلحة مادية أو أدبية أّما أنصار المذهب الموضوعي فيعرفون الحق بأنّهالحق يستمدها من القانون. 
؛ فقام بتحليل الحق إلى عناصره بدالً من تعريفه، فالحق في نظر هذا أّما االتجاه الحديثيحميها القانون. 

 االتجاه يتكون من عناصر أربعة وهي:
ويقصد به اختصاص شخص بقيمة مادية أو معنوية تثبت له، سواء أتوافرت لديه  ر:االستئثا .1

اإلرادة أم ال، ويرد هذا االختصاص على أشياء مادية؛ كالمنقوالت، والعقارات، أو على قيم معنوية؛ 
 تتمثل في سالمة جسم اإلنسان، والمحافظة على شرفه وعرضه، كما قد يرد على عمل إيجابي أو سلبي.

ويراد به القدرة على التصرف في الحق، ويثبت هذا العنصر لصاحب الحق حتى ولو  سلط:الت .2
 كان عديم اإلرادة، إالّ أّن مباشرة التصرف يتم عن طريق من يتولى إدارة شؤون عديم أو ناقص األهلية.

وأشخاص  -أي صاحبه  -وهذه تقتضي وجود عالقة بين شخص الحق  الرابطة القانونية: .3
 مون باحترام هذا الحق وعدم االعتداء عليه.آخرين يلتز

الهدف منها حماية االستئثار والتسلط، وتتحقق هذه الحماية عن طريق  الحماية القانونية: .4
الدعوى القضائية، ففي حالة التعرض أو االعتداء على صاحب الحق أو منعه من ممارسة التسلط، 

تعرض، والحماية القانونية ال يتمتع بها إالّ صاحب يستطيع اللجوء إلى القضاء لمنع هذا االعتداء أو ال
 الحق.
يعرف جسم اإلنسان من الناحية القانونية بأنّه الكيان الذي  المفهوم القانوني لجسم اإلنسان: –ثانيًا 

يباشر وظائف الحياة، وهو محل الحق في سالمة الجسم والموضوع الذي تنصب عليه أفعال االعتداء 
أّما الحق في سالمة الجسم؛ يُعرف بأنّه: مصلحة مشتركة للمجتمع والفرد في . (xvii)على هذا الحق

المحافظة على سالمة جسم اإلنسان في تكامله وصحته وسكينته يقرها القانون ويحدد وسائل 
 .(xviii)حمايتها

 يُراد بجسم اإلنسان من الناحية الطبية مجموعة األعضاء التي المفهوم الطبي لجسم اإلنسان: –ثالثًا 
تتكون من أنسجة متباينة قوامها خاليا نوعية مميزة لكل نسيج، والخلية هي الوحدة األساسية في تكوين 
جسم اإلنسان، وبتجمعها وارتباط بعضها مع البعض اآلخر تتكون األنسجة المختلفة، وتقوم هذه األعضاء 

ن النوع الفسيولوجي أو بأداء الوظائف الحيوية بالنسبة لبقاء اإلنسان، سواء كانت هذه الوظائف م
 .(xix)السيكولوجي
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يعتبر حق اإلنسان في سالمة جسده من الحقوق مفهوم حق اإلنسان في سالمة جسده:  –رابعًا 
الجسمانية التي تتصل بجسم اإلنسان، وهو من أهم الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان، ولذلك فقد عرفها 

 فقهاء القانون بعدة تعريفات؛ من بينها:
ة للفرد يحميها القانون في أن يظل جسمه مؤديًا كل وظائفه على النحو الطبيعي الذي هي مصلح .1

 .(xx)ترسمه وتحدده القوانين الطبيعية، وفي أن يحتفظ بتكامله الجسدي، وأن يتحرر من اآلالم البدنية
هو مركز قانوني يخول شاغله في حدود القانون االستئثار بتكامله الجسدي والمستوى الصحي  .2
 .(xxi)ي يعايشه، وبسكينته البدنية والنفسيةالذ

وعليه فإّن جوهر حق اإلنسان في سالمة جسده هو االختصاص والتمتع بجميع عناصر الحق في السالمة 
الجسدية، ومحل الحق في سالمة الجسد هو جسد اإلنسان المتمثل في جسمه بما يحتويه من عناصر، 

ية من الحق في سالمة الجسد هي المصلحة المرجوة؛ تتمثل ومواد، وخاليا، وعظام، وما ينتج عنه، والغا
في حماية الجسم من أي اعتداء يقع عليه من الغير، باإلضافة إلى تحصين وحماية حق اإلنسان في 

 الحياة.
: للوقوف على الطبيعة القانونية لحق السالمة الجسدية الطبيعة القانونية لحق السالمة الجسدية -خامًسا 

صائص هذا الحق. وذلك بكون هذا الحق من الحقوق الشخصية، والتي تتميز بكونها حقًا التعرف على خ
مطلقًا، وحقًا تبعيًا، وحقًا غير قابل للتصرف واالنتقال إلى الورثة، وحقًا ال يسقط بالتقادم، وحقًا غير 

في التكامل  الحقمالي وغير قابل لالنقسام. ويتضمن الحق في سالمة الجسم ثالثة حقوق؛ متمثلة في: 
؛ وهي مصلحة الفرد في االحتفاظ بأعضاء جسمه كافة وبشكلها الطبيعي بصورة متكاملة من الجسدي

؛ وهو المصلحة التي والحق في االحتفاظ بالمستوى الصحي للجسم. (xxii)غير نقص فيها أو تعديل
و مصلحة يعترف بها القانون للشخص في أن يحتفظ بالنصيب الذي يتوافر لديه من الصحة، أو ه

؛ وهو مصلحة الفرد في والحق في السكينة الجسدية. (xxiii)الشخص في أن ال ينخفض مستواه الصحي
عدم التعرض ألّي نوع من اآلالم، لذلك فكل فعل يترتب عليه المساس بالسكينة الجسدية بغير اعتداء 

أو انتقاص في  على الحق في سالمة الجسم حتى لو لم يترتب عليه انخفاض في المستوى الصحي للجسم
 .(xxiv)أعضائه، وذلك الستقالل عناصر الحق في سالمة الجسم بعضها عن البعض اآلخر

 
 التهديد واالعتداء التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده المحور الثاني

لم يكن لإلنسان في فجر حياته تأثير يذكر على البيئة،  سلب التكنولوجيا حق اإلنسان في الحياة: –أّوالً 
فقد كانت أعداد البشر محدودة للغاية، وكان اإلنسان يعتمد في غذائه على ثمار وأوراق النباتات ولحوم 
الحيوانات، ويعتمد في كسائه ومأواه على ما يتوافر في البيئة من أخشاب األشجار والكهوف، وعلى ما 

 .(xxv)د الحيوانات الميتةتناله يداه من جلو
: يعيش اإلنسان فوق سطح األرض في اآلثار الضارة الناجمة عن طبيعة التطور التكنولوجي .1

والمحيط الذي يتألف من: الجو، واليابسة، والمياه.  المحيط األحيائي؛نطاق ثالث منظومات؛ هي: 
، ولقد نتج المحيط األحيائيّول؛ . وما يهمنا في هذه الدراسة هو المحيط األوالمحيط االجتماعي، التقني

عن التطور التكنولوجي في جميع مجاالته ملوثات خطيرة وبأشكال شتى، حتى إنها كانت في بعض 
 صورها قاتلة لإلنسان.

لقد تلوث الهواء الجوي نتيجة لنشاطات اإلنسان التي  تلوث الهواء وأثاره على حياة اإلنسان: .1
ارتبطت بتطوره التكنولوجي، فقد ساهم االحتراق الناتج عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، ودخان 

، وتتأثر حركة الملوثات بمجموعة (xxvi)المصانع، ووسائل التدفئة في تلوث الهواء بملوثات جوية ضارة
لمعروف أّن الغالف الجوي يتركب من عدة طبقات، أهمها الطبقة السفلية متباينة من العوامل، فمن ا

المحيطة بنا التي تتعرض بشدة إلى التلوث، وتمتزج الملوثات في الهواء الجوي بواسطة تيارات الحمل 
التي قد ترفعها إلى طبقات الجو العليا، ويتأثر سلوك الملوثات في الجو باألحوال المناخية عند نقطة 

 .(xxvii)عاث وفي المنطقة المحيطة، ومن ثم يزداد انتشار الملوثات المنبعثة من المداخن العاليةاالنب
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: البحيرات، والبحار، واألنهار، تعتبر بمثابة كيانات تلوث المياه وأثرها على حياة اإلنسان .2
ي القاع، ضخمة يتجمع فيها الكثير من الملوثات، وقد تستقر فيها لفترات متباينة، حيث يترسب بعضها ف

ويذوب بعضها اآلخر وينتشر بفعل تيارات المياه، وقد تطفو بعض الملوثات الخفيفة غير الذائبة مثل 
النفط على السطح، في حين قد تخزن بعض الملوثات التي تذوب في الدهون مثل المبيد الحشري 

ير الذائبة يستقر بها المعروف باسم ) د. د. ت ( داخل طبقات الزيت، كما أّن بعض الملوثات الثقيلة غ
المقام ببطء شديد على هيئة رواسب في القاع، وفي المياه تتعرض الملوثات للعديد من التغيرات 
الكيميائية، أو الفيزيائية، أو األحيائية، التي يتولد عنها نوعيات جديدة من المواد قد تكون أكثر ضرًرا من 

 . (xxviii)الملوث األصلي
ملوثات إلى التربة من عدة مصادر؛ من أهمها التساقط من الهواء تصل ال تلوث التربة والنبات: .3

الجوي مع مياه المطر والفيضانات، ومع الكيماويات الزراعية، ومع دفن النفايات في التربة، وفي العادة 
تتحرك الملوثات على سطح التربة ببطء نسبيًا مع مياه الصرف أو داخل الخاليا الحية، وفي التربة 

ت الملوثات حيث يكون التلوث في مواقع معينة وال ينتشر بسرعة، كما هو الحال في المياه تقتصر مسارا
والهواء، وأغلب العناصر السامة مثل الرصاص، والفلور، والزئبق، توجد في التربة على هيئة تعجز 

 .(xxix)جذور النباتات عن امتصاصها
 سوء استخدام اإلنسان لوسائل التكنولوجيا: .4
: تتعرض النظم البيئية بما تحويه من كائنات حية ن لإلشعاعات الصناعيةتعرض جسم اإلنسا .1

وغير حية إلى أنواع متباينة من اإلشعاع، وتنحصر المصادر الصناعية لإلشعاع في مصادر اإلشعاعات 
المستخدمة في تشخيص وعالج األمراض؛ كاألشعة السينية، وإشعاعات غاما، وغيرها، وفي تساقط 

اتج عن التفجيرات النووية، خاصة تلك التي تتم فوق سطح األرض، والمواد المشعة الغبار الذري الن
المتسربة عن أنشطة دورة الوقود النووي، وخاصة من تشغيل المفاعالت النووية ومن معالجة وإعادة 
معالجة الوقود النووي، ومن مرافق النفايات المشعة ومصادر أخرى مختلفة، مثل أجهزة التلفزيون 

 .(xxx)ت الحاسبات وغيرهاوشاشا
: شهد العالم تطوًرا مذهالً في وسائل المواصالت التي عمت تعرض اإلنسان لحوادث السير .2

جميع بالد العالم، حيث باتت تشكل العمود الفقري لحركة اإلنسان على سطح األرض، لكن لم يخلو 
عف عددها بسرعة فائقة. والناظر األمر من آثار سلبية عليه، إذا باتت حوادث السير المميتة تتفاقم ويتضا
 .(xxxi)إلى حوادث السير يجد إنها متنوعة ومتشعبة الجوانب بشكل كبير جًدا

تعتبر األلغام المضادة لألفراد أحد أخطر األدوات الحربية التي  تعرض اإلنسان لأللغام األرضية: .3
ة عدد األلغام المزروعة نتجت عن تكنولوجيا األسلحة، وهي نوعين؛ برية وبحرية، وتقدر األمم المتحد

لغم (، أي بمعدل  2000( مليون لغم، وفي كل شهر ينفجر )  110 – 60على سطح األرض بين ) 
 .(xxxii)لغم كل عشرين دقيقة، بمعنى أنّها قد تتسبب في وفاة أو إعاقة ألفي إنسان شهريًا

 التهديد التكنولوجي لحق اإلنسان في السالمة الجسدية: –ثانيًا 
 التطور التكنولوجي على جسد اإلنسان:استخدام  .1
: يراد بالتلقيح االصطناعي؛ التقاء الحيوان المنوي ببويضة المرأة بطريقة التلقيح االصطناعي .1

صناعية، بغير االتصال الجنسي المباشر بغرض الحمل، وبناء على ذلك يطلق على وضع الحيوانات 
. ويعرف بأنّه: (xxxiii)المرأة بغير الطريق الطبيعيالمنوية في الجهاز التناسلي للمرأة أو اخصاب بويضة 

" إدخال مني رجل في رحم امرأة بطريقة آلية ". والمراد باإلدخال أخذ السائل المنوي وايصاله إلى 
الرحم سواء كان يتوسط ذلك وضعه في وعاء مختبري تلقح فيه بويضة المرأة بماء الرجل ثم إدخالها في 

 .(xxxiv)رة في رحم امرأة بواسطة حقنة أو نحوهارحم المرأة، أو قذف المني مباش
: االستنساخ هو ايجاد نسخة طبق األصل عن شئ ما من الكائنات الحية؛ االستنساخ البشري .2

نباتًا، أو حيوانًا، أو إنسانًا. أّما االستنساخ اإلنساني هو إيجاد نسخة طبق األصل عن اإلنسان نفسه، ويتم 
فسه بأخذ خلية جسدية من جسم ذلك اإلنسان، ثم أخذ نواة هذه إيجاد نسخة طبق األصل عن اإلنسان ن

الخلية وزرعها في بويضة امرأة بعد إفراغ هذه البويضة من نواتها بعملية تشبه التلقيح 
. ويعرف بأنّه؛ عملية ال جنسية لتكثير كائنات متطابقة وراثيًا. وهو الحصول على عدد (xxxv)االصطناعي
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أو حيوان، أو إنسان، بدون حاجة إلى تالقح خاليا جنسية ذكرية  من النسخ طبق األصل من نبات،
. ومن معاني االستنساخ ما جاء في مشروع بيان االستنساخ البشري لمجمع البحوث (xxxvi)وأنثوية

اإلسالمية باألزهر؛ قولهم: التعريف الطبي لالستنساخ عملية يقصد منها استحداث كائن حي مشابه 
 .(xxxvii)ة الحيةللكائن الذي أخذت منه الخلي

: يثير إجراء التجارب الطبية على اإلنسان إشكاليات عديدة لكونه يعرض إجراء التجارب الطبية .3
 الكيان الجسدي لإلنسان لمخاطر وانتهاكات خطيرة، ويهدد حقه في سالمة أداء وظائف األعضاء.

فائه، ويتم : وهي التجارب التي يجريها الطبيب على المريض بهدف شالتجارب الطبية العالجية .1
ذلك بتجربة وسائل عالجية حديثة على المريض، بعد أن فشلت الوسائل العالجية األخرى المعروفة 
والمتبعة في شفاء المريض. وفي الحقيقة إّن الطبيب ال يقوم بإجراء التجربة على المريض إالّ بعد 

إجراء التجربة يكون في تجربتها في المعمل على الحيوان، ولذلك تعرف بكونها عالًجا تجريبيًا، ف
 .(xxxviii)إطار محاولة عالجية لمريض عجزت الوسائل التقليدية عن شفائه

: يقصد بها تلك التجارب التي يجريها الطبيب على إنسان التجارب العلمية المحضة على اإلنسان .2
سليم أو مريض بهدف اكتشاف علمي جديد، أو تجربة مفعول مستحضر طبي جديد، وليس للخاضع 

 .(xxxix)أيّة مصلحة شخصية أو عالجية في إجراء التجربة عليه للتجربة
في ظل سعي البشرية المتالكها التطورات  التهديد التكنولوجي للتكامل الجسدي لإلنسان: .3

التكنولوجية الهائلة ومواصلتها االستمرار في مسيرة التنمية التكنولوجية، برزت عدة إشكاليات أحدثت 
ي سالمة جسده، فال يخفى ما للوسائل واألدوات التقنية من مخاطر، وما تهديًدا خطيًرا لحق اإلنسان ف

لألساليب والطرق التكنولوجية غير اآلمنة واالستغالل السلبي والألخالقي لها من إحداث انتهاكات 
 واعتداءات صارخة على جسد اإلنسان.

لتطور الطبي والتقني : بعد النجاحات الباهرة لجريمة سرقة ونقل األعضاء البشرية واالتجار بها .1
في مجال زراعة األعضاء البشرية السلمية لمن هم بحاجة ماسة إليها لتلف أعضائهم النظيرة، وفي 
غياب هذه التطورات التكنولوجية وتأخرها عن منظومة القيم اإلنسانية واألخالقية، أصبحت اإلنسانية 

ل الجسدي، بل وقد تصل الجريمة في أمام جريمة بشعة تستهدف االعتداء على حق اإلنسان في التكام
بعض األحيان إلى القتل، بعد أن كان غاية التطور هو تعزيز هذه الحقوق، وبرز ما يعرف بجريمة 

 . (xl)سرقة األعضاء البشرية واالتجار فيها
: من بين العمليات الطبية التي أطاحت بأعثى المبادئ الكالسيكية " مبدأ تشريح جثة اإلنسان .2

البشري أو حصانة جثة اإلنسان "، عمليات التشريح الطبي الذي يعتبر من العلوم الطبية حصانة الجسم 
التي ال يمكن لمجتمع من المجتمعات أن يكون في غنى عنه، ذلك أّن تقدم العلوم الطبية أصبح يشكل آفاقًا 

التشريح . فارتبط تطور (xli)وراحة نفسية للمرضى على صعيد الحرب المعلنة ضد األمراض وانتشارها
مع تطور الطب في شتى العصور باعتباره من العلوم الطبية التي أوجبتها ضرورات الحياة وانتشار 
األمراض، حيث فتح مجاالً كبيًرا لمعرفة األمراض، وأسرار الخلق، وتحقيق العدالة. ومعنى التشريح 

مواطن األعضاء في اصطالح األطباء؛ تقطيع جثة الميت وتحليلها إلى دقائق شتى للوقوف على 
، ويطلق على العلم الذي يبحث في تركيب (xlii)وهيئاتها، وكيفية تركيبها، وحقيقة أجزائها ومشتمالتها

األجسام العضوية وتقطيعها للفحص الطبي. وجاء في موسوع مصطلحات " أبجد العلوم "، إّن علم 
صاب، والغضاريف، والعظام، التشريح هو علم باحث في كيفية أجزاء البدن وترتيبها من العروق، واألع

 .(xliii)واللحم، وغير ذلك من أحوال كل عضو منه وموضوعه أعضاء بدن اإلنسان
: أثارت األبحاث العلمية والتجارب الطبية والبيولوجية الحديثة على اإلنسان إجهاض الجنين .3

عالج أو غير والمتعلقة بالجنين اآلدمي واألبحاث الطبية الحيوية ذات الصبغة العلمية خارج نطاق ال
اإلكلينيكية، وكذا العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة أو المغايرة للعرف الطبي إشكالية الموازنة 
بين المتطلبات العلمية المعاصرة في مجاالت الطب والجراحة والبيولوجية، وبين توفير الحد األدنى من 

اإلنسانية اآلدمية، وحقوق وضمانات اإلنسان االحترام الواجب للجسم البشري، والحفاظ على الكرامة 
 .(xliv)الشرعية والقانونية التي ال يجوز انتهاكها وال المساس بها
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ويرى فقهاء القانون؛ إّن اإلجهاض هو إنهاء حالة الحمل قصًدا قبل موعد والدته الطبيعية سواء بإخراج 
و بقتل الجنين داخل رحم أمه؛ ألّن الجنين من رحم أمه قبل موعد والدته الطبيعي حتى لو خرج حيًا، أ

. وعرف األطباء اإلجهاض أنّه انقذاف محصول (xlv)إخراجه قبل موعد والدته حيًا يؤدي غالبًا إلى موته
. أّما علماء الطب الشرعي فقد عرفوا اإلجهاض بأنّه: لفظ محتويات (xlvi)الحمل قبل أن يكون قابالً للحياة

تمام الشهر السادس الرحمي، وهو السن الذي يحدد قابلية الجنين  الرحم قبل اآلوان إذا تم تفريغها قبل
للحياة المنفصلة، وهو ما يعبر عنه بالقابلية للحياة، ويعد تفريغ محتويات الرحم بعد ذلك وقبل إتمام 

 .(xlvii)شهور الحمل بأنّه والدة قبل األوان
 

 في ظل التطور التكنولوجي الحماية القانونية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية المحور الثالث
شهد القرن العشرون ثورات علمية وتقنية كبيرة نتج عنها اختراعات وانجازات تكنولوجية هائلة، كان 
لها أثًرا كبيًرا على حياة اإلنسان، حيث دخلت وتدخلت التكنولوجيا في جميع جوانب حياته، وبات 

 ب آالمه وآثاره السلبية عليه.اإلنسان يحصد ثمرات وفوائد التطور التكنولوجي إلى جان
 اآلثار الناجمة عن التطور التكنولوجي على حق السالمة الجسدية لإلنسان: –أّوالً 
: تعددت اآلثار اآلثار اإليجابية للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في السالمة الجسدية .1

 الجسدية؛ فشملت:اإليجابية المترتبة على التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في السالمة 
ساهم التطور التكنولوجي في مجال الطب في القضاء على سلسلة من األمراض التي كانت  .1

شائعة؛ كمرض شلل األطفال، والحمى القرمزية، وغيرها، عن طريق ما تم التوصل إليه من مضادات 
في الحياة  حيوية وأطعمة، وال شك أّن هذا التطور يشكل حماية للجنس البشري، ويحفظ حق اإلنسان

 .(xlviii)والسالمة الجسدية والرعاية الصحية
استطاع الطب بمساعدة التكنولوجيا أن يطور أجهزة اإلنعاش الصناعي والعقاقير المؤدية إلى  .2

 .(xlix)زيادة الفرصة في استمرار الحياة، وال ريب أّن لذلك أثًرا إيجابيًا في حفظ حق اإلنسان في الحياة
اإلنسان من التمتع بسهولة بحقوقه االجتماعية المختلفة؛ كحقه في مّكن التقدم التكنولوجي  .3

 .(l)التواصل االجتماعي والسفر والراحة والترفيه
: على الرغم من للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان في السالمة الجسدية اآلثار السلبية .4

 يخلو من بعض اآلثار السلبية، اآلثار اإليجابية للتقدم التكنولوجي على حقوق اإلنسان إالّ أّن األمر ال
 والتي توصف بالضارة والخطيرة على السالمة الجسدية لإلنسان:

يعتبر التلوث البيئي من أخطر اآلثار الجانبية الناتجة عن التكنولوجيا الصناعية، فتواجه معظم  .1
به حقه في العيش الدول اليوم تلوث الهواء والماء والتربة، وال شك أّن هذا يؤثر على صحة اإلنسان ويسل

 .(li)في بيئة صحية وسليمة
من اآلثار السلبية لالستخدام السيئ للتطور التكنولوجي في مجال التصنيع إنتاج األسلحة النووية  .2

والبيولوجية والكيميائية ذات األثر الضار على الكائنات الحية، السيما بعدما استخدمت فعليًا في الحروب 
 .(lii)بالخصوم، مّما يشكل تهديًدا لحق اإلنسان في األمان والحياة دون رحمة كوسيلة إللحاق الضرر

أدى ظهور ما يعرف بالتكنولوجيا الوراثية إلى ظهور ما يمكن تسميته مجاًزا بالزنا التكنولوجي،  .3
 .(liii)ذلك من خالل العبث بالمني والبويضات واألجنة دون ضوابط شرعية

تثير ور التكنولوجي على حق اإلنسان في سالمة جسده: المسؤولية عن األضرار الناجمة للتط –ثانيًا 
فكرة المسؤولية فكرة الخطأ وفكرة الجزاء، فالمسؤولية تفترض وقوع خطأ وتتمثل في مجازاة مرتكبه، 
فمعنى المسؤولية أّن ثمة فعل ضار يوجب مؤاخذة فاعله. والخطأ قد يكون أدبيًا وقد يكون قانونيًا، لذلك 

 ة أو قانونية، وما يهمنا في هذه الدراسة هي المسؤولية القانونية فقط.تكون المسؤولية أدبي
؛ الخطأ موقع المؤاخذة هنا خطأ قانوني يتمثل في االخالل بالتزام قانوني، ويتعرض المسؤولية القانونية

مرتكب هذا الخطأ لجزاء قانوني قد يكون عقوبة إذا كان هذا االخالل يمس مصلحة المجتمع، وهذه هي 
ساس المسؤولية الجنائية، وقد يكون مجرد تعويض يلزم به المسؤول إذا اقتصر أثر هذا االخالل على الم

بمصلحة فردية، وهذه هي المسؤولية المدنية، وقد تتحقق المسؤوليتين معًا إذا ترتب على االخالل 
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بااللتزام القانوني مساس بمصلحة المجتمع والمصلحة الفردية معًا، كما هو الحال في جرائم القتل، 
 .(liv)والضرب، والسرقة، والنصب، والسب، والقذف

الناجمة عن االنتهاك التكنولوجي لحق السالمة الجسدية المسؤولية المدنية عن األضرار  .1
تعتبر المسؤولية المدنية من أكثر مسائل القانون المدني أهمية لما لها من ارتباط وثيق  لإلنسان:

بالضرورات االجتماعية واالقتصادية، فإذا كان للتطور الصناعي واالقتصادي الذي شهده العالم األثر 
الشعوب فإنّه بالمقابل نتجت عنه كثرة المخاطر التي نجمت عن االستعمال  الكبير في تحقيق رفاهية

السيء للتكنولوجيا الحديثة، فكان من نتائج ذلك ارتفاع كبير في عدد ضحايا الحوادث واألمراض، سواء 
ه في إطار العالقات التعاقدية، أو النشاطات المهنية والتجارية، أو السلوك الفردي، األمر الذي أخضع مع

المسؤولية المدنية لنقاش فكري بخصوص أساسها وقواعدها، تبعًا لتغير أهدافها وأدوارها. وال شك أّن 
درء الضرر قبل وقوعه أولى من رفعه بعد وقوعه؛ ألنّه يقطع سبل المنازعات بين الناّس ويكفيهم 

اني وجب عليه تحمل مؤونة تعويضه وإزالته بعد وقوعه، إالّ أنّه إذا وقع الضرر وثبتت مسؤولية الج
 مسؤوليته عن فعله، وتعويض هذا الضرر.

المسؤولية الجنائية عن األضرار الناجمة عن االنتهاك التكنولوجي لحق اإلنسان في سالمة  .2
إّن اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي قد تشكل جرائم قتل أو إيذاء جسدي، تتفاوت ما بين فقد جسده: 

بسير وظائفها الطبيعي، أو سلبه الراحة والسكينة، والتسبب باإليالم  اإلنسان ألعضائه، أو اإلخالل
البدني، إلى جانب المساس بمنتجات الجسد البشري، وهذا األمر يقتضي تحميل الجاني المسؤولية 

. وتهدف المسؤولية الجنائية إلى زجر الجناة وحظر تكرار (lv)الجنائية التي تتناسب مع الجرم المرتكب
قبل الجاني أو غيره، وجبر اآلثار الضارة التي لحقت بالجسم البشري بسبب التطور االعتداء من 
 التكنولوجي. 

لقد جّرمت معظم التشريعات الحماية القانونية لمواجهة األضرار التكنولوجية بالجسم البشري:  –ثالثًا 
يشكل االعتداء على  العقابية العالمية االعتداءات الواقعة على الجسد البشري، لكون االعتداء عليه

اإلنسان وحقوقه األساسية المشمولة بحقة في حماية كيان الجسدي، ولتحقيق هذه الحماية فقد أحاطت هذه 
التشريعات جسم اإلنسان بترسانة من النصوص القانونية، من خالل تجريم األفعال التي تمثل مساًسا 

سم كله، أو إلى االنتقاص من منفعة بعض بسالمته، سواء أّدت هذه األفعال إلى إلحاق اإلضرار بالج
تعتبر الحماية الجنائية لجسم اإلنسان أحد أنواع الحماية وأخطرها أثًرا على كيان اإلنسان  أعضائه.

وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي، إذ تنفرد قواعده أو نصوصه بتحقيق ذلك أحيانًا، وتشترك معه في 
 قانون المدني.أحيان أخرى بقية فروع القانون كال

إّن الحق في سالمة الجسم وإن تعددت تعاريفه ينبغي أن يتناول اإلطار الطبيعي للمصلحة الخاتمــــــة: 
المحمية قانونًا بجانبها الفردي أو الجماعي؛ فالجانب الفردي يقتضي استمرار الوظائف على النحو 

يفة االجتماعية المنوطة بها، والجانب االجتماعي هو النهوض بالوظ –مادي ونفسي  –الطبيعي 
وباختالل أحد الجانبين ينهار البنيان القانوني الذي يتهدد هذا المركز القانوني في إحدى عناصره ويختل 

 اإلطار العام للحماية الجنائية.
 النتائج:

إّن للتطور التكنولوجي جوانب حسنة وأخرى سيئة، وغالبًا ما يتوقف األمر على طريقة استخدام  .1
 ان للتكنولوجيا.اإلنس

تلوث البيئة من أخطر اآلثار الجانبية الضارة الناتجة عن التطور التكنولوجي، فنفايات الصناعة  .2
 تتزايد، وقد لوثت البيئة وعرضت حياة الكائنات الحية للخطر.

إّن حماية الجسم البشري ال تكتمل دعائمه إالّ بضمان سالمة الوظائف التي يؤديها، ولذلك كان  .3
 إلنسان التمتع بالحماية التي تكفل له أن تسير كل وظائف جسمه على النحو الطبيعي.من حق ا

 
 التوصيات:

تشريع األحكام التي تنظم عملية اإلنتاج واالستعمال اآلمن للتكنولوجيا بما يضبط سيرها لصالح  .1
 البشرية، ومحاربة التكنولوجيا الضارة التي باتت تهدد اإلنسان وحقوقه األساسية.
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المشروعات التي تؤدي إلى تلوث البيئة، وفي حالة الضرورة يلزم اتخاذ اإلجراءات  تجنب .2
 الالزمة لمعالجة تلك اآلثار.

 ضبط عملية التطور التكنولوجي بوسائل الحماية والوقاية البيئية. .3
العمل على المراجعة والمتابعة المستمرة للمنتجات التكنولوجية إلزالة المعوقات وعالج السلبيات  .4

 في ضوء األهداف والسياسات والخطط والبرامج المنهجية.
ضرورة العمل الجاد المتعاون على حماية اإلنسان وحقوقه من مخاطر التكنولوجيات الضارة،  .5

وذلك بوجوب محاربة التكنولوجيات والتقنيات الضارة بمنع انتاجها أو استيرادها، واألخذ على يد من 
المعاصرة، إلى جانب تشجيع البحوث واالنتاجات التكنولوجية النافعة يسيء استغالل وسائل التكنولوجيا 

 التي تعود على اإلنسان بالنفع.
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Abstract  

This research paper focuses on studying the physical integrity and its 

relationship to smartphone video games, which are a feature of modern 

technology, in order to examine the implications of these games for the physical 

health and impact of individuals, as well as their relationship to the surrounding 

environment.  

On this basis, "Shadow Fight 3" game was chosen as a purposive sample 

for the study, by analyzing the mechanisms of playing this game by the players, 

depending on the case study method and the analytical observation tool. So the 

study reached to many results, the most important that the game is programmed 

to lead to addiction and dependency, which results in serious health 

complications. It is also a feeling of frustration and anxiety, as well as a principle 

of violence and aggression, which puts the possibility of such imitation by users. 

 

 ملخص: 

تتمحور هذه الورقة البحثية حول  دراسة السالمة الجسدية وعالقتها بألعاب الفيديو للهواتف الذكية، والتي تعد من 

االنعكاسات التي تخلفها هذه األلعاب على صحة األفراد البدنية  مظاهر التكنولوجيا الحديثة، وهذا بغرض البحث في

 .وآليات تأثيرها، وكذا عالقتهم بالبيئة المحيطة

عينة قصدية للدراسة عن طريق تحليل آليات ك  Shadow Fight 3وعلى هذا األساس تم اختيار لعبة  

حالة وأداة المالحظة التحليلية، وقد توصلت الدراسة ممارسة هذه اللعبة من طرف الالعبين، باالعتماد على منهج دراسة ال

إلى نتائج من أهمها أن اللعبة مبرمجة لتؤدي إلى اإلدمان والتبعية، ما ينجر عنه مضاعفات صحية وخيمة، وكذا الشعور 

هذا السلوك  اكاةومحباإلحباط والقلق، باإلضافة إلى قيامها على مبدأ العنف والعدوانية، وهو ما يضع إمكانية حدوث التقليد 

 من طرف المستخدمين. 
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Introduction 

 Modern technology with its various tools, means and technologies 

has provided a wide space for innovation and the ability of man to create 

new and effective ways of communicating and exchanging information, 

whether it is between man and another human being or man and 

machine, which means that traditional unidirectional communication has 

declined, and therefore another type of two-way communication has 

emerged that allows the exchange of information, opinions, ideas and 

experiences in both directions; that is, the receiver becomes a 

transmitter, namely, what is known as interactive, with the emergence of 

computers, the internet, digital devices and mobile phones. 

Also, among the various manifestations of interactive 

communication is video games that can be downloaded on smartphones 

in order to achieve the highest degree of pleasure and satisfaction 

according to the user's requirements, and thus benefit both programmers 

and users at the same time; among the games of an interactive 

character that can be downloaded from the electronic stores of phones 

we find Shadow fight 3. 

However, the ongoing practice of this type of electronic game, 

including Shadow Fight 3, poses real central problems regarding the 

extent to which the principle of physical safety is achieved for 

practitioners of this type of game, especially since it depends on what is 

known as open, endless play, which lasts for several hours a day by 

players of different age groups. Hence, the implications of this for the 

physical health of individuals in the short and long term are being 

investigated.  

This is based on the basic premise that physical safety is a universal 

right guaranteed to the human person in any country in the world. 

The main question of the study is: 

What is the relationship between physical integrity and smartphone 

video games through Shadow Fight 3? 

From this main question the following sub-questions are derived: 

-What are the mechanics of Shadow Fight 3? 

-How does the mechanism of practicing this game affect the 

physical safety of individuals? 
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-How does the duration of Game practice affect the physical health 

of players? 

-How is the concept of violence and aggressiveness manifested in 

Shadow Fight 3? 

-What is the legal position regarding physical safety with regard to 

this type of electronic games? 

 

I- Concepts of study  

1- Physical integrity 

Is “the inviolability of the physical body; emphasizes on the 

importance of personal autonomy and the self-determination of human 

beings over their own bodies”. (http://oer2go.org/mods/en-boundless) 

The principle of physical integrity summarizes the right of everyone, 

including children, to autonomy and self-determination on his body. It 

considers physical interference that has not been approved to be a 

violation of human rights. Although this principle has traditionally been 

raised in respect of practices such as torture, inhuman treatment, and 

enforced disappearance, physical integrity can apply to a wide range of 

human rights violations, which also affect children’s civil rights. Practices 

that violate the child's physical integrity include all forms of physical 

violence, ranging from corporal punishment to forced medical treatment, 

and sometimes against the child's explicit wishes. Non-therapeutic and 

non-approved surgical procedures also constitute violations of physical 

integrity. (CRIN, https://archive.crin.org) 

 

2 - Application 

It is computer program or software application designed to run on a 

mobile device such as phone, tablet, or watch. Apps were originally 

intended to help with productivity such as email databases, calendar and 

contacts, but the overall demand for apps has caused rapid expansion in 

other areas such as mobile games, GPS, location-based services, order 

tracking, and ticket purchases, so that millions of apps are now available. 

Applications are generally downloaded from app distribution systems that 

are run by the owner of the mobile operating system, such as the App 

Store (iOS) or Google Play Store. Some apps are free; others have a 
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price, with profit split between the app creator and the distribution 

platform. (Americandialect.org) 

 

3 - Video games 

a recreational activity that appeared in the late 1960s, which is 

primarily a mental activity that includes: private video games, computer 

games, mobile games, in general includes all games of an electronic 

nature, which is an information program for games, this activity is 

practiced in a way different from the way other activities are practiced 

because the means on which the latter rely are their own, meaning 

laptops and stationary computers, mobile phones, mobile and non 

mobile video games, television and other media, and may be practiced 

collectively through the internet or individually. (Nimrod, 2008, 35) 

 

4 - Smartphone 

It is a type of modern mobile phone that uses operating systems of 

the most famous iOS, Android, and also Windows, works with a touch 

screen and is used as a small computer to communicate and store 

photos and files, which besides the ease of Use helped to spread 

quickly, the smartphone plays a big role in people's lives since 

Smartphones have contributed to many social activities such as sending 

and receiving e-mails, facilitating the management of companies and 

projects. (dw.com) 

 

II- Methodology 

-1 Method 

Using the case study approach, which is defined as the case study 

is often the design of a qualitative study, a study that is also prevalent in 

quantitative research, the situation may be an individual, group, 

Community, state, episode, event, subset of the population or city, when 

designing a case study, the case you choose becomes the basis for 

exploring the Aspect (s) you want to learn more about in a 

comprehensive and in-depth manner, where a particular case or specific 

situations are carefully studied. (Kumar, 2011, 123) 
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2 - Tool 

          Observation means of collecting data. It is trying to examine 

cases in order to determine what the criterion is, that is, what can be 

predicted again under the same circumstances. "Observation" can take 

many forms. Depending on the type of information required, people can 

be interviewed, questionnaires distributed, visual records released, and 

even sounds and odors recorded. (Walliman, 2011, 10) 

 

3 - Study Sample 

An intentional sample was selected that corresponds to the research 

objectives, which is the electronic game Shadow Fight 3; the intentional 

sample is one of the non-probability samples; it is defined as: based on 

non-random selection, where it is suitable for quick questionnaires and 

when it is difficult to access all the vocabulary of the total community. But 

it provides a weak base for generalization, and there are many 

techniques through which this sample can be used." (Walkman, 2011, 

96) 

 

III- practical study 

1- Defining the game “Shadow Fight 3” 

Is a fighting game developed by Nekki and a sequel to Shadow 

Fight 2, after extensive beta testing, the game was released in 2017. 

Unlike its predecessors, Shadow Fight 3 does not use two-dimensional 

flat black shadows to represent fighters. Instead they are now presented 

as life-like 3D characters in a 3D environment rich in animation however, 

shadows still exist and can be accessed via a new mode known as 

shadow model. While in this model, characters can become shadow and 

are able to perform amazing physics-defying moves based on shadow 

abilities. (shadowfight.fandom.com)  
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Official Game Poster 

 

2-   Shadow Fight 3 game rules 

The player has to accomplish what the game requires, which varies 

depending on the difficulty: for example, perform a certain number of 

strikes, disarm the opponent, play a certain number of rounds ... etc. 

Weekly tasks: this is determined by reaching different degrees of 

binary play with other players, rounds are computer-programmed to 

achieve the highest results on the weekend, and the player can see the 
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results of other players to see how much they progress in the points they 

have scored. 

During many stages of the game, the player is convinced that he is 

losing his progress if he does not continue to play, as well as being 

provoked during many rounds by underestimating his level, accusing him 

of weakness ... Which makes him determined to complete all the stages, 

no matter how exhausting. 

 

3 - The effects of regular practicing of the game on health 

The observation on rules of the game Shadow Fight 3 finds that it is 

based on the principle of continuous play without stopping for long hours 

at a pace up to every day in the morning and evening with the aim of 

completing the renewed tasks during every three hours, and to meet this 

need the player finds himself cannot stop permanently because there is 

always. 

Therefore, to meet the rules and conditions of the game literally 

make the players fall into addictive and compulsive behavior during play, 

and this is because the game sends notifications to alert the players in 

case of non-response quickly, and so the game turns from just a tool for 

entertainment and satisfy the needs during free time, to the player when 

he finds himself totally exhausted. 

Thus, meeting these conditions set by the game leads to physical 

exhaustion and constant fatigue resulting from sitting for long hours on 

the seat, which adversely affects the spine as well as good vision, and 

the way of holding the phone for long hours in which the pressure is 

concentrated on the thumbs medically leads to what is known as carpal 

tunnel syndrome, which cannot be cured, which means that the damage 

caused by the game does not stop at short-term damage, but rather 

remains its complications to the long term, which lasts for many years. 

Therefore, the programmers adopt a deliberate way to make the 

game lead to addiction, so that their profits continue through the 

continuation of the players practice the game without stopping, which 

ensures its spread and at the same time collect the proceeds from the 

months that permeate each stage of the game. The connection to the 

internet is an essential condition without it the game cannot be started. 

Thus we find Shadow Fight 3 game takes away the freedom of the 

player, by connecting them at certain times throughout the day, what is a 
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waste of time, but more than that the way it’s programmed, it doesn’t 

care to final complications health on physical integrity, whether of adults 

or teenagers or kids. 

 

4  - Normalizing the violence and aggression 

The prevailing idea in Shadow Fight 3 is to make violence and 

aggressiveness a natural manifestation of life and solidify it in the 

player's mind, and this is evidenced by convincing him that he is going to 

carry out a positive activity, so that he takes the qualities of respect, 

honor, courage and strength, which is shown through the discourse 

adopted in the game 

On the other hand, because violence is the main principle in 

Shadow Fight 3, unconscious practitioners can imitate and mimic this 

violent behavior in their real lives, especially children and adolescents, 

due to their speed and lack of maturity to make the right decisions. 

 

5  - Players reviews on game 

To achieve this purpose, the researcher surveyed the opinions of 

the recipients and practitioners of this game by viewing the most 

comments written by them in the Google Play Store, which were written 

in English, mostly summarized as follows: 

- Most players complained about the difficulty of the game, unfair 

games that make them always lose, and that they are forced to pay 

money constantly to move to better levels; it is not based on 

performance but on physical payment. 

- Most of the players expressed their displeasure with the frequent 

publicity, as well as the game's unfinished programming mechanism, 

where many of them stated that it causes them addiction. 

 

6  - Legal position 

China plans to limit online video games to address the growing 

cases of myopia affecting increasing numbers of children in the country. 

This is the latest Chinese government initiative to strengthen censorship 

in the growing video game sector. A statement from the Ministry of 

Education said the authorities will limit the total number of video games 

available online and the number of new games coming on the market. 
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This is the reason why having a significant negative impact on physical 

and mental health of children is a serious problem for the future of the 

nation according to the same source. (France 24, 09/2018, available 

from, https://amp-france24-com) 

Most of the laws in different countries of the world do not criminalize 

or hold accountable this kind of cultural industries, nor their operators 

under the name "freedom of opinion and expression" as well as the 

freedom of individuals in production and marketing, and even some 

countries that have tried to limit this kind of electronic games and their 

negative effects, are considered only particular. 

On the other side, companies that produce electronic games don't 

care at all for individuals health and what matters to them constant profit, 

especially with the lack of rule of law establishes the mechanism for 

practicing that entertaining activity. 

In flagrant violation of the lowest ethics of professional practice, the 

absence of the simplest covenants to set ethical standards that can be 

agreed upon by these companies to limit the physical harm to the user, 

as he is seen as a mere consumer to multiply the material profits, which 

is exactly what we find in the programming mechanisms of the sample in 

question. 

 

Conclusion 

From the previous analysis of the relationship between physical 

integrity and its relation to video games through the game Shadow Fight 

3, we find that this type of games represents a real threat and danger to 

the safety of individuals in terms of physical as well as mental and 

psychological, their effects extend in the long term for different age 

groups, and what complicates the situation is the lack of a legal rule to 

reduce these negative effects, as well as lack of awareness by social 

establishments such as school, family and the media, in addition to that 

this type of games is devoted to ideas and behaviors The 

aggressiveness of practitioners in an unconscious way, which falls within 

the technological imperative that has become a reality and a 

manifestation of It can be said that the only way to reduce these effects 

on practitioners of electronic games is to establish awareness and 

awareness of the dangers of excessive exercise of this kind of 

entertainment activities, at the same time governments should legislate 
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laws that limit the tyranny of companies producing video games ruled by 

greed, in order to protect users. 
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 الكلمة الختامية

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
مهما طـالت، وها نحن اليوم نخط حروف نهايتنا على أرصفة هذا المحور  ةنهاي ةلكل بداي

آملين من هللا أم يكون حقق  في ديننا ودنيانا، تفيدناالمبارك، الذي سعينا فيه الستغالل وقتنا بأمور 
أهدافه وغاياته التي سطرت له، ونلتمس منكم العذر إن ورد منا بعض التقصير، فالكمال هلل وحده، 

ان من شيم اإلنسان، ويبقى عزاؤنا أنها تجربتنا األولى، وسنسعى لتطويرها بإذن هللا في والنقص
 .السنوات القادمة، آخذين في االعتبار كل المالحظات والتوصيات

 / "  َعزَّ َوَجلَّ َمْن َلْم َيْشُكْر اْلَقِليَل َلْم َيْشُكْر اْلَكِثيَر، َوَمْن َلْم َيْشُكْر النَّاَس َلْم َيْشُكْر ّللاََّ  " .. وألنه
حديث حسن .. فإننا نشكر هللا أوال أن وفقنا و أعاننا جميعا نسأل هللا االخالص والقبول للجميع .. 

 وفنيين. أعضاء ومشرفين وإدارة ؤتمرونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا الم

كم فيه من المعتوقين جميعا بقدوم الشهر الفضيل ، بلغنا هللا رمضان ، وجعلنا وإيا نهنئكمختاما ، 
 .. من النيران

 .. كل عام والجميع بألف خير وعافية
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 شروط النشر

 
 تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية.

 االلتزام بقالب البحث املرفق في اإلعالن، مع االلتزام بالقواعد التالية:

، أو أن يتسم البحث باألصالة والتجديد  §
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

ً
واملوضوعية، وأال يكون البحث نشر سابقا

 يكون مرشح للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.

 من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو بحث. §
ً
 أال يكون البحث مستال

ارف عليها في كتابة يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على األصول العلمية واملنهجية املتع §

 البحوث والدراسات األكاديمية.

فيها من الهوامش واملصادر واملراجع، وأن تكون مطبوعة  اللغوية، بماالتزام الدقة والسالمة  §

 بخط 
ً
 Times New Romanبالنسبة للغة العربية، وخط  14حجم  Simplified Arabicالكترونيا

في  End of Documentوامش بطريقة الكترونية آلية بالنسبة للغات األجنبية، وتكتب اله 12حجم 

 .10نهاية البحث بحجم خط 

أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة  10يرفق البحث أو الدراسة بملخصين ال يزيد كل منهما عن  §

أخرى غير لغة تحرير البحث، باإلضافة إلى املصطلحات األساسية للدراسة، وُيرفقه ببيان سيرته 

 مانة العلمية يحمل مع اإلعالن الخاص باملؤتمر.الذاتية وتعهد اال 
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